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DEL 1 –

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2013-2016 OG

BUDSJETT 2013
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1 Rådmannens vurderinger – økonomiplanens hovedprofil
Årets økonomiplan er i hovedsak organisert på samme måte som gjeldende økonomiplan.
Kommunens styringssystem er også videreført, og det er i løpet av året gjennomført
brukerundersøkelser både blant kommunens innbyggere og kommunens ansatte. Disse
brukerundersøkelsene skal både gi politikerne, innbyggerne og organisasjonen bedre innsikt i hvordan
det står til i kommunen, og gir kommunestyret en mulighet til å sette klare mål og ambisjoner for de
ulike tjenesteområdene. Ambisjonen med systemet er å få til en god styringsdialog mellom alle ledd i
kommunen og således bidra til å utvikle kommunen.
Resultatene fra årets brukerundersøkelse presenteres i denne planen, og viser at kommunens
innbyggere jevnt over er fornøyd med tjenestekvaliteten. Søgne kommune kommer også godt ut i
Kommunebarometeret, som gir en indikasjon på tjenestekvaliteten i forhold til andre kommuner, med
en 37. plass av 425 kommuner i 2012. Dette innebærer at kommunen har et godt utgangspunkt når
det gjelder tjenestekvalitet. Det er likevel viktig å jobbe kontinuerlig for å bli bedre og mer effektive.
Dette vil også være nødvendig for å bevare god tjenestekvalitet i årene fremover innenfor begrensede
økonomiske rammer.
Det har vært utfordrende å komme frem til et saldert budsjettforslag for 2012. Rammetilskuddet fra
staten og skatteinntekter anslås å øke med om lag 34 mill. kroner. Dette skal imidlertid dekke både
lønnsoppgjør, prisstigning, økte pensjonskostnader og økte kostnader som følge av
befolkningsutviklingen. I tillegg har enhetene foreslått tiltak på en rekke ulike områder. Det har ikke
vært mulig å innarbeide alle forslag fra enhetene, men noen tiltak har blitt prioritert. Eiendomsenheten
foreslås styrket både på drifts- og investeringssiden. Enhet for hjemmetjenester er også blant de
enhetene som får størst økning i nettorammen. Dette skyldes at økningen fra revidert budsjett
videreføres, samtidig som lønnsbudsjettet økes for å rette opp feil.
For å få plass til dette har det også vært nødvendig med enkelte innsparinger på driftssiden. Dette
gjelder spesielt enhet for psykisk helse og habilitering og enhet for barnehager, men det er også
innsparingstiltak under enkelte andre enheter.
I forslag til økonomiplan legges det opp til en økning av avdragsinnbetalingene, slik at avdragene skal
dekke forventede avskrivninger. En fornuftig nedbetalingsprofil på opptatte lån er på lengre sikt en
forutsetning for en sunn økonomisk situasjon, både når det gjelder drift og muligheten til å løfte nye
investeringer. Forslag til investeringsbudsjett legger opp til større investeringer i perioden 2013 til 2015
enn gjeldende økonomiplan. Investeringer i barnehager foreslås redusert, mens blant annet økt
investeringsanslag for Lunde skole, investeringer i Salemsveien 24 og økte investeringer til
vedlikehold av kommunens eiendommer trekker opp.
Presset på utgiftssiden medfører at kommunen med rådmannens forslag ikke når målet om et netto
driftsresultat på 3 prosent av driftsinntektene. I 2013 utgjør netto driftsresultat 0,8 prosent. Netto
driftsresultat kommer nesten utelukkende fra momskompensasjon fra investeringer, som fra 2014 ikke
kan føres i driftsbudsjettet. Selv om netto driftsresultat reduseres med 6 mill. kroner øker reelt sett ikke
utgiftene mer enn inntektene, selv med en betydelig økning i avdragsbetalingene. Denne beregningen
1
tar høyde for tekniske forhold , og holder momskompensasjonen fra investeringer utenfor på
inntektssiden.
Dersom en klarer å holde igjen på utgiftsveksten, og inntektene utvikler seg som forventet, vil vi
imidlertid nærme oss målet om 3 prosent mot slutten av planperioden. Hvis utgiftsveksten bremses og
kommunen i tillegg betaler avdrag i tråd med anbefalt avdragsprofil, vil kommunen da få en betydelig
bedre økonomisk stilling mot slutten av perioden.
1

Tilskudd til ressurskrevende brukere og integreringstilskudd er flyttet fra sentrale inntekter ut til enhetene (hhv
felles omsorg og kvalifiseringsenheten).
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Redusert utgiftsvekst vil imidlertid være krevende, og forutsetter at man har høy bevissthet rundt dette
og er tilbakeholdne med nye satsinger. En slik tilnærming anses likevel mer realistisk enn kraftigere
kutt i 2013, både ut fra en vurdering av utgiftsnivået i de ulike enhetene og ut fra erfaringen fra andre
kommuner som har prøvd seg på store kostnadskutt uten å lykkes. Rådmannen har på den bakgrunn
vektlagt å jobbe for å oppnå kostnadsdisiplin som vil gi effekt over tid fremfor store kutt i 2013.
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2 Kommunens sentrale styringsdokumenter
Det kommunale styringssystemet består av 4 hovedelementer:





Kommuneplanens langsiktige del
Kommuneplanens kortsiktige del
Årsbudsjettet
Rapportering og regnskap

Kommuneplanens langsiktige del
Kommuneplanens langsiktige del trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for kommunen.
Kommuneplanen har et 12 års perspektiv og skal i utgangspunktet rulleres hvert fjerde år, dvs. i hver
Kommunestyreperiode. Søgne kommune har vedtatt kommuneplanens arealdel for 2007 – 2019.
Samfunnsdelen i kommuneplanen er rullert og vedtatt i 2011.

Kommuneplanens kortsiktige del (økonomiplanen)
Økonomiplanen har et 4 årig perspektiv og rulleres hvert år. Økonomiplanen skal beskrive
Kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene basert på forutsetninger i kommuneplanens
langsiktige del. Økonomiplanen skal settes opp med balanse mellom utgifter og inntekter hvert år.
Kommunestyret avgjør selv når på året de ønsker å behandle økonomiplanen, og om behandlingen
skal skje parallelt med behandlingen av årsbudsjettet.

Årsbudsjettet
Årsbudsjettet er identisk med det første året i økonomiplanen. Årsbudsjettet skal settes opp i balanse
og skal bestå både av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Det er ikke lov å budsjettere med
underskudd.
I Søgne kommune behandles økonomiplanen og årsbudsjettet parallelt med vedtak i Kommunestyret i
desember.

Rapportering og regnskap
I løpet av året er det to hovedrapporteringer (tertialrapporter) som behandles av Kommunestyret, med
rapporteringstidspunkt 30. april og 31. august. Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet
i forhold til budsjettet. Årsbudsjettet bestemmer nivået på tjenesteproduksjonen og utgifts- og
inntektsnivået i budsjettet; tertialrapportene er rene avviksrapporter sett opp mot vedtatt budsjett.
Administrasjonen er gitt fullmakter til å justere budsjettet i løpet av året innenfor hver enkelt enhet /
budsjettområde. I forbindelse med første tertialrapport foretas det budsjettjusteringer.
Kommunen er pålagt å avgi løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteproduksjon til bruk i
nasjonale informasjonssystemer pr. 15. februar hvert år. Kommunestyret er pålagt å behandle
årsregnskapet og årsrapporten innen 1. juli det påfølgende år.

Økonomiplanens oppbygning
Kommunens styringssystem er bygd opp rundt 24 fokusområder, 17 enheter, 2 fellesområder med
Songdalen i tillegg til Kristiansandsregionen brann og redning IKS. Videre kommer fellesområder for
skole, pleie og omsorg og sentraladministrasjonen.
Økonomiplanen består av 2 deler:



Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013, del 1
Enhetenes bidrag, Økonomiplan 2013-2016, del 2
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Del 1 har hovedfokus på økonomi, med presentasjon av rådmannens forslag til drifts- og
investeringsbudsjett for perioden 2013-2016 og forutsetninger for og konsekvenser av dette. Del 1
inneholder også omtaler av kommunens fokusområder, felles målekart, mål og ambisjoner på
overordnet nivå. Del 1 legges frem for politisk nivå for vedtak.
Del 2 gir en beskrivelse av virksomheten i hver enkelt enhet, som blant annet inneholder enhetenes
målekart for fokusområdene økonomi, tjenester/brukere og organisasjon/medarbeidere. Videre gis det
overordnede omtaler for oppvekstsektoren, helse- og omsorgssektoren og teknisk sektor. Del 2 av
økonomiplanen legges frem for politisk nivå til orientering.
Som tidligere år legges det ikke frem detaljbudsjett sammen med budsjettet. Dette er tråd med
delegeringsfullmaktene i kommunen.
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3 Kommuneplanens samfunnsdel
Nedenfor gis en oversikt over hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel og oppfølging på ulike
områder. For alle fokusområdene er det i tillegg til punktene som er oppgitt nedenfor flere og mer
spesifikke planer på enhetene. Hovedtiltakene blir vist og rapportert på i enhetenes virksomhetsplaner
i kapittel 12, og i årsmeldingen.

3.1 Fokusområde oppvekst
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:
En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som
voksen.
Hovedmålet følges opp gjennom underliggende planer på oppvekstområdet:







Oppvekstplan 2011-2015
Pedagogisk utviklingsplan; Tett på!
Handlingsplan mot mobbing
Læreplan i sosial kompetanse for grunnskolen i Søgne
IT strategi for skolene
Barnehagebehovsplan

3.2 Fokusområde omsorg
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for omsorg:
Tjenestetilbudet skal være trygt og forutsigbart, samtidig som det er dimensjonert og
strukturert i forhold til befolkningens sammensetning og behov. Enhver skal ha en
meningsfylt hverdag ut fra egne forutsetninger.
Hovedmålet følges gjennom underliggende planer på helse- og omsorgsområdet.








Omsorgsplan 2011-2020
Folkehelseplan 2011-2014
Kompetanse- og rekrutteringsplan for helse- og omsorg
Flyktningplan
Ruspolitisk handlingsplan, under revisjon
Helsemessig og sosial beredskap, under revisjon
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

3.3 Fokusområde næringsutvikling
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for næringsutvikling:
Søgne kommune skal ha et variert næringsliv preget av vekst og høy verdiskapning. Søgne
skal være en attraktiv kommune å etablere ny virksomhet i.
Hovedmålet følges opp med:





Oppfølging av Nasjonal transportplan for utbygging av E39
Oppfølging av handlingsplanen for fylkesveier 2013 – 2016
Utarbeiding av kommunedelplan vei
Reguleringsplan for Linnegrøvan næringsområde
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Følge opp Strategisk næringsplan for Knutepunkt Sørlandet

3.4 Fokusområde beredskap
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for beredskap:
Beredskapsarbeidet skal sikre at Søgne kommune til enhver tid er rustet til å ta hand om
situasjoner som krever ressurser ut over det som kommunens ordinære apparat kan stille til
rådighet. Samfunnssikkerhet skal vektlegges i all kommunal planlegging, herunder
arealplanlegging.
Hovedmålet følges opp med:



Revisjon av beredskapsplanen
Beredskapsøvelse

3.5 Fokusområde kultur
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for kultur
Å skape trivsel, glede, samhørighet, utvikling og mestring gjennom et kulturtilbud
preget av allsidighet, kvalitet og egenaktivitet.
Hovedmålet følges opp gjennom underliggende planer på kulturområdet:



Kulturplanen
Kommunedelplan for utbygging av idrett, friluftsliv og nærmiljø i Søgne kommune

Ungdomskulturen vil få en tydeligere sammenheng med resten av kulturfeltet når det fra 2013 blir
organisert under enhet for kultur, og blir tatt inn som eget tema ved revisjon av kulturplanen samme år.

3.6 Fokusområde miljø og klimaplan
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for miljø og klimaplan:
Kommunen skal sikre biologisk mangfold og bidra til å redusere de totale klimautslippene
Hovedmålet følges opp med:





Miljøfyrtårnserifisering av kommunens virksomhet
ENØK-tiltak i kommunale bygg
Utbygging av gang- og sykkelvegnettet – egen kommunedelplan
Revisjon av handlingsplanen for avfall
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4 Fokusområde brukere/tjenester
For at kommunen skal kunne nå det overordnede målet om kvalitet i det kommunale tjenestetilbudet
og fornøyde brukere er det viktig at vi lykkes med god tjenestekvalitet, god service og informasjon og
brukermedvirkning. Indikatorer på disse kritiske suksessfaktorene måles ved hjelp av
brukerundersøkelser i regi av bedrekommune.no og elev- og foreldreundersøkelsen i grunnskolen.
Sist nevnte undersøkelse er ikke med i behandlingen i dette kapitlet, men behandles på senere
tidspunkt i rapporten.
I henhold til Søgne kommune sitt styringssystem ble det våren 2012 gjennomført brukerundersøkelser
på disse tjenesteområdene:














Barnehage
Byggesak
Ergo-/fysioterapi
Grunnskole (elev- og foreldreundersøkelsen)
SFO
Sosiale tjenester
Utviklingshemmede
Vann- og avløp
Bibliotek
Kulturskolen
Hjemmetjenester
Institusjonstjenester
Psykisk helse

4.1 God tjenestekvalitet
Søgne kommune er en tjenesteytende organisasjon hvor tjenesten produseres i møtet mellom
leverandøren av tjenesten og mottageren. Enten det dreier seg om eldreomsorg,
grunnskoleundervisning, helse, psykiatri eller byggesaksbehandling er målet å produsere tjenester
med god kvalitet som igjen gir fornøyde brukere. For at kommunen skal nå dette målet er det en
forutsetning at det skaffes til veie informasjon om kvaliteten på de ulike tjenestene.
Opplevd kvalitet, eller brukertilfredshet, er brukernes egne subjektive tilbakemeldinger om hvor
fornøyd de er med det tjenestetilbudet de mottar. Brukertilfredsheten måles gjennom jevnlige
brukerundersøkelser som foretas i alle de brukerrettede tjenestene. Hvor tilfredse brukerne er, måles
på en skala fra 1 til 6, med et ønsket ambisjonsnivå på 4,5.
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

2012

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet

Brukerundersøkelse

4,5

4,9

Tilfredshet med
koordinering av tjenestene

Brukerundersøkelse

4,5

4,6

God tjenestekvalitet

De brukerundersøkelsene som har blitt gjennomført i 2012 viser at brukerne av Søgne kommunes
tjenester mener tjenestene generelt holder god kvalitet. Dette kommer frem ved at skårene på begge
måleindikatorene ligger over ambisjonsnivået på 4,5. Det må nevnes at dette er gjennomsnittsskår for
de tjenestene som er blitt vurdert. Den enkelte tjenesten vil senere i rapporten kommentere skårene
de fikk på måleindikatorene.
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4.2 God service og informasjon
Det kanskje viktigste vi kan gjøre for å oppnå målet om god kvalitet er å avklare de forventninger som
brukeren har i møte med den kommunale tjenesten. Hva som forventes, kontra hva man i realiteten
kan forvente, kan i noen tilfeller vise seg å være forskjellig. Det er viktig at brukeren får informasjon om
forhold som tjenestens innhold, hvilke rettigheter og plikter som gjelder, hvilke betalingssatser vi
bruker og lignende. Slike avklaringer kan gjøres på flere måter, f. eks ved hjelp av tjenesteavtaler eller
mer generelle tjenestebeskrivelser.
Kritiske
suksessfaktor

God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

2012

Tilfredshet med informasjon Brukerundersøkelse

4,5

4,5

Tilfredshet med
tilgjengelighet

4,5

4,8

Brukerundersøkelse

Resultatene fra brukerundersøkelsene indikerer at Søgne kommune har en tilfredsstillende
tjenesteservice og informasjonsformidling. På begge måleindikatorene ligger gjennomsnittet for
kommunen på eller over ambisjonsnivået. Man ser her at det eksisterer muligheter for forbedringer
ved at skåret for den enkelte kommunale tjenesten varierer en del. Dette vil komme frem og bli
behandlet under den enkelte tjenestes redegjørelse.

4.3 God brukermedvirkning
For å tilpasse tjenestene til brukerens behov er det viktig at det legges til rette for mest mulig reell
brukermedvirkning i de brukerrettede tjenestene. Gode metoder for dialog med brukerne vil gi
kommunen verdifulle bidrag til videre kvalitetsutvikling av tjenestene. I en rekke tjenester er det også
lovbestemt at slik brukermedvirkning skal finne sted.
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse

Ambisjonsnivå

2012

4,5

4,5

Resultatene av brukerundersøkelsene som er foretatt viser at på dette området ligger skåret for
måleindikatoren på ambisjonsnivået. For hele kommunen når vi ambisjonsnivået, men det er tjenester
som ligger under. Her er det rom for forbedringer. Hvor disse mulighetene ligger vil bli behandlet under
redegjørelsen til den enkelte tjeneste.
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5 Fokusområde interne tjenester
For at kommunen skal kunne nå det overordnede målet om kvalitet i de interne tjenestene er det viktig
at vi lykkes med god tjenestekvalitet, god service og informasjon og samarbeid. Indikatorer på disse
kritiske suksessfaktorene har for 2012 blitt målt ved hjelp av et pilotprosjekt kommunen har deltatt i.
Følgende tjenesteområder har blitt undersøkt i 2012:











Personal
Lønn
Økonomi
IKT
Juridisk bistand
Arkiv
Sentralbord
Renhold
Vaktmester
Eiendom

5.1 God tjenestekvalitet
Søgne kommune er en tjenesteytende organisasjon hvor tjenesten produseres i møtet mellom
leverandøren av tjenesten og mottageren. For at dette skal være mulig må også de interne tjenestene
levere tjenester med god kvalitet. Enten det dreier seg om ansettelsesprosesser, oppdatering av
programvarer eller skifte av lyspærer i gymsaler er målet å produsere tjenester med god kvalitet som
igjen gir et godt samarbeidsklima. For at kommunen skal nå dette målet er det en forutsetning at det
skaffes til veie informasjon om kvaliteten på de ulike interne tjenestene.
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet

Målemetode

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

God tjenestekvalitet
Tilfredshet med tjenestenes
oppgaveløsning

5,0

5,0

Ved den interne brukerundersøkelsen kom det frem at Søgne kommune lå over ambisjonsnivået for
god tjenestekvalitet for de interne tjenestene.
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5.2 God service og informasjon
Kritiske
suksessfaktor

God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Tilfredshet med informasjon Intern
/service
brukerundersøkelse

4,5

4,9

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,2

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Svar på telefon (i pst.)

registrere

DIFI kvalitetsindikator for
offentlige nettsider

90%

85%

90 %

63% 100%

85%

Gjennom den interne brukerundersøkelsen kom det frem at man var svært tilfreds med
tilgjengeligheten til de interne tjenestene. Selv om man også på måleindikatoren Tilfredshet med
informasjon/service skåret høyere enn ambisjonsnivået ser man her et forbedringspotensial i hele
organisasjonen. Særlig fikk man lavt skår på indikatorspørsmålet som gjaldt de interne tjenestenes
tydelighet i hvilke tjenester de kan tilby. De interne tjenestene vil arbeide med å tydeliggjøre hvilke
tjenester de kan tilby. Dette innebærer også å bli tydeligere på å avgrense oppgavene mot øvrige
enheter slik at disse vet hva de kan vente og hva de ikke kan vente av tjenester.

5.3 Godt samarbeidsklima
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Tilfredshet med
Godt samarbeidsklima samarbeidet

Målemetode
Intern
brukerundersøkelse

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

4,5

5,0

Resultatet av den interne brukerundersøkelsen viser at man ligger over ambisjonsnivået for
måleindikatoren tilfredshet med samarbeidet. Med andre ord oppleves det å være et godt
samarbeidsklima internt i Søgne kommune.
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6 Fokusområde medarbeidere/organisasjon
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass
Sykefravær

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012
4,5
4,5

5

4,5

4,9

Medarbeiderundersøkelse

Statistikk

5,6-7,5%

6,2

6,4

God organisering

Organisering av arbeidet Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,6

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

4,5

4,8

Medarbeiderundersøkelse

I henhold til kommuneplan 2011- 2020 er det satt følgende hovedmål for organisasjon:
Søgne kommune skal utvikle seg som organisasjon gjennom å fokusere på å ha en attraktiv
arbeidsgiverpolitikk, godt utbygde elektroniske tjenester og et aktiv informasjonsarbeid. I
tillegg skal det arbeides med å forankre kommunens etisk retningslinjer i organisasjonen.

Oppfølging av delmål fra kommuneplanen:


Lederutviklingsprogram



Styringssystem innen økonomi, bruker- og medarbeiderundersøkelser



Arbeidsgiverstrategi innen lønnsområdet



Overordnet strategisk kompetanseplan



Informasjonsarbeid, digitale kanaler og elektroniske selvbetjeningsløsninger

Arbeidsgiverpolitikk
Søgne kommune står i likhet med resten av kommunesektoren overfor store arbeidsgiverutfordringer
fremover. Kommunens evne til utvikling og nyskaping, samt tilgang på og forvaltning av egen
arbeidskraft vil være avgjørende for i hvilken grad vi vil lykkes.
Arbeidsgiverpolitikk handler om relasjonen mellom leder/medarbeider, mellom medarbeider og
innbygger/bruker, samt arbeidsgiver og arbeidsmarked.
Kommunens mål er å dyktiggjøre lederne, beholde og utvikle medarbeidere, og sørge for å ha god
konkurranseevne i arbeidsmarkedet. For at kommunen skal nå disse målene er det viktig at vi lykkes
med tydelig ledelse, godt arbeidsmiljø og skape en kultur for læring og fornyelse.
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Medarbeiderundersøkelse
Det ble våren 2011 gjennomført medarbeiderundersøkelse i hele kommunen. Tilsvarende
undersøkelser planlegges gjennomført igjen i 2013. Undersøkelsen tar for seg en rekke temaer som til
sammen danner grunnlaget for begrepet medarbeidertilfredshet i Søgne kommune.
Et svært stort flertall av ansatte er fornøyd med arbeidsforholdene, nærmeste leder og stolt over å
være ansatt i administrasjonsavdelingen. Arbeidsoppgavene oppleves som meningsfulle, allsidige og
utfordrende.
Lederutvikling
God ledelse er en forutsetning for utvikling av organisasjonen. Kommunens lederutviklingsprogram tar
sikte på å stimulere til en utviklingsorientert kultur. Målet er å sikre sammenhengen mellom
ambisjonen om å være en innovativ og lærende organisasjon og samtidig ha fokus på den daglige
lederoppgave.
Rekruttere og beholde medarbeidere
Søgne kommune vil i 2011 fortsette arbeidet med å videreutvikle en fremtidsrettet
rekrutteringsstrategi. Mange kommunale medarbeidere vil gå av med pensjon i løpet av
handlingsprogramperioden. Dette vil sammen med at virksomheten har et økende
kompetansebehov ytterligere øke våre utfordringer i forhold til å rekruttere nødvendig arbeidskraft.
Nærvær – sykefravær
Søgne kommune hadde i 2011 et sykefravær på 6,41%, noe som er lavere enn de fleste andre
kommunene på Agder.
Kommunen skal fortsatt ha fokus på følgende:
1) Sikre at den store andelen av medarbeidere som til enhver tid er til stede på jobb, blir sett og hørt
og følges godt opp i det daglige arbeidet.
2) Systematisk og god forebygging, tilrettelegging og oppfølging for de medarbeiderne som er, eller
står i fare for å bli sykemeldt.
HMS - arbeidet
Arbeidsmiljøutvalget følger opp alle kommunale enheters arbeid for å forbedre arbeidsmiljøet
og drive systematisk HMS - arbeid. Opplæring av enhets- og avdelingsledere samt alle verneombud er
prioritert, og informasjon og tilrettelegging av gode praksisrutiner i HMS inngår i disse sammenhenger.
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7 Fokusområdet økonomi
I kommuneplan 2011-2020 ble følgende overordnede mål vedtatt for fokusområde økonomi:

Overordnet mål:
Søgne kommune skal ha en ansvarlig økonomisk styring som erkjenner at de verdier vi har til
rådighet ikke er våre, men verdier som forvaltes på vegne av innbyggerne, og kommende
Søgneinnbyggere.

Delmål:





Økonomisk internstyring skal sikre en forsvarlig økonomiforvaltning og effektiv
ressursutnyttelse.
Kommunen skal søke å styre etter et netto resultatgrad på 3 pst. Dette for å sikre reell
demokratisk innflytelse på økonomiske disposisjoner fra folkevalgte og velgere i nåtid og
fremtid.
Handle ut fra formuesforvaltningsprinsippet.
En finansforvaltning som skal sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto
finanskostnader innenfor definerte risikorammer.

Økonomisk handlefrihet
For å oppnå økonomisk handlefrihet må vi lykkes med god økonomistyring, redusert gjeldsbelastning
og høy produktivitet.

7.1 God økonomistyring
Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

Avvik ifht budsjett

Budsjettavvik*

0

Netto driftsresultat

Budsjett

I % av driftsinntekter: minst 3 %

2009

2010

2011

-2 827’

-1 438’

-2 742’

5,8%

0,5%

3,7%

* Merforbruk i regnskapet for det enkelte år i forhold til revidert budsjett, justert for premieavvik (negative verdier
innebærer mindreforbruk i forhold til budsjett).

Avvik i forhold til budsjett
Søgne kommune er svært sårbar ovenfor sviktende inntekter og/eller økte utgifter. Oppbygging av en
forsvarlig økonomisk buffer er nødvendig både for å ta høyde for endringer i rammebetingelsene og
for å kunne egenfinansiere en større grad av fremtidige investeringer. Samtidig er ressursene for en
stor del bundet opp i varige driftstiltak.
En forutsetning for å lykkes med dette, er god økonomistyring i hele organisasjonen. I dette ligger det
en klar forventning om at tildelte budsjettrammer må være styrende for aktivitetsnivået i den enkelte
tjenesteenhet i kommunen.
Økonomiske avvik i forhold til budsjett er lett å måle fordi regnskap og budsjett er lett tilgjengelige
data. I Søgne kommune praktiseres et system med tertialrapporter med gjennomgang av regnskap i
forhold til budsjett per 30. april og 31. august, som behandles politisk etter hvert tertial. Målet er at det
ikke skal være avvik i forhold til vedtatt budsjett.
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Et fortsatt høyt fokus på kostnadseffektiv drift er helt nødvendig. Et viktig prinsipp er at enheter som
melder avvik, og som ikke får tilført økte ressurser, må ta dette som et klart signal på at aktiviteten må
reduseres. Enheten forventes da å iverksette driftskorrigerende tiltak. Dette innebærer at rådmannen
vurderer eventuelle konsekvenser for tjenesten å være av en slik art at de kan aksepteres.

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat synliggjør kommunens evne til å egenfinansiere egne investeringer samt å gjøre
avsetninger til senere bruk. Fra Fylkesmannen er det anbefalt at netto driftsresultat over tid bør ligge
på mellom 3-5 pst. av driftsinntektene, avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer.
Netto driftsresultat er i rådmannens forslag budsjettert med 0,8 pst. av driftsinntektene i 2013. Dette er
lavere enn ambisjonsnivået og Fylkesmannens anbefaling om 3-5 pst. Budsjettet bidrar derfor ikke til
at Søgne kommune kan bygge opp en økonomisk buffer og egenfinansiere investeringer i tråd med
ambisjonsnivået.
Momskompensasjon fra investeringer budsjetteres med 5 mill. kroner i 2013. Disse foreslås overført til
investeringsbudsjettet.

Redusere kommunens gjeldsbelastning
Skal Søgne kommune nå målet om økonomisk handlefrihet, må vi lykkes med å redusere kommunens
gjeldsbelastning. Et viktig element er å kunne egenfinansiere investeringer, slik at minst mulig av
investeringsvolumet finansieres ved bruk av lånegjeld.
Kostra-tall for 2011 viser at Søgne hadde netto lånegjeld per innbygger på 41 596 kroner ved
utgangen av 2011. Dette var høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 07 (40 426 kroner), men
lavere enn gjennomsnittet i Vest Agder (52 485 kroner). I 2012 er lånegjelden økt. Økonomiplanen
legger opp til videre økning av lånegjelden i 2013 og 2014, før den reduseres mot slutten av perioden.
I 2013 er det budsjettert med 13 pst. egenfinansiering av investeringer. Sammenliknet både med målet
om minst 25 pst. egenfinansiering er dette lavt. Med de forutsetningene som legges til grunn vil
imidlertid Søgne kommune nå dette målet i 2016, med en egenfinansieringsandel på 40 pst.

7.2 Høy produktivitet
Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

Enhetskostnader

KOSTRA

5-10 prosent lavere enhetskostnader enn sammenliknbare kommuner

Begrepet produktivitet kan si noe om hvor effektiv den kommunale tjenesteproduksjonen er.
Enhetskostnaden, dvs. hvor mye det koster å produsere en plass på sykehjemmet, eller hvor mye
ressurser som benyttes per elev i grunnskolen, kan være med å gi et bilde av hvor kostnadseffektiv
kommunen er.
Effektivitet handler om å gjøre de rette tingene på den rette måten:
-

Ressursene skal styres mot de politiske prioriterte formålene.
Ressursene skal styres mot de politiske prioriterte målgruppene og de prioriterte brukerne
innenfor de prioriterte områdene.
Tjenesten skal tilfredsstille brukernes og samfunnets behov.
Tjenesteproduksjonen skal ha høy produktivitet.

Søgne kommune har et lavere objektivt utgiftsbehov enn den norske gjennomsnittskommunen. Dette
tilsier at Søgne kommune må tilstrebe en gjennomgående høy produktivitet, med et avklart
akseptabelt kvalitetsnivå på sin produksjon av velferdstjenester.
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Søgnes gjeldsnivå tvinger kommunen til å bruke en betydelig andel av driftsinntektene til å betale
renter og avdrag. Dette bidrar ytterligere til at kommunen må ha et betydelig fokus på produktiviteten i
tjenesteproduksjonen. Ambisjonsnivået om å ha 5-10 prosent lavere enhetskostnader enn
sammenlignbare kommuner gjenspeiler dette.
Budsjettet gir ikke anslag for utvikling i enhetskostnader. KOSTRA-analysen av tjenestenivået i Søgne
indikerer imidlertid at tjenestene jevnt over ligger på et nøkternt nivå. Vi vil jobbe videre med å få på
plass indikatorer på dette området.
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8 Sentrale økonomiske forutsetninger
8.1 Nye anslag for kommunesektorens inntekter og utgifter i 2012
Kommuneøkonomien i 2012 ligger an til å bli betydelig styrket sammenliknet med forutsetningene i
saldert budsjett 2012. I revidert nasjonalbudsjett 2012 ble realveksten i kommunesektorens samlede
inntekter i 2012 anslått til 5,1 mrd. kroner, hvorav 3,5 mrd. kroner var knyttet til frie inntekter. Veksten
ble regnet fra regnskapet for 2011. Skatteinntektene ble oppjustert med 2,3 mrd. kroner i revidert
nasjonalbudsjett.
I statsbudsjettet for 2013 forventes skatteinntektene i 2012 å øke med ytterligere vel 2,6 mrd. kroner.
Av «RNB-økningen» i skatteanslaget på 2,3 mrd. kroner var 1,9 mrd. knyttet til primærkommunene.
Kommunenes del av den siste oppdateringen på 2,6 mrd. er 2,2 mrd. kroner – slik at
skattevekstanslaget for kommunene samlet) sett i 2012 nå er på 6,49 % nominelt (mot 4,55 % i RNB).

8.2 Kommuneopplegget for 2013
I kommuneproposisjonen la Regjeringen opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i
2013 på mellom 5,25 og 6 mrd. kroner, hvorav realvekst i frie inntekter utgjorde mellom 4,75 og 5 mrd.
kroner. Veksten ble da regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett for 2012.
Regjeringen anslår i forslag til statsbudsjett for 2013 en realvekst i kommunesektorens samlede
inntekter på 6,8 mrd. kroner, tilsvarende 1,8 pst. Av veksten er 5 mrd. kroner frie inntekter, fordelt med
4,2 mrd. på kommunene og 0,8 mrd. på fylkeskommunene. Denne økningen i frie inntekter er i tråd
med det som ble varslet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og tilsvarer en realvekst på 1,7
pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012.
Skatteanslaget for 2012 for kommunesektoren samlet er som nevnt oppjustert med vel 2,6 mrd. kroner
sammenliknet med anslaget i kommuneproposisjonen/RNB 2012. Det innebærer at inntektsveksten i
2013 blir lavere når den regnes fra nåværende anslag for 2012. Veksten i samlede inntekter i 2013 blir
4,1 mrd. kroner når den regnes fra nåværende anslag på regnskap for 2012. Tilsvarende blir veksten i
frie inntekter 2,3 mrd. kroner i 2013 når den regnes fra nåværende anslag på regnskap 2012.
I presentasjonen av kommuneopplegget fokuseres det på reelle endringer i kommunesektorens
inntekter. Dette innebærer at man prisjusterer kommunesektorens inntekter for anslått lønnsvekst og
anslått prisvekst på varer/tjenester før man legger til realveksten. Denne pris- og lønnsjusteringen
gjøres med utgangspunkt i den såkalte deflatoren. I kommuneopplegget for 2013 er deflatoren anslått
til 3,3 pst. I dette anslaget ligger inne en anslått lønnsvekst på 4 prosent. Realvekst defineres da som
vekst utover denne lønns- og priskompensasjonen.
Veksten i de frie inntektene er først og fremst knyttet til demografi og pensjonskostnader. Den delen
av kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som må dekkes av de frie
inntektene anslås til 3 mrd. kroner. I 2013 forventes kommunesektorens pensjonskostnader å øke
med om lag 1,4 mrd. kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. Økte
pensjonskostnader skyldes høy lønnsvekst og lavt rentenivå over tid.
Tabellen nedenfor viser anslag på frie inntekter i 2013, slik det ble presentert i statsbudsjettet for 2013,
og veksten sett i forhold til hhv. anslag på regnskap for 2012 og forventede inntekter i 2012 i RNB:
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Anslag på

Anslag på

Nominell %-vis vekst

frie inntekter oppgavekorr. frie Vekst 2012-13 2013 ift. anslag 2013 ift. anslag
2013
innt. 2012
i 1.000 kr
regnskap 2012 RNB-nivå 2012
0901 Risør
340 464
326 574
13 890
4,3
5,2
0904 Grimstad
963 900
918 215
45 685
5,0
6,0
0906 Arendal
1 914 969
1 825 394
89 575
4,9
5,9
0911 Gjerstad
141 674
138 054
3 619
2,6
3,4
0912 Vegårshei
116 854
110 405
6 448
5,8
6,6
0914 Tvedestrand
294 952
280 592
14 360
5,1
6,0
0919 Froland
258 678
240 631
18 046
7,5
8,5
0926 Lillesand
456 395
434 878
21 517
4,9
6,0
0928 Birkenes
243 804
227 303
16 500
7,3
8,2
0929 Åmli
119 605
115 198
4 407
3,8
4,5
0935 Iveland
81 144
79 590
1 554
2,0
2,6
0937 Evje og Hornnes
177 918
171 051
6 867
4,0
4,9
0938 Bygland
81 920
80 384
1 536
1,9
2,5
0940 Valle
81 080
79 474
1 606
2,0
2,7
0941 Bykle
74 224
70 951
3 273
4,6
5,3
Fordeles gjennom året
3 600
4 100
Aust-Agder
5 351 179
5 102 795
248 384
4,9
5,8
1001 Kristiansand
1002 Mandal
1003 Farsund
1004 Flekkefjord
1014 Vennesla
1017 Songdalen
1018 Søgne
1021 Marnardal
1026 Åseral
1027 Audnedal
1029 Lindesnes
1032 Lyngdal
1034 Hægebostad
1037 Kvinesdal
1046 Sirdal
Fordeles gjennom året
Vest-Agder

3 766 149
709 907
444 104
460 499
633 083
288 519
481 518
135 575
66 012
103 022
240 630
385 229
99 735
302 100
123 628
6 100
8 245 811

3 600 365
682 842
428 053
437 216
603 177
275 341
458 623
132 457
64 029
100 881
225 052
367 780
95 280
286 123
121 469
6 000
7 884 686

Forslag til budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

165 785
27 065
16 051
23 284
29 907
13 178
22 896
3 118
1 983
2 140
15 578
17 449
4 454
15 977
2 158

4,6
4,0
3,7
5,3
5,0
4,8
5,0
2,4
3,1
2,1
6,9
4,7
4,7
5,6
1,8

5,6
4,9
4,7
6,2
5,9
5,8
6,0
3,1
3,7
2,8
7,9
5,7
5,4
6,4
2,4

361 124

4,6

5,6
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9 Hovedtall i budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016
9.1 Innledning
Hovedtallene i driftsbudsjettet i forslag til økonomiplan presenteres i budsjettskjema 1A og
budsjettskjema 1B i kapittel 10. Disse tabellene gir ikke et fullt bilde av kommunenes totale inntekter
og utgifter, og brutto- og netto driftsresultat. Denne informasjonen synliggjøres i tabellene nedenfor:
Budsjettskjema 1A – drift, gruppert
I 1000 kroner:

Regnskap

Budsjett

2 011

2 012

Økonomiplan
2 015

2 016

-499 698

-513 239

-514 399

-520 406

-525 598

-161 892

-95 933

-123 329

-124 578

-125 078

-117 307

-604 452

-595 631

-636 568

-638 977

-645 484

-642 905

568 576

559 744

604 184

605 528

606 603

598 508

23 787

0

25 000

25 700

28 200

28 500

Brutto driftsresultat

-12 089

-32 887

-7 384

-7 749

-10 681

-15 897

Netto-kapitalutgifter

15 557

21 887

27 345

28 245

28 745

28 845

Frie disponible inntekter

-442 560

Driftsinntekter enhetene
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Sum avskrivninger

Netto-utlån

2 013

2 014

-58

0

0

0

0

0

Avskrivninger

-23 787

0

-25 000

-25 700

-28 200

-28 500

Netto driftsresultat

-15 552

-20 377

-11 000

-5 039

-5 204

-10 136

Netto avsetninger

-7 704

0

0

0

0

4 207

Til finansiering av investeringer

10 837

11 000

5 039

5 204

10 136

11 345

-17 244

0

0

0

0

0

Over-/underskudd

Frie disponible driftsinntekter

I 1000 kroner:

Regnskap

Budsjett

2 011

2 012

Økonomiplan
2 015

2 016

Skatt på inntekt og formue

-219 549

-232 472

-246 498

-248 950

-251 401

-253 852

Rammetilskudd

-198 967

-217 748

-238 064

-241 580

-244 945

-247 495

Sum frie inntekter

-418 516

-450 220

-484 562

-490 530

-496 346

-501 347

Skatt på eiendom

-19 854

-20 000

-20 200

-20 400

-20 600

-20 800

Kompensasjon sykehj/omsorgsb

2 013

2 014

-2 467

-2 370

-2 370

-2 370

-2 370

-2 370

Rentekomp skoleanlegg

-536

-545

-545

-545

-545

-545

Investeringskomp reform 97

-576

-521

-492

-484

-475

-466

-70

-70

-70

-70

-70

-514 399

-520 406

-525 598

Rentkomp kirkebygg
Tilsk ressurskrevende tjenester

-611

-7 700

Integreringstilsk. flyktninger

-7 272

Momskomp fra investeringer

-11 000

-5 000

-499 698

-513 239

Sum frie disponible innt.

-442 560

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester og integreringstilskudd flyktninger inngår fra 2013 i
«Driftsinntekter enhetene».

9.2 Skatt og rammetilskudd
Kommunens inntektsanslag for perioden 2013-2016 er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett
for 2013 og en realvekst på 1 pst. utover i økonomiplanperioden. Samlet sett budsjetteres det for 2013
med rammetilskudd og skatteinntekter på inntekt og formue på til sammen 484,5 mill. kroner. Dette er
en økning på om lag 34 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett 2012. I de påfølgende årene øker
disse inntektene med 5-6 mill. kroner årlig. Dette er imidlertid realøkning, hvor lønns- og prisstigning
ikke er innarbeidet.
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Ytterligere kommentarer til skatt og rammetilskudd er gitt under kapittel 8 ”Sentrale økonomiske
forutsetninger”.

9.3 Kompensasjonstilskudd fra staten til dekning av
kapitalutgifter
Momskompensasjon investeringer
Regelverket har vært slik at merverdiavgift på investeringer kan føres som driftsinntekt og finansiere
drift av kommunen. I flere år har kommunen hatt et høyt investeringsnivå og dermed også fått
betydelige inntekter inn i driften. Denne ordningen er endret med virkning fra 2010, slik at
momskompensasjon for investeringer kun kan disponeres til finansiering av investeringer. Ordningen
ble ikke gjennomført med full virkning fra 2010, men skal gradvis gjennomføres ved at kommunene
minst skal overføre hhv. 20, 40, 60, 80 og 100 prosent fra drifts- til investeringsbudsjettet. 2013 er det
siste året hvor det fortsatt er åpning for å bruke deler av momskompensasjonen for investeringer i
driftsbudsjettet, men minimum 80 pst. må overføres til investeringsbudsjettet. Rådmannens forslag
innebærer at hele momskompensasjonen knyttet til investeringer overføres til investeringsbudsjettet,
og innfrir dermed de krav som ligger i regelverket.
R - 97 – kompensasjon renter og avdrag
Staten kompenserer for renter og avdrag på investeringer som kommunene hadde i forbindelse med
R-97. Det er forutsatt 1/11 at investeringene ble gjort i inventar og 10/11 i bygg. Til grunn for
kompensasjonen ligger en avdragstid på 10 år på inventar og 20 år på bygg. Beregningsrenten
fastsettes hvert år i forbindelse med statsbudsjettet.
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sykehjem
I forbindelse med eldresatsingen ble det innført en delvis kompensasjon til kommunene for rente- og
avdragsutgifter som kommunene hadde i forbindelse med bygging av boliger og sykehjemsplasser.
Beregningsgrunnlaget er basert på serielån med 30 års løpetid og den til enhver tid gjeldende korte
rente i Husbanken.
Investeringer i skolebygg – kompensasjon for renter
Staten bidrar med kompensasjon for renteutgifter til investeringer for opprustning av skolebygg.
Beregningsgrunnlaget som er fastsatt for Søgne kommune utgjør ca. 28 mill. kroner og er basert på et
serielån med 5 års avdragsfrihet og 20 års løpetid. Etter utløp av den avdragsfrie perioden reduseres
beregningsgrunnlaget etterskuddsvis med 1/15 per år. Søgne brukte første tildeling i forbindelse
bygging av Tinntjønn skole.
Kompensasjonsordningen er senere fornyet, og er tenkt brukt på utbyggingen av Lunde skole.
Kompensasjonen blir ikke gitt før skolebygget står ferdig.

9.4 Driftsinntekter og driftsutgifter i enhetene
Kommunens avgifter, salgs- og leieinntekter og tilskudd utover det som er nevnt ovenfor budsjetteres
direkte på enhetene. Driftsinntektene på enhetene viser en økning på 27 mill. kroner fra 2012 til 2013.
Dette skyldes i stor grad at tilskudd til ressurskrevende brukere og integreringstilskuddet er flyttet til
henholdsvis felles omsorg og kvalifiseringsenheten. Det er likevel en reell økning av driftsinntektene i
flere enheter, dette omtales nærmere i kapittel 10. Når det gjelder kommunale gebyrer vises det til
egen sak.
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Kommunens totale driftsutgifter økes med 44 mill. kroner fra budsjettet for 2012 i gjeldende
økonomiplan til budsjettforslaget for 2013. Herav utgjør helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2012 og
avsatt til lønnsoppgjør 2013 i størrelsesorden 20 mill. kroner, inklusive sosiale utgifter.
På grunn av flytting av tilskuddsinntekter og utfasingen av momskompensasjon for investeringer gir
ikke disse tallene et fullt ut dekkende bilde. Justert for tekniske forhold øker både inntektene og
utgiftene med om lag 32 mill. kroner. Momskompensasjonen fra investeringer er da for begge årene
holdt utenfor på inntektssiden, mens avdrag er inkludert på utgiftssiden.
For detaljer om endringer i enhetenes rammer vises for øvrig til rådmannens prioriteringer i kapittel 10.

9.5 Brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat viser hvor stor del av driftsinntektene som brukes til å dekke utgifter utover ordinær
drift, dvs. utgifter til renter og avdrag, avsetninger og egenfinansiering av investeringer.
Brutto driftsresultat utvikler seg slik i perioden:

I 1000 kroner:
Brutto driftsresultat
Endring i % fra året før

Regnskap

Budsjett

2 011

2 012

12 089

32 887
172 %

Økonomiplan
2 013

2 014

7 384
-78 %

2 015

7 749
5%

10 681

2 016
15 897

38 %

49 %

Siden det tidligere ikke er budsjettert med avskrivninger er budsjettert brutto driftsresultat for 2012
kunstig høyt. Figuren viser likevel at budsjetterte inntekter og utgifter vil styrke brutto driftsresultat
gjennom perioden. Sett bort fra avskrivninger vil brutto driftsresultat være om lag uendret fra
opprinnelig budsjett 2012 til 2013.

9.6 Utgifter til renter og avdrag
Søgne kommune hadde fra januar til september i inneværende år en gjennomsnittlig lånerente på 3,4
pst. Rådmannens forslag legger til grunn den samme gjennomsnittsrenten i 2013. Dette gir en
rentekostnad på om lag 19,3 mill. kroner, en reduksjon på 2,8 mill. kroner fra opprinnelig budsjett 2012
til 2013. Dette er en betydelig reduksjon, som forutsetter at rentenivået ikke øker vesentlig i 2013.
Fra 2014 til 2016 legges det til grunn en årlig renteøkning på 0,25 prosentpoeng. Dette vil ha effekt for
lån med flytende rente og nye lån. En slik forsiktig økning i renteforutsetningen bygger blant annet på
Norges Banks anslag for styringsrenten:
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Rådmannens forslag innebærer fortsatt lave renteutgifter i perioden. Dette er i tråd med
markedsforvetningene per i dag, men det kan ikke utelukkes betydelig høyere renter. Hvis rentenivået
for Søgne kommune skulle nå øvre del av Norges Banks rentevifte i 2015 ville det innebære en økning
av årlige renteutgifter på i størrelsesorden 12 mill. kroner for Søgne kommune.
Inkludert opptak av nye lån i 2012 hadde om lag 60 prosent av kommunens låneportefølje flytende
rente per 30. september 2012. Andelen av låneporteføljen med fast rente i henhold til finansreglement
er minimum 25 prosent.
Etter regnskapsreglene skal kommunen minimum betale avdrag etter en vektet gjenværende levetid
på sine anleggsmidler. Vektet gjenværende levetid på anleggsmidler er stipulert til 33,6 år pr. 1. januar
2012. Dette gir et foreløpig beregnet minimumsavdrag på om lag 16 mill. kroner. Endelig vekting kan
ikke foretas før regnskapet for 2012 er avsluttet.
Rådmannen foreslår imidlertid at kommunen i hele planperioden betaler avdrag i tråd med forventet
avskrivning på anleggsmidlene. I budsjettet for 2012 ble det budsjettert med 3 mill. kroner mindre i
avdrag enn anbefalt avdragsprofil skulle tilsi. En fornuftig nedbetalingsprofil på opptatte lån er på
lengre sikt en forutsetning for en sunn økonomisk situasjon, både når det gjelder drift og muligheten til
å løfte nye investeringer. Rådmannen har derfor lagt vekt på å komme opp på anbefalt avdragsprofil.
Anslag på fremtidige avskrivninger tar utgangspunkt i avskrivningene i regnskapet for 2011 og
investeringer som er gjort eller budsjetteres fra og med 2012. Dette innebærer budsjetterte avdrag på
25 mill. kroner i 2013, en økning på 5,9 mill. kroner fra budsjetterte avdrag i 2012.
Regnskap

Budsjett

2 011

2 012

2 013

2 014

2 015

2 016

Renteutgifter

20 303

22 075

19 300

20 400

20 300

20 100

Avdrag

18 715

19 143

25000

25 700

28 200

28 500

Sum brutto kapitalutgifter

39 018

41 218

44 300

46 100

48 500

48 600

I 1000 kroner:

Renteinntekter
Sum netto kapitalutgifter
I % av driftsinntekter

Økonomiplan

6 825

900

900

900

900

900

32 193

40 318

43 400

45 200

47 600

47 700

5,3 %

6,8 %

6,8 %

7,1 %

7,4 %

7,4 %

Av tabellen ser vi at sum netto kapitalutgifter øker noe gjennom perioden, særlig som følge av økte
avdrag. De høye renteinntektene i 2011 skyldes at også renteinntekter for formidlingslån gjennom
Husbanken, som samlet sett skal gå i null, er inntektsført her. Videre har kommunen hatt noe høyere
bankinnskudd og renteinntekter enn forventet som følge av ubrukte lånemidler.
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I medhold av regnskapsforskriftene føres avdragsutgifter og -inntekter vedrørende
ørende formidlingslån i
Husbanken i investeringsregnskapet.
nvesteringsregnskapet.
I tabellen ovenfor er inntekter fra Søgne kommunes forvaltningsfond holdt utenfor.
Figuren nedenfor viser netto
etto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter for Søgne
sammenlignet med utvalgte kommunegrupper. Det fremgår her at Søgne lå relativt lavt i perioden
2009-2011.
Figur: Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter:

9.7 Finansinntekter
Utbytte
Utbyttet fra Agder Energi i 2013 er basert på et forventet årsresultat i 2012 på 800 mill. kroner. Dette
gir et forventet utbytte på 10,8 mill. kroner. For de videre årene i planperioden er utbyttene budsjettert
med 11,7 mill. kroner i 2014 og 13,6 mill. kroner i 2015 og 2016. Disse utbytteanslagene baserer seg
på forventede årsresultat på 900 mill. kroner i 2013 og 1 100 mill. kroner i 2014 og 2015 (utbyttet
betales i påfølgende år). Utbyttene fra Agder Energi er basert på den utbyttepolitikken for
regnskapsårene 2012 og 2013 som ble vedtatt på eiermøtet i mai 2012.
Det budsjetteres ikke med utbytte fra Avfall Sør.

Utvikling Søgne kommunes forvaltningsfond
Søgne kommunes forvaltningsfond er plassert i norske og internasjonale aksjer rentepapirer i tråd
med kommunens finansreglement. Ved inngangen til 2012 var fondskapitalen 117 mill. kroner.
kroner.Den
historiske avkastningen
en sett opp mot en gjennomsnittlig bankrente vises i figuren nedenfor:
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Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva har som formål å sikre en langsiktig
avkastning som kan
an bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det styres etter en
investeringshorisont på mer enn 5 år, samtidig som en søker en rimelig årlig bokført avkastning
avkastning. Det er
imidlertid betydelig usikkerhet når det gjelder avkastningen, særlig når en ser på enkeltår. Den faktiske
avkastningen har også svingt de siste årene – i 2011 var avkastning på kommunens finansportefølje
på 2,4 pst., mens avkastningen ved utgangen av tredje kvartal 2012 var på om lag 6,5 pst. Den årlige
avkastningen siden oppstart i 2003 har væt positiv, med unntak av 2008, da verdien av investeringene
falt
alt med om lag 2 pst. For å gjøre kommunen i stand til å håndtere disse svingningene sier
finansreglementet at kommunen
ommunen skal ha et bufferfond,
bufferfond og at dette som hovedregel minimum skal
utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning.
normalavkastning
Rådmannen foreslår å budsjettere med en årlig avkastning fra forvaltningsfondet på 5,3 mill. kroner i
økonomiplanperioden. Hvilken prosentvis avkastning dette vil utgjøre avhenger av porteføljens verdi
ved inngangen til det enkelte år, men med nåværende verdi utgjør denne avkastningen
avkastningen om lag 4,3 pst.
Dette er noe lavere enn historisk avkastning, men et slikt nivå anses rimelig sett i lys av den
økonomiske situasjonen internasjonalt og uroen i de finansielle markedene.

Renteinntekter
Det foreslås budsjettert med årlige renteinntekter
rentein
på 900 000 kroner gjennom planperioden. Dette er
en videreføring av budsjettet for 2012.

9.8 Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen av driftsinntekter etter at driftsutgifter og netto
nettokapitalutgifter er dekket, dvs. hva som er igjen til egenfinansiering av investeringer og til avsetninger.
Netto driftsresultat er det mest sentrale begrepet på kommunens økonomiske handlefrihet og
beskriver kommunens evne til å påta seg nye oppgaver eller utvide tjenestetilbudet uten å måt
måtte
redusere eksisterende tilbud.
Regnskap
I 1000 kroner:
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat i prosent av
driftsinntekter
Prosentvis vekst i netto
driftsresultat fra året før

Budsjett

Økonomiplan

2 011

2 012

2 013

2 014

2 015

2 016

20 377

11 000

5 039

5 204

10 136

15 552

3,8

1,8

0,8 %

0,8 %

1,6 %

2,4 %

-46 %

-54 %

3%

95 %

53 %
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Fra Fylkesmannen er det anbefalt at netto driftsresultat over tid bør ligge på mellom 3
3-5 prosent av
driftsinntektene, avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Søgne kommunes målsetting
er å få netto driftsresultat på minimum 3 prosent.
I planperioden utgjør netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 0,8 pst. i 2013, 0,8 pst. i 201
2014, 1,6
pst. i 2015 og 2,4 pst. i 2016.
Netto driftsresultat påvirkes i stor grad av reglene for momskompenasjon for investeringer. Fra 2014
føres ikke disse inntektene lenger i driftsbudsjettet, noe som reduserer inntektene og driftsresultatet
tilsvarende.. Netto driftsresultat for 2012 og 2013 ville vært tilnærmet 0 uten momskompensasjon for
investeringer. Økonomiplanen legger derfor reelt sett opp til en styrking av netto driftsresultat gjennom
perioden, opp mot målet om 3 pst.
Figuren nedenfor viser netto
o driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for Søgne og utvalgte
kommunegrupper i perioden 2000 til 2011.
Figur: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:

Netto driftsresultat varierer veldig fra år til år, men kurvene viser i hovedsak samme trend for både
Søgne, gjennomsnitt Agder og landet. I 2009 og 2011 har Søgne høyere driftsresultat enn både Agder
og landet, men lå lavere enn de andre i 2010. For Søgnes del påvirket ekstraordinære utbetalinger til
private barnehager resultatet negativt i 2010.

Disponering av netto driftsresultat
I 1000 kroner:
Avsetninger:

2012

2013

2014

2015

Avsatt til disposisjonsfond
Overført til
investeringsregnskapet

2016
4 207

11 000

5 039

5 204

10 136

11 345

I perioden 2013 til 2016 er det forutsatt overført totalt 32 mill. kroner fra drifts- til
investeringsregnskapet, det meste mot slutten av perioden. I tillegg legges det opp til å avsette 4,2
mill. kroner til disposisjonsfond i 2016.
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9.9 Forutsetninger for øvrig i økonomiplanen
Lønnsoppgjør
Lønnsoppgjør 2012 er en beregnet avsetning på de ulike enhetene/ansvarsområder for helårsvirkning
av oppgjøret for 2012. Lønnsoverhenget fra 2012 til 2013 er beregnet til 2,8 pst. I tillegg er det lagt inn
2 pst. økning fra 1.januar 2012, som tilsvarer 3 pst. fra 1. mai. I tillegg budsjetteres det med en
reservepott på 3,5 mill. kroner som tar høyde for resterende. I statsbudsjettet er det forutsatt en
årslønnsvekst fra 2012 til 2013 på 4,0 pst. Avsetning til lønn er gjort i samsvar med dette.

Prisvekst
Når det gjelder kommunale gebyrer for 2013 vises det til egen sak. Der hvor inntektsendringer ikke er
omtalt spesifikt legges det til grunn en inntektsvekst på 2,5 pst. Dette er noe høyere enn
prisstigningselementet i deflatoren fordi en stor del av kostnadene er lønnsutgifter.

Pensjonspremie
Pensjonspremien er budsjettert på de ulike enhetene, og baserer seg på beregnede prosentvise trekk
fra de ulike leverandørene.
Premieavviket 2013 beregnes som differansen mellom det kommunen faktisk betaler i pensjonspremie
i løpet av året, og en aktuarberegnet pensjonskostnad. I tillegg til premieavviket beregnet i 2012, må
kommunen utgiftsføre en andel av tidligere opparbeidet premieavvik. Samlet sett økes kommunens
løpende innbetaling til pensjon. Kommunens pensjonskostnader beregnes av forsikringsselskapene
etter økonomiske og demografiske forutsetninger gitt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD).
Høyere pensjonspremie vil ikke nødvendigvis gi resultateffekt i 2013, siden det er den beregnede
pensjonskostnaden som inngår i regnskapet. Over tid må imidlertid premieøkningen tas inn i
regnskapet, dvs. som tilbakebetaling av premieavvik.

Momskompensasjon
Kommunen får refundert moms som betales ved anskaffelser, både i driftsregnskapet og
investeringsregnskapet. Momskompensasjon i driften er innarbeidet i den enkelte enhets ramme.
Momskompensasjon knyttet til investeringer er i utgangspunktet forutsatt benyttet til egenfinansiering
av investeringer i perioden. Beløpene varierer avhengig av investeringsvolum det enkelte år.
Hele 1000 kroner
Sum momskompensasjon investeringer
Benyttet i driftsregnskapet
Overført til investeringsregnskapet

2013

2014

2015

2016

-5 000

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

Fra 2010 kom det regelendringer på regnskapsføring av momskompensasjon. I 2010 skulle minimum
20 pst. av momskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011
skulle minimum 40 pst. overføres, for 2012 minimum 60 pst. og for 2013 minimum 80 pst. Fra og med
budsjettåret 2014 skal momskompensasjon fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet
til investeringsprosjekter. Rådmannens forslag innebærer at momskompensasjonen knyttet til
investeringer i sin helhet overføres til investeringsregnskapet.
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9.10 Oversikt over disposisjonsfond og ubundet disposisjonsfond
Kommunens fond
Forskriftene for kommunale- og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper definerer begreper som
ubundne- eller bundne driftsfond eller ubundne- og bundne kapitalfond i stedet for «overførte
bevilgninger». Det ubundne fondet i driftsregnskapet har fått betegnelsen disposisjonsfond.
Til disposisjonsfond avsettes «frie kommunale midler», dvs. at det ikke foreligger noe krav om bestemt
bruk av midlene hjemlet i lov, forskrift, eller fra giveren (eksempelvis staten). Forutsetningen for
avsetning til disposisjonsfond er at etatens netto driftsramme ikke overskrides, samt at kommunens
totale resultat er tilstrekkelig til å dekke avsetningen.
Avsetning til bundne fond foretas av midler som kommunen ikke kan disponere fritt, jf. budsjett- og
regnskapsforskriftene. Avsetningen til bundne fond skal som hovedregel foretas av formannskapet,
men avsetningen kan også gjennomføres administrativt etter anmodning fra den enkelte enhet. Det
følger av at ubrukte midler uansett ville måtte returneres til giveren.
Følgende oppstilling viser utviklingen av fondene:
I hele kroner
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond

2008

2009

2010

2011

7 621 409

10 298 407

10 061 087

12 273 718

127 786 390

118 578 394

138 167 035

129 866 005

260 227

267 594

274 633

4 105 450

1 647 712

20 920 542

31 329 182

24 773 667

140 880 237

137 315 738

179 831 937

171 018 840

Bundne investeringsfond
Disposisjonsfond
Totalt

Disposisjonsfond i % av driftsinntektene
I hele 1000
Disposisjonsfond
Sum driftsinntekter
Nøkkeltall

2008

2009

2010

2011

1 648

20 921

31 329

24 774

471 453

530 550

553 601

604 452

0,7 %

3,9 %

5,7 %

4,1 %

Finansreglementet sier at kommunen skal ha et bufferfond knyttet til finansplasseringer, og at dette
som hovedregel skal utgjøre minimum utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning, som er
budsjettert med 10,6 mill. kroner (5,3 mill. kroner årlig).
Det er ikke fastsatt konkrete mål for disposisjonsfondet for kommunen som helhet, men en bør ta sikte
på opparbeidelse av et større disposisjonsfond som buffer for å møte uforutsette utgifter eller
sviktende inntekter.

Tap på fordringer
I økonomiplanen har det ikke vært tatt høyde for midler til avskrivning av kortsiktige fordringer gjennom
budsjettåret. Dette gjelder avskriving av fordringer som bl.a. kommunale avgifter og salgs- og
leieinntekter. Rådmannen har ikke funnet rom for å innarbeide midler til avskrivning av fordringer, men
dette vil bli søkt innarbeidet ved budsjettendring hvis eventuelle avskrivninger skulle oppstå.

Likviditet
Kommuneloven fastsetter at Kommunestyret skal påse at kommunens likviditet til enhver tid er
tilstrekkelig til å dekke løpende utbetalinger. Kommunen hadde ved inngangen til 2012 en
driftslikviditet på 114,2 mill. kroner.
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10 Rådmannens prioriteringer – driftsbudsjettet
Budsjettskjema 1A - Til fordeling drift:
2 012

2013

2 014

2015

2 016

1

Skatt på inntekt og formue

-232 472

-246 498

-248 950

-251 401

-253 852

2

Ordinært rammetilskudd

-217 748

-238 064

-241 580

-244 945

-247 495

3

Skatt på eiendom

-20 000

-20 200

-20 400

-20 600

-20 800

4

Andre generelle statstilskudd

-29 478

-8 477

-3 469

-3 460

-3 451

-2 370

-2 370

-2 370

-2 370

-2 370

-545

-545

-545

-545

-545

-70

-70

-70

-70

-70

-521

-492

-484

-475

-466

-7 700

0

0

0

0

-11 000

-5 000

0

0

0

-499 698

-513 239

-514 399

-520 406

-525 598

4.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger
4.2 Rentekompensasjon skoleanlegg
4.3 Rentekompensasjon kirkebygg
4.4 Investeringskompensasjon reform '97
4.5 Tilskudd ressurskrevende tjenester
4.6 Momskompensasjon fra investeringsutgifter
5

Sum frie disponible inntekter

6

Renteinntekter og utbytte

-19 331

-16 955

-17 855

-19 755

-19 755

6.1 Utbytte AE og Avfall Sør AS

-13 176

-10 800

-11 700

-13 600

-13 600

-5 255

-5 255

-5 255

-5 255

-5 255

-900

-900

-900

-900

-900

6.2 Utbytte forvaltningsfond
6.3 Renteinnt. Overskuddslikviditet
7

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

22 075

19 300

20 400

20 300

20 100

8

Avdrag på lån

19 143

25 000

25 700

28 200

28 500

9

Avsetning til disposisjonsfond

0

0

0

0

4 207

11 000

5 039

5 204

10 136

11 345

-466 810

-480 855

-480 950

-481 525

-481 201

466 810

480 855

480 950

481 525

481 201

0

0

0

0

0

6 600

4 000

Overført investeringsmerverdiavgift

11 000

5 000

Anbefalt avdragsprofil

22 143

25 000

25 700

28 200

28 500

10 Overført til investeringsbudsjettet
11 Til fordeling drift
12 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
13 Merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

Krav til overførsel av merverdiavgiftkompensasjon
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BUDSJETTSKJEMA 1B I SAMMENDRAG - NETTORAMMER (=UTGIFTER MINUS INNTEKTER)
FOR
ENHETENE/RAMMEOMRÅDER

Budsjett
2012
1

Administrasjonsavdelingen

2

Budsjett for Budsjett for Budsjett for
året 2013

året 2014

året 2015

Budsjett
for
året 2016

16 751

19 064

19 064

19 064

19 064

PP-Tjeneste

4 383

4 681

4 681

4 681

4 681

3

NAV/Sosial

12 104

11 900

11 900

11 900

11 900

4

Barnehager

73 654

73 747

73 997

73 997

73 997

5

Kvalifiseringsenheten

-2 686

-1 802

-1 802

-1 802

-1 802

6

Nygård skole

32 582

33 491

33 491

33 491

33 491

7

Lunde skole

23 197

21 728

21 728

21 728

21 728

8

Langenes skole

19 576

19 249

19 249

19 249

19 249

9

Barnevern

10 618

13 109

13 109

13 109

13 109

10 Tangvall skole

16 751

17 194

17 194

17 194

17 194

11 Tinntjønn skole

18 493

19 469

19 469

19 469

19 469

12 Helsetjenester

17 920

20 058

20 203

20 328

20 454

13 Institusjonstjenester

38 743

42 199

42 699

42 699

42 699

14 Hjemmetjenester

30 110

35 007

35 007

35 007

35 007

15 Psykisk helsearbeid og habilitering

55 065

57 151

57 651

57 651

57 651

16 Kultur

7 668

8 352

8 202

8 202

8 202

17 Ingeniørvesenet

1 764

3 163

2 913

2 913

2 913

18 Arealenheten

5 629

6 146

6 346

6 596

6 346

19 KBR

7 103

7 230

7 230

7 230

7 230

20 Eiendomsenhet

17 611

24 343

24 693

24 693

24 693

21 Felles omsorg

14 193

4 289

4 139

4 139

4 139

22 Felles oppvekst

13 669

14 125

13 025

13 025

13 025

24 641

26 962

26 762

26 962

26 762

459 539

480 855

480 950

481 525

481 201

23 Diverse fordelingsutgifter/Inntekter
24 Øvrige ansvar sentraladministrasjonen
Samlede midler fordelt til drift
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10.1 Administrasjonsavdelingen
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
Kompetanse
- Det er nødvendig å ha større fokus på kompetanseutvikling av ansatte i
administrasjonsavdelingen, slik at medarbeiderne har de kunnskaper og ferdigheter som er
nødvendige for at Søgne kommune skal nå sine mål.
Utviklingsoppgaver på IKT og lønnsområdet
- IKT og lønningskontoret er bemannet for å ivareta driftsoppgaver. Det er behov for å fokusere
på mer utviklingsoppgaver innen disse fagfeltene og bemanningen bør styrkes.
Servicetorg og bibliotek i nytt rådhus
- Ved innflytting i nytt rådhus er det ønskelig å utvide åpningstidene. Det bør vurderes om
servicetorg og bibliotek er tilstrekkelig bemannet til å ivareta kjerneoppgaver som
publikumsmottak, sentralbord, utlån, veiledning og informasjonsarbeid i tillegg til
saksbehandlingsoppgaver.
Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
2013

2014

2015

2016

17 046

17 046

17 046

17 046

1 378

1 378

1 378

1 378

-550

-550

-550

-550

Stilling arkiv - servicetorg

550

550

550

550

Informasjonstiltak

220

220

220

220

65

65

65

65

Kontingenter og lisenser

250

250

250

250

Økte driftsutgifter IKT - lisenser, oppgradering etc.

400

400

400

400

19 359

19 359

19 359

19 359

Inntektsramme 2012

295

295

295

295

Nye inntektsramme

295

295

295

295

19 064

19 064

19 064

19 064

Ramme opprinnelig budsjett 2012
Lønnsendringer -sentralt
Reduksjon arkiv (økonomiplan 2012-2015)

Kvalitetsstyring og styringssystem

Ny utgiftsramme

Administrasjonsavdelingen- ny nettoramme

Arkiv, bibliotek og servicetorg
Stilling i arkiv videreføres og ses i sammenheng med bibliotek/servicetorg. Dette fordi bibliotek og
servicetorg samlokaliseres i nytt rådhus og åpningstidene blir utvidet. Det er nødvendig å opprettholde
dagens bemanning for å kunne ivareta oppgavene og kunne tilby lengre åpningstider.
Kvalitetsstyring og styringssystem
Kjøp og implementering av verktøy for virksomhetsstyring. Løsningen er tilrettelagt kommunenes
oppgaver, struktur og utfordringer og viser sammenhengen mellom innsats og resultater på
kommunens ulike tjenesteområder. I tillegg kommer system for avviksbehandling og HMS håndbok.
Informasjonstiltak
Økt fokus på informasjons- og kommunikasjon som viktig og nødvendig virkemiddel slik at
innbyggerne får kunnskap om hva som skjer i kommunen. I tillegg fokus på langsiktige strategier og
omdømmearbeid.
Kontingenter, lisenser og oppgradering
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Det er økte driftsutgifter i forbindelse med økning i pris med hensyn til kontingenter, samt økte
kostnader til lisenser i forbindelse med ulike fagsystemer etc. Oppgradering av programmer medfører
økte kostnader.
Konsekvenser av rådmannens forslag:
Rådmannens forslag betyr at administrasjonsavdelingen i større grad kan ivareta oppgavene når det
gjelder drift og utvikling. Forslaget medfører også at avdelingen kan håndtere driftsutgiftene over eget
budsjett.

10.2 PPT
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
-

-

I samarbeid med skoler og barnehager må PPT jobbe systemrettet for å få omfanget av
spesialundervisning ned på et slikt nivå at de fleste barnehagebarn og skoleelever ivaretas
innenfor den ordinære opplæringen. PPT må også bidra til at innholdet i spesialundervisning
blir av høy kvalitet.
Innrette tjenesten mer i retning av kompetansehevende tiltak overfor barnehage og skoler, slik
at de kan bli bedre til å ivareta mangfoldet av barn og unge innenfor tilpasset,
utviklingsstøttende tiltak/tilpasset opplæring.
Å rekruttere og holde på godt kvalifiserte medarbeidere

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
2013

2014

2015

2016

8 065

8 065

8 065

8 065

459

459

459

459

Ny utgiftsramme

8 524

8 524

8 524

8 524

Inntektsramme 2012

3 683

3 683

3 683

3 683

160

160

160

160

Nye inntektsramme

3 843

3 843

3 843

3 843

PP-tjenesten- ny nettoramme

4 681

4 681

4 681

4 681

Ramme opprinnelig budsjett 2012
Lønnsendringer -sentralt

Økte inntekter fra Sogndalen

Konsekvenser av rådmannens forslag:
PPT har et stramt budsjett, men har de senere år hatt vakante stillinger som har gitt muligheter for
investering i utstyr og kursing som er viktig for å holde tjenesten oppdatert.
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10.3 Barnehage
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer er skissert i kommentarene nedenfor.
Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:

Ramme opprinnelig budsjett 2012
Lønnsendringer -sentralt

2013

2014

2015

2016

81 824

81 824

81 824

81 824

1 437

1 437

1 437

1 437

Kontantstøtte

-250

Flytting av strømutgifter

-272

-272

-272

-272

Flytting fra drift til lønn

-800

-800

-800

-800

478

478

478

478

Økning utbetaling private barnehager
Reduksjon

-500

-500

-500

-500

81 917

82 167

82 167

82 167

Inntektsramme 2012

8 170

8 170

8 170

8 170

Nye inntektsramme

8 170

8 170

8 170

8 170

73 747

73 997

73 997

73 997

Ny utgiftsramme

Enhet for barnehager- ny nettoramme

Barnehageområdet er svært vanskelig å budsjettere, fordi det er mange forutsetninger som må
stemme for å treffe riktig når en kommune har en kombinasjon av private og kommunale barnehager.
Det er også et område kommunen bruker betydelige midler på, slik at det er viktig å ha kontroll på
utgiftene.
For å holde utgiftene til barnehageplasser nede, er det avgjørende at både private og kommunale
barnehager får fylt opp plassene til barn med rett til plass. Det er positivt for innbyggerne at alle kan få
barnehageplass, men kommunen må vurdere om det er her ekstra midler skal prioriteres. For hvert
barn uten rett til plass i private barnehager, utløses en ekstra utgift på ca. 160 000 kroner for små barn
og ca. 80 000 kroner for store barn pr år.
For hver ledige plass i kommunale barnehager uten at bemanningen kan reduseres, stiger kostnaden
pr barnehageplass, og satsen for overføring til de private barnehagene øker.
Inneværende år er det så mange ledige barnehageplasser total sett i kommunen at en ikke ser behov
for å opprette nye plasser, selv om en barnehage legger ned. Barnetallet i aldersgruppen er synkende
og vil antakelig være det en periode framover. Kommunen har passert en topp fra de årene veksten
var spesielt stor.
De grepene rådmannen foreslår på barnehageområdet, er dem en har tro på gir effektiv drift, god
kvalitet på tjenestene, og som møter barnehagenes og brukernes behov så langt det er mulig innen en
fornuftig økonomisk ramme.
For å holde de kommunale kostnadene nede planlegges det å utvide Sjøstjerna og Torvmoen
barnehage til femavdelings barnehager. Dette gir mulighet for å legge ned Tomtebo barnehage på
sikt. Tomtebo barnehage er en liten barnehage som har en ugunstig plassering. Barn og ansatte på
Tomtebo overføres til de nye avdelingene når disse er på plass.
Tomtebo barnehage kan da fylle andre kommunale behov, som for eksempel flyktingsboliger eller
sosialboliger.
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Kontantstøtte
Kontantstøtte er vedtatt som en prøveordning, og vil bli evaluert våren 2013. Interessen for ordningen
har vært liten. Med ledige barnehageplasser i både private og kommunale barnehager, har den ikke
gitt innsparingseffekt.
Reduksjonen på 250 000 kroner skyldes at ordningen administreres fra felles oppvekst. Beløpet er
overført ansvar 28000.
Flytting fra drift til lønn
Barnehageenheten prøver i 2012/13 ut en ny ordning for ressurstildeling til private barnehager etter
barnehagelloven. I stedet for å tildele ressurser for at de private barnehagene selv ansetter ekstra
bemanning, har enheten ansatt personale som har arbeidssted i de private barnehagene. Ordningen
vil bli evaluert våren 2013, og vil sannsynligvis bli endret siden den ikke ser ut til å gi ønsket effekt.
Dette er del av en gjennomgang av det totale opplegget for tildeling av ekstra ressurser til
barnehagene både etter opplæringslova og barnehageloven våren 2013. Disse problemstillingene er
nærmere beskrevet i kapittel 12.
Økning utbetaling private barnehager
Økning overføring til private barnehager er budsjettert til 478 000 kroner. En forutsetning for at
anslaget holder, er at det ikke blir opprettet nye plasser i private barnehager i 2013, og at kostnaden til
drift av kommunale barnehager ikke øker ut over lønnsveksten.
En privat banehage ble lagt ned i november 2012, og barna ble overført til kommunale barnehager.
Dette har redusert antall godkjente plasser i private barnehager med 13, uten at det blir opprettet nye
kommunale plasser.
Tilskudd/ økonomisk likeverdig behandling - private barnehager:
Kunnskapsdepartementet har lagt opp til en lovpålagt opptrappingsplan der private barnehager senest
innen 2015 minimum skal motta finansiering tilsvarende kostnaden ved å drive kommunale
barnehageplasser. Fra august 2012 ble den lovpålagte minimumsfinansieringen økt fra 91% til 92%.
Fra august 2013 blir minimumsfinansieringen økt til 94%. Det forutsettes en økning til 97% fra august
2014 og 100% fra august 2015.
Likeverdig behandling
Da kommunene overtok finansieringsplikten for de private barnehagene fra 1.1.2011 ble også
regelverket for finansieringen endret. Det har vært mye uenighet mellom private barnehager og
kommunene om utregningene og tolkninger av reglementet. Kommunenes Sentralforbund (KS) og
Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har nå gått sammen om å utarbeide en veileder til
regelverket som kommer i tillegg til forskriften. I den nye veilederen klargjøres noen av punktene som
har vært mest utsatt for diskusjon. Rådmannen anbefaler at kommunen bruker denne veilederen fra
2013. Skolering vil bli gjennomført i sutten av november. For å skape sikkerhet for de private
barnehagene, forslår rådmannen å følge Kristiansand kommunes praksis med å fastsette
minimumssatser i økonomiplanen. For 2013 utbetales 92,83%.
Satsene som presenteres i økonomiplanen er i Søgne identiske med forrige års satser. Deretter må
kommunen beregne nye satser på vårparten ut fra de kommunale barnehagenes budsjett, og dersom
vedtatte satser i økonomiplanen ikke er høye nok må satsene økes. Ved årsslutt, når regnskapet for
driftsåret er klart, skal det enten etterbetales tilskudd, eller det kan trekkes tilbake tilskudd. De
tungvinte og omstridte reglene gjør at det er en god del usikkerhet rundt samlet finansiering av private
barnehager.
Minimumssatsene/satsene kommunen garanterer de private barnehagene for 2013, settes til:
Satser 2013
Satser i kr pr år
Små barn 100 %
168 011
Store barn 100%
83 860
Små barn 92,83 %
155 965
Store barn 92,83 %
77 847
*Satsene er inklusiv kapitaltilskudd og 4 % administrasjon
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Reduksjon 500 000 kroner
Som vist i siste tertialrapport, er det et merforbruk på barnehage knyttet til barn som trenger ekstra
ressurser. Dette er bakt inn i lønnsbudsjettet fordi det utløser personalressurser. Når en ser i
Kostratallene at Søgne kommune bruker ca. 30 000 kroner mer pr barn enn sammenlignbare
kommuner, må det være rom for å redusere dette noe. Rådmannen foreslår at det blir gjennomført en
innstramming på 500 000 kroner i løpet av 2013.
Konsekvenser av rådmannens forslag:
Barnehageenheten har ønsket en styrking av ressurser til minoritetsspråklige barn. Dette er ikke
imøtekommet i forslaget. Enheten vil ha stramme rammer i 2013, og vil måtte gjennomføre en
krevende prosess med omfordeling av ressurser og innstramming i forhold til tildeling av ressurser.
Enheten har også bedt om investeringer til solskjerming på Torvmoen og kunstgress på Åros. Dette er
ikke imøtekommet.

10.4 Barnevern
2013

2014

2015

2016

10 618

10 618

10 618

10 618

2 131

2 131

2 131

2 131

360

360

360

360

Ny utgiftsramme

13 109

13 109

13 109

13 109

Barnevern - ny nettoramme

13 109

13 109

13 109

13 109

Ramme opprinnelig budsjett 2012
Økning overføring til Songdalen
Husleie

Barneverntjenestene i Søgne og Songdalen ble slått sammen til en interkommunal barneverntjeneste
fra 1. januar 2010, og Songdalen kommune ble valgt som vertskommune.
Rådmannens forslag innebærer en styrking av barnevernstjenesten. Det er en økning i antall saker, og
spesielt saker som fører til tiltak utenfor hjemmet. Det er derfor behov for en generell styrking i tillegg
til de økte utgiftene til nye tiltak.
I statsbudsjettet ble det varslet at det kan søkes midler til stillinger i barnevernet for 2013. Søgne og
Songdalen barnevernstjeneste fikk statlige midler til nye stillinger i 2011, men ikke i 2012. Det er derfor
grunn til å tro at vil komme i betraktning i denne omgang.

Forslag til budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Side 36

10.5 Nygård skole og kompetanseavdeling
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
-

Det har vært vanskelig å rekruttere stabil ledelse ved Kompetanseavdelingen.
Endret elevmasse gjør at det må arbeids med å finne en best mulig organisering av
Kompetanseavdelingen.
SFO er pr dato budsjettert slik at utgifter ikke samsvarer med foreldrebetalingen. Satsene er
for lave til å sikre et budsjett i balanse.
Uteområdet er slitt, og de fleste lekeapparater må skiftes ut. En gjennomgang fra ekstern
konsulent høsten 2011 viste at de fleste lekeapparatene ikke oppfylte krav for bruk i skole.
Generelt vedlikehold og utbygging. Skolen er slitt og det er stort behov for renovering.
I tillegg til generell oppussing, trengs det flere grupperom/møterom og klasserom.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:

Ramme opprinnelig budsjett 2012
Lønnsendringer -sentralt
Reduksjon kompetanseavd.

2013

2014

2015

2016

34 226

34 226

34 226

34 226

1 409

1 409

1 409

1 409

-500

-500

-500

-500

35 135

35 135

35 135

35 135

Inntektsramme 2012

1 644

1 644

1 644

1 644

Ny inntektsramme

1 644

1 644

1 644

1 644

33 491

33 491

33 491

33 491

Ny utgiftsramme

Nygård skole- ny nettoramme

Reduksjon Kompetanseavdelingen
Bakgrunnen for å opprette en egen avdeling for elever med spesielle og sammensatte behov, var at
det skulle være en samordningsgevinst. Denne har over år blitt svært redusert. Det er også slik at
elevmassen endrer seg, og de fleste elevene er nå i ordinære klasser mesteparten av tiden. Det vil av
den grunn være naturlig å se ressurser i ordinær skole og Kompetanseavdelingen i sammenheng. Her
bør det være mulig å redusere de totale utgiftene og omfanget av spesialundervisning.
Konsekvenser av rådmannens forslag:
Nygård skole må ha en grundig gjennomgang av ressursbruk, og organisering av skolen. Rammene til
skolen vil med foreslått budsjett være stramme, og en gjennomgang vil gi svar på hvilke tiltak skolen
må iverksette.

Forslag til budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Side 37

10.6 Lunde skole
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
-

Utbyggingsperioden.
Avlastningsklasserom etter riving av gammelt gymnastikkbygg som også inneholder to
klasserom og musikkrom.
Trafikk forhold og tilstrekkelig utendørs elevområde i anleggsperioden.
Å beholde “Lundemodellen” skolens prosjekt for tidlig innsats. Denne modellen er i
inneværende kuttet med 9 timer i uka.
Skolen har mye gammelt inventar – dette bør skiftes

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
2013

2014

2015

2016

Ramme opprinnelig budsjett 2012

24 562

24 562

24 562

24 562

Lønnsendringer -sentralt

-1 469

-1 469

-1 469

-1 469

Ny utgiftsramme

23 093

23 093

23 093

23 093

Inntektsramme 2012

1 365

1 365

1 365

1 365

Ny inntektsramme

1 365

1 365

1 365

1 365

21 728

21 728

21 728

21 728

Lunde skole- ny nettoramme

Konsekvenser av rådmannens forslag:
Lunde skole vil, som de andre skolene, ha stramme rammer for 2013.

10.7 Langenes skole
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
-

Flere minoritetsspråklige elever på skolen. Det er behov for å styrke bemanningen for å sikre
at minoritetsspråklige elever får et best mulig opplæringstilbud.
Rekruttere nye gode lærere når ansatte går av med pensjon.
Bedre resultater i lesing, regning og engelsk på småtrinn.
Materiell for å kunne tilpasse og få enda mer variasjon i undervisningen.
Bedre hjem- skolesamarbeid. Skole og hjem har et felles ansvar for elevenes utvikling.
Kjøkkenet på SFO er for lite.
Hovedbygningene var nye i 1974, og det er behov for oppussing/vedlikehold i store deler av
bygningsmassen. Det er stor slitasje da flere av skolens rom er i bruk fra kl. 07.30 til kl. 16.30
hver dag. Gymsal/garderobe er i bruk til kl. 22.00 alle virkedager.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Ramme opprinnelig budsjett 2012
Lønnsendringer -sentralt

2013

2014

2015

2016

21 214

21 214

21 214

21 214

-327

-327

-327

-327

20 887

20 887

20 887

20 887

Inntektsramme 2012

1 638

1 638

1 638

1 638

Nye inntektsramme

1 638

1 638

1 638

1 638

19 249

19 249

19 249

19 249

Ny utgiftsramme

Langenes skole- ny nettoramme

Konsekvenser av rådmannens forslag:
Langenes skole vil, som de andre skolene, ha stramme rammer for 2013
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10.8 Tangvall skole
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
-

Bygningsmessige mangler/defekter
Vi driver i dag en skole hvor veldig mange vinduer er punktert/defekt og hvor dører er
ødelagt/utette. Dette sammen med mangelfull ventilasjon gjør utfordringene store i hverdagen
fremover, Se driftenhetens prisoverslag.

-

Vi har mye gammelt inventar og må i de kommende årene skifte møblene i klasserommene på
alle trinnene.

-

Det er behov for ombygging av skolens innvendige planløsning for å lage kantine og
muligheter for at elevene kan oppholde seg inne i friminutter.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
2013

2014

2015

2016

17 213

17 213

17 213

17 213

Lønnsendringer -sentralt

343

343

343

343

Valgfag 9. klasse

100

100

100

100

Ny utgiftsramme

17 656

17 656

17 656

17 656

Inntektsramme 2012

462

462

462

462

Nye inntektsramme

462

462

462

462

17 194

17 194

17 194

17 194

Ramme opprinnelig budsjett 2012

Tangvall skole- ny nettoramme

Valgfag 9. trinn
Valgfag ble innført på 8.trinn høsten 2012, og videreføres på 8. og 9. trinn fra høsten 2013. I 2012 ble
skolen tilført 100 000 kroner til valgfag, og det er foreslått tilført nye 100 000 kroner i 2013. Beløpet
tilsvarer det som er lagt inn i statsbudsjettet, men er betydelig lavere enn reell utgift.
Konsekvenser av rådmannens forslag:
Tangvall skole vil, som de andre skolene, ha stramme rammer for 2013.
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10.9 Tinntjønn skole
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
Valgfag i ungdomsskolen:
St. meld. 22 skisserer noen endringer i ungdomsskolen for en dreining i mer praktisk retning. Et av
tiltakene er at skolen er pålagt å starte valgfag fra høsten 2012. Disse er pålagt å være praktiske i
utførelse.
Videre så har ungdomsskolene fulgt opp meldingen med å starte opp arbeidslivsfaget, som et
alternativ til 2. fremmedspråk.
Skolen vil dermed stå overfor store utfordringer i å investere i nytt utstyr og materiell. Videre vil det
også medføre økte driftskostnader for å utøve rent praktisk undervisning, samt at det medfører et
behov for kompetanseheving.
Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
2013

2014

2015

2016

18 493

18 493

18 493

18 493

Lønnsendringer -sentralt

876

876

876

876

valgfag 9. klasse

100

100

100

100

Ny utgiftsramme

19 469

19 469

19 469

19 469

Tinntjønn skole- ny nettoramme

19 469

19 469

19 469

19 469

Ramme opprinnelig budsjett 2012

Valgfag 9. trinn
Valgfag ble innført på 8. trinn høsten 2012, og videreføres på 8. og 9. trinn fra høsten 2013. I 2012 ble
skolen tilført 100 000 kroner til valgfag, og det er foreslått tilført nye 100 000 kroner i 2013. Beløpet
tilsvarer det som er lagt inn i statsbudsjettet, men er betydelig lavere enn reell utgift.
Konsekvenser av rådmannens forslag:
Tinntjønn skole vil, som de andre skolene, ha stramme rammer for 2013.
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10.10

Kulturenheten

De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
-

Utvikling og infrastruktur: Søgne Gamle Prestegård mangler parkeringsplasser og normal
bredde på stikkvei inn. Hageanlegget trenger tilrettelegging/forenkling. Grusvei bak og på
siden av kultursenteret ønskes lagt med asfalt.
Vedlikehold bygdemuseet: Strakstiltak må til for å stoppe mange års beskjedne vedlikehold.
Dette må starte nå og kan fordeles over flere år. 2013 er 100 års jubileum for etablering av
bygdemuseet på Lunde.
Kulturskolen: Videreutvikle kulturskolen, gi et tilbud til flere og finne gode felles arenaer
mellom Open Mind og kulturskolen.
Kulturhistorisk formidlingsstrategi: I løpet av ett år vil kulturenheten kunne tilby tre nye og helt
forskjellige utstillinger; 1) ”Spade & Plog” (landbruksutstilling) 2) Biber-utstilling i fjellhulen (om
Biber og 2.verdenskrig) og 3) Steinalderutstilling (sol-funnet en del av denne). Dette gir uante
muligheter for å gi gode faglige tilbud til forskjellige grupper. Skreddersy tilbud til forskjellig
behov. Søgne Gamle kirke sees også i denne sammenhengen. Utfordringer:
Ferdigstille/utvikle steinalderutstilling + skaffe til veie friske driftsmidler og midler til å utvikle et
godt tilbud. Finansiering av steinalderutstilling pr i dag: Vest-Agder Fylkeskommune 500 000
kroner og Søgne kommune 160 000 kroner. Steinalderutstillingen åpner 1. mars 2013.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:

Ramme opprinnelig budsjett 2012

2013

2014

2015

2016

9 274

9 274

9 274

9 274

Lønnsendringer -sentralt

675

675

675

675

Flytting av strømutgifter

-171

-171

-171

-171

Hageanlegg

60

0

0

0

Kulturskolen

100

100

100

100

90

0

0

0

10 028

9 878

9 878

9 878

1 605

1 605

1 605

1 605

Steinalderutstillingen
Ny utgiftsramme
Innteksramme 2012
Økte inntekter kulturskolen

70

70

70

70

Nye innteksramme

1 675

1 675

1 675

1 675

Kultur- ny nettoramme

8 352

8 202

8 202

8 202

Hageanlegg
Søgne videregående har sagt seg villig til å ta seg av vedlikehold av hageanlegget under forutsetning
av at det blir bygget noe om og forenklet.
Kulturskolen
Det er foreslått en økning på 100 000 kroner til økt aktivitet i kulturskolen. Samtidig er det foreslått å
øke elevkontingenten med 350 kroner fra 1. januar 2013. Siste økning var med 300 kroner i 2005.
Kontingenten indeksreguleres hvert tredje år, dvs at neste gang blir 2015. Økningen fra januar tilsvarer
ca. 70 000 kroner i inntektsøkning.
Steinalderutstillingen
90 000 kroner til Steinalderutstillingen er for å legge til rette de fysiske tiltak. Det er ikke funnet rom i
budsjettet til driftsmidler.
Konsekvenser av rådmannens forslag:
Kulturenheten får imøtekommet noen av sine behov, men har likevel utfordringer knyttet til drift av
utstillinger og infrastruktur.
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10.11

Felles oppvekst

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:

Ramme opprinnelig budsjett 2012
Lønnsendringer -sentralt
Kontantstøtte
Krisesenter overført fra Nav/sosial

2013

2014

2015

2016

15 650

15 650

15 650

15 650

356

356

356

356

1 000
750

750

750

750

1 000

1 000

1 000

1 000

-850

-850

-850

-850

-1900

-1900

-1900

-1900

100

0

0

0

16 106

15 006

15 006

15 006

Inntektsramme 2012

1 980

1 980

1 980

1 980

Nye inntektsramme

1 980

1 980

1 980

1 980

14 125

13 025

13 025

13 025

Kutt fra 2012 overført til skolene
Klassesprekk Tinntjønn og Nygård
Flytting av strømutgifter
Null visjon
Ny utgiftsramme

Fellesutg. oppvekst- ny nettoramme

Kontantstøtte
Tiltaket er omtalt under enhet for barnehager.
Krisesenter
Dette er kun en overføringspost til krisesenteret i Kristiansand.
Kutt fra 2012 overført skolen
I budsjett 2012 ble det vedtatt å kutte 1 mill. kroner i rammetimer til skolene. Kuttet ble tatt på felles
oppvekst, og har ved rammetimetildelingen redusert antall rammetimer på skolen med 43 rammetimer
som tilsvarer 2 lærerårsverk. Kuttet er nå innarbeidet i skolenes budsjettrammer.
Klassesprekk Tinntjønn og Nygård
I budsjett 2012 og revidert budsjett 2012, ble det totalt tilført felles oppvekst 850 000 kroner fordi det
ble to nye klasser. Disse er gått inn i rammetimetildelingen
Null visjon
Viser til kommunestyresak 86/12 der det ble vedtatt å bevilge 100 000 kroner til finansiering av
Nullvisjonprosjektet fra 1. januar 2013.
Konsekvenser av rådmannens forslag:
Det er i budsjettforslaget ikke åpnet for nye tiltak eller økte driftsutgifter på felles oppvekst. Økte
utgifter til skyss, lisenser og prisstigning generelt, vil gi et strammere budsjett. For å holde rammen, er
det avgjørende at utgifter til elever i andre kommuner og til private skoler, holdes nede.
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10.12

NAV/Sosial

De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
- Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging og moderniseringsprogrammet – ny
oppfølgingsstrategi som skal brukes uansett hvilken type ytelse eller tiltak bruker har behov
for. Standarden vil gi en tydeligere og mer målrettet oppfølging mot arbeid og aktivitet.
Utfordring både i forhold til å tenke tiltak før ytelse, samt at det vil kreve kompetanseheving
både på regelverk og bruk av dataverktøy. Moderniseringsprogrammet vil igjen kreve at vi får
store opplæringsutfordringer i form av nytt dataverktøy, og det vil kreve mye av den enkelte
medarbeider over flere år før vi for fullt vil kunne nyte godt av et hensiktsmessig og moderne
dataverktøy. Første oppgradering som vil få betydning lokalt i 2013.
-

Ungdomssatsing – NAV kontoret har to fulle stillinger som spesielt skal følge opp ungdom opp
til 29 år. Tettere oppfølging vil på sikt gi resultat i form av for eksempel arbeid eller videre
skolegang, eller begge deler. Vi ser at ved å bruke såpass mye ressurser på en spesifikk
gruppe gjør at vi må nedprioritere andre grupper som det også er påkrevd at vi følger tett opp.
For at vi skal kunne se resultater av oppfølgingsarbeidet burde budsjettet vært styrket med en
stilling til dette. Rådmannens totalvurdering er at dette ikke er innarbeidet i budsjettet. I tillegg
er det vesentlig at vi fortsatt opprettholder prosjektet På an igjen, og at servicegruppa
opprettholdes for å kunne tilby sosialhjelpsmottakere (og da særlig de unge) daglig,
meningsfylt aktivitet.

-

Kompetanseheving – Det er svært krevende å være veileder i NAV, og det er utfordrende å
finne rom og tid til kompetansehevende tiltak. Også derfor bør budsjettet styrkes slik at det blir
større rom for å benytte seg av tilbud som gis gjennom fylkesmannen eller NAV.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Ramme opprinnelig budsjett 2012
Lønnsendringer -sentralt

2013

2014

2015

2016

13 775

13 775

13 775

13 775

546

546

546

546

-750

-750

-750

-750

13 571

13 571

13 571

13 571

Inntektsramme 2012

1 671

1 671

1 671

1 671

Nye inntektsramme

1 671

1 671

1 671

1 671

11 900

11 900

11 900

11 900

Flyttet ut krisesenter
Ny utgiftsramme

Nav/Sosial- ny nettoramme

Lønnsendringer
Det er medregnet lønnsendringer sentralt. I lønn inngår 2 619 000 kroner i kvalifiseringsstønad.
Flyttet ut krisesenter
Tilskudd til krisesenter er flyttet fra NAV-sosial til felles oppvekst med 750 000 kroner, som er
kommunens andel når det gjelder krisesenter.
Konsekvenser av rådmannens forslag:
Redegjørelsen om Kostra-tallene nevnte spesifikt den lave bemanningen NAV Søgne hadde i forhold
til sammenlignbare kommuner. Det ble også kommentert at utbetalingstidsrom er forholdsmessig
langt, og at man må se dette i sammenheng med lav bemanning og lite tid til oppfølging. Det er
samsvar mellom kortere stønadstid og færre på brukere som har behov for økonomisk sosialhjelp,
dersom man øker ressurser til tettere oppfølging i form av råd og veiledning.
NAV Søgne – og tidligere sosialtjenesten – har hatt samme lave bemanning i flere år uten hensyn til at
det har vært en betydelig befolkningsvekst. Ved den bemanning vi har nå er det ikke mulig å få til
tettere oppfølging hvis vi skal overholde de frister for saksbehandling som følger av lov. Rådmannen
har likevel vurdert totalsituasjonene slik at det ikke er innarbeidet en stilling.
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10.13

Kvalifiseringsenheten

De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
-

Aktivitet og inntektsgrunnlaget har vært og vil være preget av uforutsigbarhet i antall flyktninger og
tilskudd, i forhold til hvem som skal bosettes. Kursvirksomhet og tilskudd av prosjekttilskudd fra
andre virksomheter er også en faktor som er usikker i forhold til planlagt budsjett. Det vil derfor
være svært viktig for enheten å ha muligheten til å ha en ”buffer” som sikrer planlagt og pålagt
aktivitet på tross av sviktende inntektsgrunnlag i perioder. Enheten driver pålagte kommunale
aktiviteter, som spesialopplæring for voksne, innenfor budsjettets totalramme. Det er besluttet ved
langtidsvedtak å motta 20 flyktninger per år, redusert fra 25.

-

Kvalifiseringsbasen er et opplegg som gir mange voksne mennesker en større mulighet til å få
jobb og utdannelse. Hvert år blir mange elever ferdig med sin utdannelse her og begynner på
universitetet, går i lære eller går ut i jobb. Disse elevene blir etter hvert selvstendige arbeidstakere,
som da igjen betaler skatt til kommunen. Utfordringene på Kvalifiseringsbasen er at vi er
fullstendig avhengig av et høyt elevantall for å kunne drifte skolen.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
2013

2014

2015

2016

24 110

24 110

24 110

24 110

Lønnsendringer -sentralt

-630

-630

-630

-630

Flytting av strømutgifter

-36

-36

-36

-36

50

50

50

50

Ramme opprinnelig budsjett 2012

Økte husleieutgifter
Opphør bokollektiv enslige mindreårige
For lite introduksjonsstønad for 2013

-8 271
700

700

700

700

Ny utgiftsramme

24 194

24 194

24 194

15 923

Inntektsramme 2012

26 796

26 796

26 796

26 796

Redusert inntekt ifølge økonomiplanen 2012-2015

-300

-300

-300

-300

Red. inntekter utover red. i tidligere øk.plan

-500

-500

-500

-500

Opphør bokollektiv enslige mindreårige

-8 271

Nye inntektsramme

25 996

25 996

25 996

17 725

Kvalifiseringsenheten- ny nettoramme

-1 802

-1 802

-1 802

-1 802

Økt husleieutgifter
Det forutsettes at introduksjonssenteret fortsetter i lokalene til NAV. Husleie vil påløpe med ca.
100 000 kroner pr. år, og det er ført opp 50 000 kroner i økte leieutgifter. Det resterende dekkes
innenfor rammen.
Opphør bokollektiv enslige mindreårige
Det er senest fra 2016 forutsatt at bokollektiv for enslige mindreårige opphører, og utgifter og inntekter
opphører da. Dette har sammenheng med at Utlendingsmyndighetene ønsker å begrense antall
kommuner som mottar enslige mindreårige.
Introduksjonsstønad
Det er ellers forutsatt mottak av 20 flyktninger i året i henhold til langtidsvedtak fattet av
kommunestyret. Det er nå for en stor del enslige menn som blir mottatt, og det er da innarbeidet en
økt introduksjonsstønad med 700 000 kroner pr. år. Videre er foretatt beregninger av inntekter i
forhold til mottak av 20 flyktninger og redusert inntekter pr. år med i alt 800 000 kroner.
Når det gjelder voksenopplæringen på Birkelid, er lagt inn forslag om ny avtale mellom kommune i
forhold til de økonomiske forutsetningene for nytt samarbeid.
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Inntekter
Det er totalt budsjettert med en netto inntekt i enheten på 1 802 000 kroner, og beløpet fremkommer
slik (i 1000 kroner):
Flyktn.kontor, (flyktn.tilskudd)
Utgifter, bl.a. sosialhjelp flyktninger og introstønad:
Netto inntekt
Bofellesskap enslige mindreårige, netto
Spesialundervisning psyk.utviklingshemmede, afasipasienter osv.
Kursvirksomhet, kvalifisering
Pr. capitatilskudd, grunntilskudd m.v. voksenopplæring, inntekt
Overføres til Songdalen voksenopplæring
Netto inntekt

-12 615
10 016
- 2 599
- 168
1 486
188
- 2 930
2 221
- 1 802

Konsekvenser av rådmannens forslag:
Arbeidssituasjonen for medarbeiderne har i de senere år endret seg betraktelig. De som bosettes nå
er i stor grad enslige voksne og med en bakgrunn som krever større og tettere grad av oppfølging enn
tidligere. Søgne har i stor grad lykkes med å integrere nye flyktninger, hvor målet er at de raskest
mulig etter gjennomført Introduksjonsprogram kommer ut i arbeid eller utdanning. En suksessfaktor er
den tette oppfølgingen i årene etter bosetting.
Aktivitet og inntektsgrunnlaget har vært og vil være preget av uforutsigbarhet i forhold til antall
flyktninger og tilskudd i forhold til hvem som skal bosettes. Det vil derfor være svært viktig for enheten
å ha muligheten til å ha en ”buffer” som sikrer planlagt og pålagt aktivitet på tross av sviktende
inntektsgrunnlag i perioder. Enheten driver pålagte kommunale aktiviteter innenfor budsjettets
totalramme, som spesialopplæring for voksne, teambuilding for kommunens ansatte og delfinansierer
På ’an igjen.
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10.14

Helsetjenester

De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
-

Følge opp de endringer i arbeidsoppgaver, kompetansebehov og kapasitetskrav
samhandlingsreformen medfører. Dette gjelder alle deler av virksomheten i enhet for
helsetjenester, men særlig fastlegetjenesten.
Utvikle kvalitet og kapasitet på de primærforebyggende tjenestene. Søgne ligger langt etter i
dekning av helsesøster.
Bidra, særlig med fysio- og ergoterapitjenesten til at eldre kan bo i sine egne hjem med god
livskvalitet lengst mulig.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:

Ramme opprinnelig budsjett 2012
Lønnsendringer -sentralt, inkludert 80% økning
helsesøster
Driftstilskudd fysioterapeuter
Praksiskompensasjon fastleger

2013

2014

2015

2016

18 827

18 827

18 827

18 827

1 119

1 119

1 119

1 119

155

155

155

155

70

70

70

70

Legevakt

300

200

200

200

Per capitatilskudd til fastlegene

494

739

864

990

20 965

21 110

21 235

21 361

Inntektsramme 2012

907

907

907

907

Nye inntektsramme

907

907

907

907

20 058

20 203

20 328

20 454

Ny utgiftsramme

Enhet for helsetjenester- ny nettoramme

Driftstilskudd privatpraktiserende fysioterapeuter
Driftstilskuddet til de privatpraktiserende fysioterapeutene justeres fra sentralt hold årlig pr.
1. juli. For å kompensere for økte satser trengs det en oppjustering av denne posten tilsvarende
155 000 kroner.
Praksiskompensasjon fastleger
Praksiskompensasjonen for fastlegene justeres årlig i sentrale forhandlinger. Dette er en del av
den godtgjørelsen legene får for allmennmedisinsk offentlig legearbeid, f.eks. helsestasjon,
skolelege etc.
Legevakt
Det skal installeres nytt nødnett på legevakten. Dette fører til betydelig økte kostnader til
dekning av Søgne og Songdalens del av legevaktutgiftene i Kristiansand. Det fører også til
betydelig økte kostnader ved installasjon og drift av nødnettet i Søgne og Songdalen. Dersom
legevakten samlokaliseres i en av kommunene vil kostnadene bli betydelig redusert. Rådmannen har
redusert enhetsleders forslag i 2013 fra 500 000 til 300 000 kroner, idet det må forhandles og
samordnes nærmere.
Per capitatilskudd til fastlegene
Søgne betaler nå 400 kroner pr. år pr. innbygger til fastlegene. Dette tilskuddet går til flere
hundre forskjellige fastleger, men mer enn 90 pst. går til fastlegene ved Søgne legesenter.
Det er tatt utgangspunkt i oppdaterte befolkningsfremskrivinger og økningen vil da
bli 494 000 kroner i 2013, og en videre økning utover i økonomiplanperioden. Grunnen til at
kostnadsøkningen er større fra 2012 til 2013 er at denne posten er underbudsjettert i 2012.
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Konsekvenser av rådmannens forslag:
Enhet for helsetjenester kan drives videre som tidligere med rådmannens forslag til budsjett. Det
pekes imidlertid på at det foreligger en bevisst underbudsjettering ved at utgiftene til
fysioterapibehandling i utlandet er strøket med 120 000 kroner og at utgiftene til legevaktsordningen er
satt klart lavere enn legevaktsjefens forslag. Disse to faktorene øker sjansen for at enheten vil gå i
underskudd i 2013. Enheten må for å holde budsjettet, bruke alle muligheter til å spare midler, f.eks. å
bruke evt. refusjon av sykepenger til å avbalansere budsjettet med. Enheten har fått en gledelig
økning i helsesøster resursene, men Søgne har til tross for dette en helsesøsterdekning som er langt
under sammenliknbare kommuner.

10.15

Institusjonstjenester

De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
-

Demensplan 2015 beskriver LEON (laveste effektive omsorgsnivå)-prinsippet som en
forutsetning for all tildeling av helse- og omsorgstjenester. Det er flere, især demente
pasienter, som har behov for et høyere omsorgstilbud. Flere har venteplass ved
korttids/rehab-avdelingen i påvente av ledig plass på annen egnet avdeling. Demente
pasienter bør helst bo i små grupper på 6-8 beboere i oversiktlige bokollektiv. Det er behov for
flere sykehjemsplasser for denne pasientgruppen.

-

Samhandlingsreformen. St.meld. nr. 47, Rett behandling – på rett sted – til rett tid, gir nye
premisser og insentiver for primærhelsetjenesten i kommunen. Kommunens omsorgsplan sier
at Korttids/rehab-avdelingen skal være ”motor” i helse- og omsorgstjenesten. Pasienter
ferdigbehandles og utskrives raskt fra sykehus. Det er behov for å prioritere denne
pasientgruppen på Korttids/rehab-avdelingen. Fra 2016 vil kommunen være pålagt å ha
øyeblikkelig-hjelp plasser.

-

Kompetanseheving og rekruttering av personell. Personalet må ha kunnskap og være rustet til
å håndtere utfordringene med utskrivingsklare pasienter og pasienter som trenger øyeblikkelig
hjelp behandling på kommunalt nivå. En dyktig, fleksibel, dynamisk og kunnskapsrik helse- og
omsorgstjenesten som er i god dialog med pasienter og deres pårørende vil gi effektive
tjenester. Den estimerte store økningen av eldre vil gi store bemanningsproblemer innen
helse/omsorgssektoren. Det kommer til å bli en utfordring å rekruttere og beholde dyktig
arbeidskraft i kommunen. Bemanningsfaktoren må dimensjoneres riktig.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:

Ramme opprinnelig budsjett 2012
Lønnsendringer -sentralt, inkludert hel stilling natt

2013

2014

2015

2016

47 518

47 518

47 518

47 518

4 056

4 056

4 056

4 056

1 500

2 000

2 500

51 574

53 074

53 574

54 074

8 775

8 775

8 775

8 775

0

1000

1500

2000

Bemanne 6 nye inst. plasser Søgne omsorgssenter
Ny utgiftsramme
Inntektsramme 2012
Tilskudd ø-hjelp
Økt vederlagsberegning
Nye inntektsramme
Enhet for institusjonstjenester- ny nettoramme

600

600

600

600

9 375

10 375

10 875

11 375

42 199

42 699

42 699

42 699

Lønnsendringer
Det er lagt inn forutsetninger i lønnsbudsjettet om en økning av nattbemanning ved korttidsavdelingen
ved Søgne Omsorgssenter i samsvar med revidert budsjett 2012. Det ble fremlagt egen sak om
organisering av korttidsavdelingen for å imøtekomme samhandlingsreformens utfordringer. Økning av
nattressurs fra 2 til 3 ansatte på natt, utgjør i netto merutgift på årsbasis 1,3 mill. kroner. Det ble i
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saken tatt inn en forutsetning om at bemanningen sees i sammenheng med nattbemanning også i
hjemmetjenesten, og at det legges opp til et nærmere samarbeid mellom korttidsavdelingen og
hjemmetjenesten.

Bemanne 6-8 nye institusjonsplasser ved Søgne omsorgssenter
Det fremlegges egen sak om romsituasjonen ved korttids-/rehab-avdelingen og
samhandlingsreformens utfordringer. Videre blir i saken redegjort nærmere for øyeblikkelig hjelptilbud som kommunene må ha på plass fra 2016. Det foreslås ombygging av en fløy på Søgne
omsorgssenter, med mulighet for 6-8 plasser. Fløyen er kontorer til hjemmetjenesten og
forvaltningstjeneste omsorg. Hjemmetjenesten og forvaltningstjeneste omsorg vil da kunne flyttes til 3.
etg. I helsehuset, evt. til «Mestabygget».
Det er ført opp investeringsmidler med 5,5 mill. kroner i 2013 og en mulig igangsetting av flere
korttidsplasser i sammenheng med nytt tilskudd i forbindelse med avtale om ø-hjelpsplasser i
kommunen. Dette vil medføre behov for bemanning på dag og kveld. Det er i utgangspunktet
beregnet 2 på dag og 1 på kveld, og at etablert bemanning på Søgne Omsorgssenter (3 ansatte) på
natt dekker natt-tjeneste også på denne avdelingen. Det vil også i forbindelse med ø-hjelpsplasser
måtte etableres en nærmere samarbeidsavtale om legetjeneste i forbindelse med ø-hjelpstilbud på
natt, f.eks. med Kristiansand kommune, og det må tas høyde for de kostnader dette vil medføre.
Tilskudd øyeblikkelig hjelp
Det er forutsatt at en evt. bemanning av denne fløyen, hovedsakelig skal finansieres av øhjelpstilskudd. Øyeblikkelig hjelp-tilskuddet vil utgjøre ca. 2 mill. kroner pr. år, og det er i beregningene
tatt høye for i snitt 1,33 senger til enhver tid. Ø-hjelpssengene bør da lokaliseres i nåværende
korttidsavdeling med døgnbemanning, og at nye korttidsplasser brukes i forhold til andre brukere,
f.eks. avlastningsplasser o.l. Det er forutsatt at utgiftene pr. år blir 500 000 kroner høyere enn
tilskuddene. Dersom ø-hjelpstilbud blir lokalisert utenfor kommunen i et samarbeid med andre
kommuner, vil det ikke være budsjettmessig dekning for driften av nye korttidsplasser, slik
forutsetningene er lagt inn i økonomiplanen.
Økt vederlagsberegning
Rådmannen har foreslått å redusere enhetens budsjett med 600 000 kroner i form av økt
vederlagsberegning (inntekt). Inntekten er en del av nettoutgiften for enheten og har vært brukt
tidligere til å dekke opp for underbudsjetterte utgifter som ikke er kompensert i budsjettene.
Konsekvenser av rådmannens forslag:
Den økte inntektsforutsetningen er svært uheldig for enheten. Denne enheten har vært
underbudsjettert i flere år. Det har heller ikke vært gitt anledning til å redusere antall
institusjonsplasser. I 2012 ble budsjettet justert, men så redusert med 500 000 kroner. Det er svært
ønskelig for denne enheten å komme i økonomisk balanse, men enheten lever med store
usikkerhetsmomenter hva gjelder behovet for nødvendig helsehjelp på institusjonsnivå. Enheten har
streng budsjettdisiplin og bemanningen er svært lav i løpet av deler av døgnet. Dette gjelder særlig
ettermiddager i løpet av uken ved Langtids/ dementavdelingen. Enheten forholder seg til de rammer
som blir vedtatt og det foreslås noen tiltak for å holde budsjettet i 2013:
-

-

Mulighet for å belegge inntil 5 dobbeltrom på korttidsavdelingen. Det må da være
korttidsplasser som ikke knytter seg til langtidsvedtak/venteplasser, men som gjelder
pasienter som er for kortere perioder. Dette vil kunne gi økte inntekter og det må da gjøres
innenfor de bemanningsrammer som er ved korttidsavdelingen. Det må foretas en konkret
medisinskfaglig forsvarlighetsvurdering før to pasienter plasseres sammen.
Når vederlagsberegningen er forutsatt økt med kr 600.000, har dette også en utgiftsside. Vi
ser at kostprisene øker vesentlig mer enn normal prisstigning. Inndekning av økte kostpriser,
kommer som en ekstra innstramming, når dette ikke kompenseres.

Det må holdes en streng budsjett disiplin i enheten. Det er nødvendig å foreta en gjennomgang av
interne ressurser hva gjelder vaskeritjenester.

Forslag til budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Side 48

10.16

Hjemmetjenester

De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
-

Stadig økende antall brukere i hjemmetjenesten.
Knapphet på institusjonsplasser medfører at flere må gis tjenester i hjemmet.
Sykehuset skrivet ut pasienter tidligere enn før, noe som medfører etterspørsel etter økt
kompetanse hos hjemmetjenesten
Økning i antall demente gir større etterspørsel etter dagsentertilbud. Det kommer nå også
etterspørsel etter kveldsåpent dagsenter.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:

Ramme opprinnelig budsjett 2012

2013

2014

2015

2016

34 362

34 362

34 362

34 362

Lønnsendringer -sentralt

4 047

4 047

4 047

4 047

Tilleggsbevilgning revidert budsjett 2012

1 000

1 000

1 000

1 000

39 409

39 409

39 409

39 409

4 252

4 252

4 252

4 252

Ny utgiftsramme
Inntektsramme 2012
Økte inntekter dagsenter
Økt tilskudd lærlinger
Ny inntektsramme
Enhet for hjemmetjenester- ny nettoramme

50

50

50

50

100

100

100

100

4 402

4 402

4 402

4 402

35 007

35 007

35 007

35 007

Lønnsendringer
Det er innarbeidet lønnsendringer i samsvar med et oppdatert personalbudsjett for 2013. I 2012 er det
foretatt en nærmere gjennomgang av personalbudsjettet med tanke på opprettinger.
Tilleggsbevilgning revidert budsjett 2012
I andre tertialrapport for 2012 er regnet med at enheten i 2012 vil merforbruke ca. kr 2 mill. i 2012.
Enheten har opplevd et stort press på tjenestene i 2012, og det er store forventinger fra brukere og
pårørende. Det er også forutsatt at tilleggsbevilgningen som ble gitt til enheten i 2012, er videreført.
Det er da ikke medregnet økning på kr 500.000 pr. år som var forutsatt i forrige økonomiplan fra og
med 2013.
Endringer i organisasjon
Rådmannen forutsetter at det skjer nærmere organisasjonstilpasninger av enheten, bl.a. i forhold til å
følge opp vedtak om å flytte nattbasen i hjemmetjenesten. Likeledes er også drøftet at
hjemmehjelpere sammenslås med hjemmesykepleien i felles tjeneste.
Det forutsettes videre at kommunen benytter seg av de tilskuddsordninger som gjelder for
dagsentertilskudd til demensbrukere.
Konsekvenser av rådmannens forslag
Det er forutsatt at dagens aktivitet videreføres når det gjelder ressursrammer.
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10.17

Felles omsorg

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:

Ramme opprinnelig budsjett 2012

2013

2014

2015

2016

14 703

14 703

14 703

14 703

59

59

59

59

-1 514

-1 514

-1 514

-1 514

400

400

400

400

-350

-500

-500

-500

13 298

13 148

13 148

13 148

Lønnsendringer -sentralt
Flytting av strømutgifter
Prisøkning medfinansiering sykehus 20%
Reduksjon merkantil
Ny utgiftsramme
Inntektsramme 2012

510

510

510

510

Tilskudd ressurskrevende bruker

8 500

8 500

8 500

8 500

Nye inntektsramme

9 010

9 010

9 010

9 010

Felles omsorg- ny nettoramme

4 289

4 139

4 139

4 139

Prisøkning medfinansiering sykehus
Det er forutsatt at kommunen får en prisøkning på utgiftssiden når det gjelder medfinansiering
til sykehuset 20 prosent. Beløpet harmonerer med den økning som er skjedd i rammetilskuddet iflg.
Beregninger fra Telemarksforskning.
Som vedtatt tidligere forutsettes at 300 000 kroner av utgiftene til samhandlingsreformen, brukes til
kompetansetiltak knyttet til den vedtatte etablering av kontaktpersoner for kols/lunge, kreft, ernæring
osv. Det bør også være åpning for å bruke inntil 100 000 kroner pr. år til utstyrsanskaffelser.
Kommunen plikter å sørge for tilbud når det gjelder øyeblikkelig hjelp. Foreløpig er skissert
et tilskudd på 2,1 mill. kroner pr. år fra 2016. Dette blir lovpålagt fra 2016. En del kommuner starter
tidligere og søker gradvis opptrapping av tilskudd. Det må da lages avtale med sykehuset.
Dette utredes nærmere i Knutepunktet, og vi vil komme nærmere tilbake til hva slags opplegg
som anbefales for Søgne kommune, jfr. for øvrig kommentarene til institusjonstjenesten.
Reduksjon merkantil
Når det gjelder helse- og omsorgsenhetene, er totalt 4 merkantile årsverk. Rådmannen forutsetter at 4
årsverk reduseres til 3 årsverk, og har igangsatt en drøftingsprosess i forhold til innstrammingen. Det
vil ikke være mulig å få til dette før på vårparten 2013. Det er på årsbasis regnet med en innsparing
på 500 000 kroner, hvorav 350 000 kroner i 2013.

10.18

Psykisk helse/rehabilitering

De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
-

Økende etterspørsel etter habiliteringstjenester. Yngre personer med omfattende
funksjonshemminger vokser til, og vil etterspørre/ha behov for omsorgsboliger, omfattende
omsorgstjenester og dagsentertilbud. Dette betyr økt volum av de samlede tjenester til denne
brukergruppen.

-

Enhetens psykiske helsearbeid har redusert budsjetter og dermed justert sine tjenester etter
at den nasjonale opptrappingsplanen ble avsluttet i 2008. Budsjettreduksjonene tilsvarer ca. 3
årsverk. Samtidig opplever avdelingen økt etterspørsel og økt antall søknader om tjenester.

-

Enhetens boligsosiale rusarbeid er i utvikling, både omfangsmessig og organisatorisk.
Primært som følge av 1,650 mill. kroner i øremerket tilskudd fra staten i 2011. Disse ble
videreført i 2012, og er fra statens side vurdert å skulle bidra til langsiktig utvikling av det
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kommunale rusarbeidet. Samtidig er et rehabiliterings- og kompetansesenter på Jegersberg
Gård i Kristiansand under etablering, og Søgne kommune har som Knutepunkt-kommune en
mulighet til å delta i dette. Det er laget egen politisk sak knyttet til Jegersberg Gård.
Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:

Ramme opprinnelig budsjett 2012
Lønnsendringer -sentralt
Innsparing driftsutgifter Kjellandkollektivet

2013

2014

2015

2016

56 359

56 359

56 359

56 359

-999

-999

-999

-999

-95

-95

-95

-95

Mikkelsberghagen AS (Nye Kjellandkollektivet)

2 915

2 915

2 915

2 915

Innsparing i forhold til økonomiplan 2012-2015

-750

-750

-750

-750

Ytterligere innstramming

-800

-1 000

-1 000

-1 000

BPA-tiltak flyttet fra lønn til drift - ansvar 554 100

658

658

658

658

Omsorgslønn flyttet fra lønn til drift - ansvar 54 200

211

211

211

211

Øke dagsenterdrift, funksjonshemmede - reguleres
internt i enheten

150

300

300

300

Redusere omfang støttekontaktvirksomhet reguleres internt i enheten

-150

-300

-300

-300

Indeksregulere ressurskrevende sak i Lillesand +
kjøp av 15 VTA-plasser ved Songvaar

200

200

200

200

Innlemming av øremerket tilskudd rus

700

700

700

700

0

700

700

700

58 399

58 899

58 899

58 899

1 233

1 233

1 233

1 233

Nye omsorgsboliger skal driftes tilknyttet
avlastningsavd i Lundeveien 34
Ny utgiftsramme
Inntektsramme 2012
Indeksregulert økning på inntekter (gjelder spesielt
husleie) - ca 1 % årlig
Nye inntektsramme
Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering- ny
nettoramme

15

15

15

15

1 248

1 248

1 248

1 248

57 151

57 651

57 651

57 651

Kjellandkollektivet/Mikkelsberghagen
Det er forutsatt at Mikkelsberghagen drives som en BPA-ordning (tidl. Kjellandkollektivet). Denne var
tidligere i kommunal drift, og dette er tatt hensyn til i lønnsbudsjettet og driftsbudsjettet for enheten.
Innsparinger
I tillegg til dette er i samsvar med forrige økonomiplan, lagt inn innsparing pr. år for enheten med
750 000 kroner pr. år. Utover dette er også lagt inn en ytterligere innsparing med 800 000 kroner i
2013 og 1 mill. kroner fra 2014.
Omsorgsboliger tilknyttet avlastningsavdelingen i Lundeveien 34
Tre nye omsorgsboliger fysisk tilknyttet avlastningsavdelingen i Lundeveien 34 er lagt inn med
driftskonskvenser på 700 000 kroner pr. år f.o.m. 2014. Dette gir positive samdriftsfordeler. Tjenester
til de som skal bo der er imidlertid så omfattende, at det ikke vil være forsvarlig både å drifte avlastning
og tjenester til beboere med dagens bemanning. Tiltaket trenger 2 årsverk til fra 2014. Rådmannen
har lagt inn 700 000 kroner, mens enhetsleder har foreslått 1,2 mill. kroner pr. år.
Interne justeringer
Intern driftsjustering. Dagsenteret får ny bruker fra høst 2013. Til dette tilføres en 60 prosent ressurs.
Støttekontakt-tjenesten reduseres med tilsvarende ressurser.
Ressurskrevende enkeltsaker
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Enheten har svært ressurskrevende enkeltsaker. Disse må indeksreguleres årlig. Det samme
gjelder kjøp av 16 VTA-plasser ved Songvaar Vekst.
Jegersberg gård
Deltagelse i interkommunalt samarbeid om rehabiliterings- og kompetansesenter på Jegersberg gård i
Kristiansand (det lages egen sak til politisk behandling). Enheten har nødvendige midler for 2013
Konsekvenser av rådmannens forslag:
Generelt:
Det er viktig å se nær forhistorie i sammenheng med nær framtid når konsekvenser av
budsjettendringer skal vurderes.
Rådmannens forslag for kommende periode tilsier en total innstramming for enheten på 1 750 000
kroner for 2013 og 2014. Enheten måtte også stramme inn 1 700 000 kroner fra 2011 til 2012.
Det betyr en total innstramming for perioden 2011-2014 på 3 450 000 kroner. Omregnet i årsverk
tilsier dette totalt ca. 6,5 årsverk. Formulering med årsverk er viktig å bruke, fordi innstramming av
dette formatet kun kan gjøres ved først å justere + redusere aktivitet og tjenester, og deretter redusere
antall årsverk. Og tjenestene må justeres betydelig for å tilfredsstille størrelsene på innstrammingene.
Konsekvensene (gjennomføring av innstramming) fra 2011 til 2012:
Budsjettreduksjon innen habiliteringstjenestene: ca. 900 000 kroner
Budsjettreduksjon innen psykisk helsearbeid: ca. 550 000 kroner
Budsjettreduksjon – diverse poster: ca. 250 000 kroner
Konsekvenser fra 2013 til 2016:
Rusarbeidet
Enheten har de siste to årene fått øremerkede tilskudd på 1 650 000 kroner til å bygge opp og
utvikle boligsosialt arbeid rettet mot rusavhengige. Det er ansatt 3,2 årsverk til dette (faste
stillinger), og forventede lønnsutgifter i 2013 er ca. 1 700 000 kroner. Det øremerkede tilskuddet fra
staten går nå inn i rammen, og tilsvarer om lag 700 000 kroner, som tilføres enheten. Dette gir
enheten i praksis en reel budsjettreduksjon som tilsvarer 1 000 000 kroner i forhold til etablert aktivitet
2012. Dette betyr at enheten må nedjustere både aktivitet og ambisjoner knyttet til enhetens
rusarbeid. Enhetsleder vurderer at tiltak /endringer blir følgende:
-

Redusert fokus på Stausland som et rehabiliteringsområde med boligsosialt arbeid som
hovedredskap.
Ingen økning i ressursinnsats innen lavterskearbeid, utover det som gjøres i dag. F.eks opp
mot beboere i Kleplandsveien og Gml høgskoleveg.
Redusere, eller legge ned Servicegruppa.
Utgifter til Jegersberg skal ses i sammenheng med denne enheten, og det er budsjettert med.
Det er da budsjettdekning for kun en bruker fra Søgne.

Psykisk helsearbeid
-

-

Redusere omfang av tjenester på Kontaktsenteret. Eksempelvis ubemannet senter 2-3 dager
pr. uke.
Økende fokus på hvor enheten innvilger tiltak. Dette ved å høyne den generelle terskel for å
innvilge tjenester. Videre redusere omfang av eksisterende tjenester ved større grad å gi
avslag på nye søknader der vurderingen er at enhetens hjelpeplikt i henhold til lovverket ikke
utløses.
Nedprioritere fokus på forebyggende aktivitet og lavterskeltilbud. Også i forhold til
gråsonebrukere.

Habiliteringstjenester
-

Dagsenter sikres 60 prosent stilling fra høsten 2013 via intern omprioritering.
Støttekontakttjenester reduseres tilsvarende.
Økning i kostnader ved kjøp av tjenester fra Lillesand kommune og Songvaar vekst sikres.
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-

-

Maksimalt kan 2 av 3 nye omsorgsboliger som nå etableres i Lundeveien 34, benyttes. Det vil
ikke være ressurser nok til forsvarlige tjenester til 3 beboere samtidig med de nødvendige
avlastningstiltakene. Vurderingen tar utgangspunkt i at vi kjenner til at det i løpet av kort tid
kommer til nye brukere av avlastningen i Lundeveien 34. Vi må videre være forberedt på å
måtte justere ned aktivitetsnivået i selve avlastningstilbudet.
Redusere generelt omfang av tiltak innen botjenester til funksjonshemmede, ut over det som
faller inn under kommunens hjelpeplikt.

10.19

Ingeniørvesenet

De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
-

At budsjettene tar høyde for volumveksten innenfor enhetens arbeidsområde utenom
selvkostområdene.
Rekruttering av nye ingeniører og fagarbeidere.
Videreutvikling av enhetens fleksibilitet for oppgaveløsning samtidig som vi ser på
spesialisering gjennom interkommunalt samarbeid.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
2013

2014

2015

2016

36 811

36 811

36 811

36 811

Lønnsendringer -sentralt

637

637

637

637

Balanse selvkostområdene

512

512

512

512

Veilys strøm og vedlikehold

250

250

250

250

Ny utgiftsramme

38 210

38 210

38 210

38 210

Inntektsramme 2012

35 047

35 047

35 047

35 047

250

250

250

35 047

35 297

35 297

35 297

3 163

2 913

2 913

2 913

Ramme opprinnelig budsjett 2012

Inntekt kai Langenes
Nye inntektsramme
Ingeniørvesenet- ny nettoramme

Bevilgning for å oppnå budsjettbalanse innenfor selvkostområdet
I budsjettet for 2012 er det en ubalanse på VAR-området, slik at området ikke går i null. For å rette
opp dette må ingeniørvesenet tilføres 512 000 kroner. Dette vil gi balanse i driften av
selvkostområdene.
Veilys strøm og vedlikehold
Kommunen har sammen med nabokommuner hatt ute nytt anbud for drift og vedlikehold av veilys.
Kostnadene øker med 250 000 kroner pr år og dette forslås tilført ingeniørvesenet.
Inntekt kai Langenes
I investeringsbudsjettet er det lagt inn utbygging av liggekai på Langenes i 2013. Kommunens økning i
inntekter skal gå til å dekke utgiftene til investeringene.
Konsekvenser av rådmannens forslag:
Konsekvensene av rådmannens forslag er at bevilgningene til driften ikke økes i takt med
volumveksten. Enheten får kompensert for ekstra utgifter til veilys etter den nye anbudsrunden.
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10.20

Arealenheten

De største utfordringene og mulighetene i årene som kommer:
-

Sørge for at vi klarer å beholde de fagfolkene vi har og rekruttere nye for de oppgavene som
skal løse. Arealenheten har hatt problemer med å rekruttere fagfolk de siste åra
Arealplanlegging for befolkningsvekst – gjennomføring av Kommunedelplanen for
Kjellandsheia
Fortsette arbeidet med mer effektiv saksbehandling og for godt omdømme

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:

Ramme opprinnelig budsjett 2012
Lønnsendringer -sentralt
Flyfoto
Økt drift arealenheten

2013

2014

2015

2016

10 673

10 673

10 673

10 673

567

567

567

567

-250

-250

0

-250

500

700

700

700

11 490

11 690

11 940

11 690

5 044

5 044

5 044

5 044

-200

-200

-200

-200

500

500

500

500

Nye inntektsramme

5 344

5 344

5 344

5 344

Arealenheten- ny nettoramme

6 146

6 346

6 596

6 346

Ny utgiftsramme
Inntektsramme 2012
Mindre gebyrinntekter plan
Økning gebyrer byggesak/oppmåling

Flyfoto
Kommunen gjennomfører flyfotografering hvert 3. år; siste gang i 2012, derfor reduseres budsjettet
med 250 000 kroner for 2013 og 2014.
Økt drift arealenheten
Arealenheten har ikke klart å stramme inn budsjettet med de vedtatte innstrammingene fra tidligere år.
Hovedårsaken til dette er at aktiviteten har økt med flere saksbehandlere, og i budsjettet for 2012 ble
inntektene økt med 1 mill. kroner uten at det ble gjort endringer i utgiftssida i budsjettet utenom lønn.
Rådmannen foreslår at arealenheten tilføres 500 000 kroner fra 2013.
Mindre gebyrinntekter plan
Kommunestyret har i 2011vedtatt ikke å endre gebyrene for planbehandling. Ved endring av plan- og
bygningsloven i 2009 ble planformene endret, og kommunen fikk inn mindre penger når
gebyrregulativet fra før 2009 ble videreført etter 2009. For å kompensere for innteksbortfallet tilføres
arealenheten 200 000 kroner.
Økning av gebyrer byggesak og oppmåling
Gebyrene for byggesak og oppmåling som i 2012 utgjør 5,4 millioner kroner, foreslås økt med til
sammen 500.000 kroner for 2013. Gebyrnivået ligger betydelig under selvkost, og kommunen vil i
2013 gjennomføre nye registreringer som grunnlag for å gjennomgå gebyrgrunnlaget på nytt. For
2013 foreslås at gebyrene for dispensasjoner splittes i gebyr for enkle saker og kompliserte saker.
Kompliserte saker vil blant annet være saker som må sendes på omfattende høringer. Gebyret for
enkle dispensasjonssaker foreslås redusert til 50% av gebyret for kompliserte saker.
Konsekvenser av rådmannens forslag:
Driftsnivået for arealenheten opprettholdes og enheten kompenseres for at plangebyrene ikke økes.
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10.21

Kristiansandsregionen brann og redning

Ramme opprinnelig budsjett 2012
Økning i utgifter

2013

2014

2015

2016

7 934

7 934

7 934

7 934

280

280

280

280

8 214

8 214

8 214

8 214

Inntektsramme 2012

831

831

831

831

Inntektsøkning

153

153

153

153

Nye inntektsramme

984

984

984

984

7 230

7 230

7 230

7 230

Ny utgiftsramme

KBR Iks- ny nettoramme

Økning i utgifter
Økningen i utgifter skyldes i hovedsak økte lønns- og pensjonskostnader som følge av lønnsoppgjøret.
Inntektsøkning
KBR har ansvaret for feiing, og økningen i inntekter er økning av feiegebyret med 20 prosent for å få
balanse mellom utgifter og inntekter for feiing.

10.22

Eiendomsenheten

De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
-

Fokusere på vedlikeholdsoppgaver og mindre på drift og service – dvs. å prioritere ”hardere”
ut fra den resurssituasjonen vi er i.
Få forståelse for behovet og nødvendighet av økte bevilgninger til vedlikehold for å hindre
forfall og verdiforringelse av bygg.
Rekruttere og beholde riktig kompetanse samt etterutdanne og oppdatere egne ansatte
Gjennomføre investeringsprosjektene med riktig ressursbruk og til riktig tid.
Fokus på energiøkonomisering og fornybar energi.
Gjennomføre hensiktsmessige ENØK-tiltak for bedre klima og driftskostnader.
Holde tritt med lovkrav, internkontrollkrav, avvikshåndtering, forventninger om rapportering
med mer.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Ramme opprinnelig budsjett 2012

2013

2014

2015

2016

21 256

21 256

21 256

21 256

Lønnsendringer -sentralt

805

805

805

805

Innføring av FDV-system

500

500

500

500

Opptrapping eiendom - herunder klimaplanen

500

500

500

500

0

350

350

350

Drift av idrettshall og Lunde skole
Flytting av strømutgifter

4 627

4 627

4 627

4 627

Økte srømutgifter - jfr forbr 2011

200

200

200

200

Salemsveien 24 - eget as. Netto utgift antatt

100

100

100

100

27 987

28 337

28 337

28 337

Inntektsramme 2012

3 644

3 644

3 644

3 644

Nye inntektsramme

3 644

3 644

3 644

3 644

24 343

24 693

24 693

24 693

Ny utgiftsramme

Eiendomsenheten- ny nettoramme
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Innføring av FDV-system
FDV; forvaltning, drift og vedlikehold. Kommunestyret har i 2012 vedtatt en kommunal
vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse, og vedtatt etablering av et FDV-system i
forbindelse med revidert budsjett for 2012. Dette videreføres i økonomiplanen.
Opptrapping eiendom – herunder klimaplanen
Bevilgningen til drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse økes med 500 000 kroner pr år.
En stor del av dette vil gå til ENØK-tiltak og vil være i samsvar med vedtatt klimaplan.
Drift av idrettshall og Lunde skole
Når ny idrettshall er utbygd og Lunde skole utvidet vil eiendomsenhetens driftsutgifter med de nye
anleggene øke. Dette er lagt inn i økonomiplanen med 350 000 kroner pr år fra 2014.
Flytting av strømutgifter
Strømutgiftene er nå samlet på eiendomsenhetens budsjett. 4,627 millioner kroner er overført fra
andre enheter som får tilsvarende mindre på sine budsjetter.
Økte strømutgifter - jfr forbruk 2011
Budsjettet for strøm foreslås økt med 200 000 kroner fra 2011. På grunn av at prisen på strøm også
avhenger av hvor stor toppbelastning hvert enkelt bygg har, gir ikke lave strømpriser automatisk lave
strømutgifter for kommunen.
Salemsveien 24 - eget as
Økte driftsutgifter for Salemsveien 24 er anslått til 100 000 kroner pr år. Salemsveien 24 er et eget AS.
Konsekvenser av rådmannens forslag:
Rådmannens budsjettforslag innebærer opp-prioritering av kommunens eiendomsdrift. Når
driftsbudsjettet ses i sammenheng med investeringsbudsjettet, er det en betydelig opptrapping av
innsatsen for å ta vare på kommunenes bygningsmasse. Dette er nødvendig for å hindre forfallet og
for å unngå store utgifter til rehabilitering i framtida.
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10.23

Fellesutgifter og sentraladministrasjon

Ramme opprinnelig budsjett 2012
Lønnsendringer -sentralt
Valg
Frivilligsentral

2013

2014

2015

2016

29 268

29 268

29 268

29 268

2 476

2 476

2 476

2 476

200

0

200

0

135

135

135

135

-734

-734

-734

-734

194

194

194

194

50
31 588

50
31 388

50
31 588

50
31 388

Inntektsramme 2012

4 626

4 626

4 626

4 626

Nye inntektsramme

4 626

4 626

4 626

4 626

26 962

26 762

26 962

26 762

Flytting av strømutgifter
Lønnsøkning Menigheten
Økt husleie Menigheten
Ny utgiftsramme

Øvrige ansvar sentraladm.- ny nettoramme

Lønnsendringer
Det er ført opp lønnsendringer inkl. reservepott for sentralt lønnsoppgjør pr. 1. mai 2013.
Lønnsforutsetningene i enhetene er lagt inn med 2 prosent tillegg fra 1. januar 2013, dvs. 3 prosent pr.
1. mai 2013. I tillegg er lagt inn en sentral lønnspott på 3,5 mill. kroner i 2013.
Valg
Det er satt av 200 000 kroner til stortingsvalget neste år. Hovedsakelig er dette utgifter til IT-kostnader
og for øvrig kostnader til gjennomføring av valget. Likeledes er tilsvarende beløp ført opp til
kommunevalget i 2015.
Frivilligsentral
I samsvar med eget politisk vedtak er innarbeidet en økning av kommunalt tilskudd til frivilligsentral
med 135 000 kroner til 150 000 kroner pr. år.
Søgne menighet
Søgne menighet er foreslått kompensert for økte utgifter til lønn og økt husleie i forbindelse med
flytting til nye lokaler.
Driftstilskudd Høllen båtruter
Driftstilskudd ligger inne med 250 000 kroner i rammen. Rådmannen legger til grunn at avtalen
reforhandles i 2013.
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11 Rådmannens prioriteringer – Investeringsbudsjettet
11.1 Investeringsplan 2013 – 2016
UTGIFTER TIL INVESTERINGER

2013

2014

2015

2016

SUM

Investeringer kommunale bygg
Rådhus/Bibliotek
Utsmykning rådhus

8 000

8 000

300

300

Lunde skole

28000

28 000

Mestabygg

20000

20 000

Barnehager

10 000

Radon-tiltak

100

Boliger sosial

800

800

800

800

3 200

5 000

3 000

3 000

3 000

14 000

29 700

51 800

24 800

3 800

110 100

560

560

560

560

2 240

60

60

60

60

240

ATP-tiltak

370

370

370

370

1 480

Grunnerverv

300

300

300

300

1 200

Veglys

250

250

300

1 540

1 540

1 590

1 290

5 960

IT-skolene i IT-plan

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

Øvrig IT

2 130

2 130

2 130

2 130

8 520

Sum IT-investeringer

3 130

3 130

3 130

3 130

12 520

500

500

500

500

2 000

Rehabilitering kommunale bygg
Søgne omsorgssenter
Sum investeringer kommunale bygg

21 000

31 000
100

5 500

5 500

Investeringer veier
Opprustning av kommunal veier
Trafikksikkerhet

Sum investeringer veier

800

IT-investeringer

Andre investeringer
Idrettsplanen/kulturtiltak
Turlysløype

1 000

1 000

Langenes fiskerikai

4 000

4 000

450

450

Vaglenbrygga
Diverse investeringer ingeniørvesenet

500

500

500

500

2 000

6 450

1 000

1 000

1 000

9 450

Vann, lednings nett

4 825

3 175

3 275

3 425

14 700

Avløp, ledningsnett /Renseanlegg

6 800

5 630

5 930

5 950

24 310

Sum VAR - investeringer

11 625

8 805

9 205

9 375

39 010

Brutto investeringer alle områder

52 445

66 275

39 725

18 595

177 040

Sum andre investeringer
VAR - investeringer

Forslag til budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Side 58

11.2 Kommentarer til investeringsbudsjettet
Rådmannen foreslår samlede investeringer i perioden 2013-2016 på 177 mill. kroner. Dersom en ikke
inkluderer investeringer i selvkostområdene på vann og avløp foreslås det investeringer på 138 mill.
kroner i perioden.
Til sammenligning utgjorde samlede investeringsmidler for perioden 2012-1015 i forrige økonomiplan
192 mill. kroner, hvorav selvkostområdene utgjorde 20 mill. kroner. I forrige økonomiplan var imidlertid
hovedtyngden av investeringer i 2012, slik at investeringene for 2013-2015 er økt betydelig. Dette
skyldes blant annet økt investeringsanslag for Lunde skole med flerbrukshall og forslag om
investeringer i Salemsveien 24.
For 2013 foreslås investeringene til bygg redusert i forhold til anslaget i gjeldende økonomiplan. Dette
skyldes at man ikke lenger ser behov for bygging av en ny femavdelings barnehage i 2013, slik det ble
lagt til grunn i forrige økonomiplan. I stedet foreslås det å bygge to nye avdelinger fordelt på to
eksisterende barnehager, Sjøstjerna og Torvmoen barnehager. Sjøstjerna barnehage kan kombinere
vedtatt bygging av bu med en ny avdeling, og dermed bli en femavdelings barnehage. Torvmoen
barnehage ble bygget med for lite plass til lagring av vogner og annet utstyr, og vil kunne drives mer
effektivt med fem avdelinger. Med disse utvidelsene foreslår rådmannen at Tomtebo barnehage, som
er en liten barnehage og har en ugunstig plassering, legges ned. Barn og ansatte på Tomtebo
overføres da til de nye avdelingene. Det ligger fortsatt inne investeringsmidler til en ny 5-avdelings
barnehage i 2015, i tråd med gjeldende økonomiplan.
Videre er det ført opp 5,5 mill. kroner i 2013 for å innrede dagens kontorfløy i 2. etg. på Søgne
omsorgssenter til flere korttidsplasser. Hjemmetjenesten og forvaltningstjeneste omsorg må da flyttes
til andre lokaler, enten til 3. etg. i helsehuset eller til Salemsvei-bygget. Det vises også til egen sak,
der det er redegjort nærmere for at det vil kunne bygges 6-8 nye korttidsplasser.
Det er i likhet med forrige økonomiplan ført opp sosialboliger med 800 000 kroner per år. Dette gjelder
akuttboliger og boliger som gjelder særs vanskeligstilte på boligmarkedet.
I tråd med forrige økonomiplan foreslås det å bevilge 5 mill. kroner i investeringsmidler til rehabilitering
av kommunale bygg i 2013. Størstedelen av investeringene er planlagt i skolebygg. Det foreslås også
å sette av midler til dette formålet for de øvrige årene i økonomiplanperioden med 3 mill. kroner pr år.
Investeringer i Lunde skole med flerbrukshall er tidligere bevilget med til sammen 62 mill. kroner.
Investeringsanslaget er nå økt til 90 mill. kroner. På den bakgrunn, og ut fra gjeldende fremdriftsplan,
foreslås det å bevilge 28 mill. kroner i 2014.
I økonomiplanen for 2012-1015 ble det bevilget 19 mill. kroner til Salemsveien 24, som ble kjøpt i
2011, og det fremgikk at en måtte påregne ytterligere investeringer når det blir avklart hva som skal
inn i lokalene. Det foreslås nå å avsette 20 mill. kroner til dette formålet i 2014.
Rådmannen foreslår at investeringer i veier etc. i hovedsak videreføres ut planperioden i tråd med
forrige økonomiplan, med om lag 1,3 mill. kroner per år. Dette innebærer 560 000 kroner årlig til
asfaltering av kommunale veger, 300.000 kroner årlig til grunnerverv og 60 000 kroner årlig til
trafikksikkerhetstiltak. ATP-prosjektet videreføres med 370 000 kroner pr år som er kommunens andel
i ”myk pakke”. I tillegg foreslås det å investere 250 000 kroner i veglys i 2013 og 2014. Dette skyldes
at høytrykkskvikksølvlamper vil bli ulovlig å produsere etter 2015, noe som innebærer at kommunen
ikke vil få kjøpt lyspærer til de gamle armaturene.
Rådmannen foreslår en investering på 1 mill. kroner årlig i planperioden for IT-utstyr til skolene. For
kommunens øvrige IT-investeringer foreslås drøyt 2 mill. kroner per år i henhold til kommunens ITplan. Dette beløpet skal dekke en rekke mindre prosjekter, herunder oppgradering av fagsystemer.
Rådmannen foreslår 450 000 kroner til Vaglebrygga og 4 mill. kroner til utbygging av liggeplasser ved
Langenes fiskerikai i 2013. Investeringsanslaget for Langenes fiskerikai er usikkert, og det legges til
grunn at 35 prosent av investeringsbeløpet refunderes fra Kystverket, og bidrar til å finansiere
investeringen. Det legges videre til grunn at brukerne finansierer investeringen gjennom leieinntekter.
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Utbygging av nye liggeplasser forutsetter blant annet at planarbeidet og organiseringen av prosjektet
faller på plass.
Idrettens handlingsplan for anlegg er foreslått med årlig investeringsramme med 0,5 mill. kroner pr år i
tillegg til eventuelle spillemidler. Rådmannen foreslår videre 1 mill. kroner i 2013 til turlysløype.
Til fornyelse av maskiner og utstyr for ingeniørvesenet er det ført opp et rammebeløp på 500 000
kroner årlig i planperioden.
Investeringer i vannforsyning og avløpsanlegg øker vesentlig i forhold til gjeldende økonomiplan. De
nye anslagene er imidlertid i tråd med gjeldende hovedplaner. Disse investeringene belastes
selvkostregnskapene for vann og avløp.
På inntektssiden for investeringer er det i økonomiplanen lagt inn salg av kommunale eiendommer
med 5 mill. kroner per år fra 2013 og resten av perioden. Hvis kommunen ikke selger eiendommer i
dette omfanget, går egenandelen på kommunens investeringer ned og lånefinansieringen må økes
tilsvarende.
Rådmannen har ikke prioritert alle foreslåtte investeringer i denne økonomiplanperioden.

11.3 Forslag til investeringer med finansiering
Tabellen nedenfor viser forslag til investeringer med forutsatt finansiering i perioden.:
INVESTERINGSBUDSJETT

2013

2014

2015

2016

SUM

Investeringer ekskl. VA

40 820

57 470

30 520

9 220

138 030

VAR investeringer

11 625

8 805

9 205

9 375

39 010

0

0

0

0

0

Utlån, formidlingslån

20 000

20 000

20 000

20 000

80 000

Avdrag formidlingslån

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

0

0

0

0

0

74 945

88 775

62 225

41 095

267 040

Bruk av lån, ekskl.VA og formidl.lån

21 131

24 016

9 134

0

54 281

Bruk av lån, VA

11 625

8 805

9 205

0

29 635

Bruk av lån, formidlingslån

20 000

20 000

20 000

20 000

80 000

9 650

250

250

250

10 400
31 000

Utlån, egenkapitaltilskudd KLP

Avsetning ubundet investeringsfond
Investeringer inkl. VAR og formidlingslån
Finansiering:
Fremmedkapital

Tilskudd og ref.
Momskomp. generert fra investeringsregnskapet

23 000

6000

2000

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

64 906

78 571

47 089

24 750

215 316

5 039

5 204

10 136

11 345

31 724

5000

5000

5000

5000

20 000

Sum egenkapital

10 039

10 204

15 136

16 345

51 724

Sum finansiering

74 945

88 775

62 225

41 095

267 040

Fremmedkapitalfinsiering

86,60 %

88,51 %

75,68 %

60,23 %

81,43 %

Egenkapitalfinansiering

13,40 %

11,49 %

24,32 %

39,77 %

18,57 %

Mottatte avdrag på formidlingslån
Sum fremmedkapital
Egenkapital
Overført fra drift/Merverdiavgift
Bruk av avsetninger

0

Salgsinntekter
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Det er i perioden forutsatt investert for 177 mill. kroner, inkludert vann og avløp. Investeringene er
forutsatt finansiert med 83,9 mill. kroner i nye lån, 31,7 mill. kroner i overføringer fra driftsregnskapet,
20 mill. kroner i salgsinntekter og 41,4 mill. kroner i tilskudd og refusjoner fra staten (tilskudd
inkluderer da momskompensasjon for investeringer fra 2014, etter at ordningen med føring av denne
momskompensasjonen i driftsregnskapet bortfaller).
Det er i perioden forutsatt investert 39 mill. kroner i vann og avløp. Renter og avdrag knyttet til
finansieringen av disse investeringene dekkes gjennom de kommunale gebyrene.
Det foreslås å låne 20 mill. kroner årlig gjennom perioden fra Husbanken for å finansiere
formidlingslån fra kommunen. Kommunens avdrag på formidlingslån og innbetaling av avdrag fra
låntakerne føres i investeringsregnskapet. Over tid skal dette være et ”nullsumspill”, men det kan være
en differanse mellom utbetaling og innbetaling det enkelte år. Dette avsettes til eller finansieres med
fond.
Det er i perioden forutsatt 81 pst. fremmedkapitalfinansiering og 19 pst. egenkapitalfinansiering. Bruk
av lån er den største finansieringsfaktoren. Målet i kommuneplanen om 25 pst. egenfinansiering av
investeringer innfris ikke for planperioden som helhet, men oppnås likevel mot slutten av planperioden.
Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til investeringsnivået og finansieringen såpass langt fram i
tid.

Lånegjeld
Det er i planperioden forutsatt opptatt følgende lån:
LÅN

Økonomiplan

I 1000 kroner:

Sum

2 013

2 014

2 015

2 016

perioden

* Vann og avløp (VA)

11 625

8 805

9 205

0

29 635

* Øvrige investeringer

21 131

24 016

9 134

0

54 281

SUM INVESTERINGSLÅN

32 756

32 821

18 339

0

83 916

* Startlån

20 000

20 000

20 000

20 000

80 000

SUM LÅN

52 756

52 821

38 339

20 000

163 916

Totalt foreslås tatt opp 163,9 mill. kroner i lån i perioden. Av lånene er 29,6 mill. kroner knyttet til vannog avløpsinvesteringer. Kapitalutgifter til disse lånene dekkes av kommunale gebyrer. Videre er 80
mill. kroner opptak av formidlingslån i Husbanken. Innbetaling av renter og avdrag på disse lånene
dekkes av innbetaling av renter og avdrag fra låntakerne. 54,3 mill. kroner er til øvrige investeringer,
hvor kapitalutgiftene belaster kommunens drift.
Kommunens lånegjeld, ekskl. startlån og pensjonsforpliktelser, vil utvikle seg slik i perioden:

I 1000 kroner:
Brutto lånegjeld

Regnskap

Just. Budsj

2 011

2 012

497 892

Låneopptak
Budsjetterte avdrag
Netto lånegjeld ex startlån

497 892

497 892

Økonomiplan
2 013
564 365

2 014
572 121

2 015
579 242

2 016
569 381

85 219

32 756

32 821

18 339

-18 746

-25 000

-25 700

-28 200

-28 500

-

564 365

572 121

579 242

569 381

540 881

Med de forutsetninger som er lagt til grunn vil netto lånegjeld øke fra 564,4 mill. kroner i 2012 til 579,3
mill. kroner i 2014. Deretter vil netto lånegjeld reduseres mot slutten av planperioden, til 540,9 mill.
kroner i 2016.
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Figuren ovenfor viser at Søgne, etter tidligere å ha hatt svært høy lånegjeld i prosent av brutto
driftsinntekter, i 2011 lå under gjennomsnittet for Vest Agder og kommunegruppe 07 og omtrent på
nivå med gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Lånegjelden er imidlertid økt i 2012, slik at andelen
vil øke for Søgne kommune. Hvordan Søgne vil komme ut for 2012 relativt til andre kommuner er
imidlertid usikkert.
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DEL 2 –

ENHETENES BIDRAG
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12 Enhetenes bidrag
12.1 Fellestekst oppvekst
Liv Landaas
Oppvekstområdet består av tre barneskoler og to ungdomsskoler, PP-tjeneste, barnevern, kultur og
barnehage. Området ledes av kommunalsjef for oppvekst. I hennes stab er skolefaglig rådgiver, SLTkoordinator/ungdomsarbeider og prosjektleder for 0–visjon.
De ni enhetene blir presentert av enhetslederne i egne kapitler. Oppvekstkontoret har ansvar for felles
tjenester og samordning av arbeidet i enhetene samt stabsfunksjonene. Dette vil bli kommentert her.

Ansvarsområde felles skole
Her ligger i hovedsak lovpålagte oppgaver innen grunnskoleområdet som ikke skal være en del av
driftsbudsjettet til skolene. I tillegg ligger midler kommunen får eller søker om fra staten i forbindelse
med ulike statlige satsinger, eller kommunale midler til slike formål. Hovedposten omfatter:






Skoleskyss
Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring
Kjøp og salg av skoleplass i andre kommuner og i privatskoler
Kompetansemidler fra staten til videre- og etterutdanning
Felles pedagogisk utviklingsarbeid

Skoleskyss
Skoleskyss er en betydelig utgift for kommunen. Det brukes 2 100 kroner per innbygger mellom 6 og
15 år, og 25 prosent av elevene har rett til skoleskyss. Det er omtrent på nivå med kommunegruppe 7,
og en økning på 2 prosent fra 2010 til 2011.

Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring
Det er inneværende skoleår 52 elever som får særskilt norskopplæring. Det er en nedgang fra 57
forrige skoleår og 58 året før. Skolene blir tildelt midler til denne gruppen i rammetimemodellen.
Tilbudet for nyankomne elever på Birkelid er lagt ned, og midlene som tidligere ble brukt til
velkomstklassen der, er overført skolene slik at de må finne egnede tiltak på hver enkelt skole for
denne gruppen. Det kan være utfordrende når det er mange ulike nasjonaliteter.

Kjøp og salg av skoleplass i andre kommuner og i privatskoler
Søgne kommune har 14 gjesteelever fra andre kommuner i sine skoler, og 5 elever fra vår kommune
bor i fosterhjem og har sin skolegang i andre kommuner. 87,2 prosent av kommunens innbyggere
mellom 6 og15 år går i kommunal grunnskole, mens snittet for Kostragruppe 7 er 97,5 prosent.
Kommunen har plikt til å betale for all spesialundervisning for elever i andre kommuner og i
privatskoler. En har lykkes i å få bedre kontroll på disse utgiftene, slik at de ikke har økt ut over de 4
mill. kronene det ble budsjettert med i 2012. Det er fortsatt et mål å redusere omfanget av
spesialundervisningen også for elever som går i private skoler og i andre kommuner.

Kompetansemidler fra staten til videre- og etterutdanning
Kommunen har ansvar for videreutdanning (utdanning som gir studiepoeng) og etterutdanning
(kursforløp av ulike typer som ikke gir formalkompetanse). Staten bidrar til delfinansiere
videreutdanning for lærere. Søgne kommune har dette skoleåret to ansatte som deltar i
videreutdanning i rådgivning og matematikk. Tre ansatte deltar på rektorskolen i regi av BI.
Etterutdanning må kommunen for en stor del finansiere selv. Skolesektoren er opptatt av at
etterutdanningen bidrar til at lærerne i kommunen blir så godt kvalifisert at skolene når målene i den
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pedagogiske utviklingsplanen, ”Tett på!”. Inneværende skoleår er det vurdering for læring skolene har
hovedfokus på.
Rektorene deltar i lederopplæring i samarbeid med de andre kommunene i KnpS – unntatt
Kristiansand. Opplegget har hovedfokus på endringsledelse og systematisk arbeid for å oppnå gode
resultater både i forhold til læringsmiljø og læringsresultater.
Kommunen deltar også i ordning med ekstern vurdering som organiseres via pedagogisk senter. Hver
skole blir vurdert hvert 5. år, og resultatet av vurderingen legges fram for tjenesteutvalget. I 2011 var
det Tangvall skole som ble vurdert og høsten 2012 vil Langenes skole bli vurdert. Kommunen har flere
lærere som er skolevurderere i nabokommunene, og på den måten tilegner de seg en viktig
kompetanse.

Felles pedagogisk utviklingsarbeid/statlige tiltak for å øke læringsutbyttet og sørge for
gjennomføring av skoleløpet.
På oppvekstkontoret har skolefaglig rådgiver som hovedoppgave å bistå skolene i sitt pedagogiske
utviklingsarbeid som har som formål å øke elevenes læringsutbytte, skape godt læringsmiljø og legge
grunnlag for at elevene fra Søgne gjennomfører videregående skole. Det er utviklet en felles
pedagogisk utviklingsplan som følges opp med systematisk dialog med alle skolene der også
rådmannen deltar. Det er inngått lederavtaler knyttet til dette arbeidet. Planen har et tidsperspektiv
fram til 2013. Arbeidet med å evaluere og revidere planen vil bli en prioritert oppgave i 2013.
Nytt av året er at fylkeskommunen rapporterer til hver enkelt kommune i hvor stor grad elever i
videregående opplæring gjennomfører opplæringsløpet.
Det har i 2012 blitt jobbet systematisk i samarbeid med PPT, med å få ned omfanget av timer som
brukes til spesialundervisning, og sørge for at det i stedet blir mer tilpasset opplæring. Kostratallene
for 2011 viste at Søgne kommune var den eneste kommunen i KnpS som hadde redusert omfanget.
GSI-tallene (grunnskolestatistikk) for høsten 2012, viser at kommunen totalt sett har økt ubetydelig, tre
skoler har gått ytterligere med, mens to har økt. Det er grunn til å tro at arbeidet vil gi frukter framover,
og at det vil bli nedgang i 2013.
En stor utfordring er at omfanget av ressurser til tilrettelegging og spesialundervisning i barnehagene
er i ferd med å bli unaturlig høyt sammenlignet med andre kommuner. Erfaring viser at barn som får
spesialundervisning sjelden slutter med det, og dersom en ikke har et bevisst forhold til dette, kan det
føre til at tallene stiger igjen. Denne problemstillingen vil det bli tatt grundig fatt i 2013 i et samarbeid
mellom barnehageenheten og PPT.
Høsten 2012 ble det innført valgfag i ungdomsskolen på 8. trinn. Det utvides til å gjelde 9. trinn neste
skoleår, slik at fra skoleåret 2014/15, vil det være valgfag på ale trinn i ungdomsskolen. Denne
undervisningsformen krever betydelig mer ressurser enn teoretisk undervisning. Begge
ungdomsskolene tilbyr også arbeidslivsfag som alternativ til andre fremmedspråk, dette skoleåret.

Utfordringer framover
I løpet av 2013 vil det bli lagt fram en skolebehovsplan som viser behov for utvidelse og opprustning
av skolebygg. Det er ingen tvil om at det er her de store økonomiske utfordringene på
oppvekstområdet vil ligge.
Det er i ferd med å bli knapphet på lærere. Dette merkes nå også på Sørlandet som tidligere har vært
forskånet for dette.

Forslag til budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Side 65

Spesialundervisning – andel elever med enkeltvedtak (GSI- grunnskolestatistikk)
Skole
Langenes
Lunde
Nygård inkl Komp avd
Nygård eks Komp avd
Tangvall
Tinntjønn
Søgne kommune
Landet

Okt 2011
6,9 %
4,5 %
12,9 %
7,5 %
8,3 %
11,7 %
8,7 %
8,6

Okt 2012
6,1 %
3,4 %
13,6 %
8,1
8,0 %
13,7 %
8,8 %
-

Felles oppvekst
SLT/ ungdomsarbeid
Ungdomsklubben Open Mind ble åpnet i midlertidige lokaler på Linneflaten i februar 2012, og det ble i
forrige økonomiplan bevilget midler til en full stilling innen ungdomsarbeid. Det har blitt ansatt i to
delstillinger knyttet til ungdomsarbeid og SLT-arbeid.
Tilbudet på ungdomsklubben har favnet mange og det har vært stor aktivitet i 2012. Det bør likevel
jobbes i 2013 med å skape et miljø som favner enda videre, fordi unge i risikosonen vil ha stor nytte av
å være sammen med helt vanlig ungdom.
Det har blitt arrangert lokal Robinsonekspedisjon og sommerjobbprosjekt i regi av Open Mind sist
sommer. Begge oppleggene var svært vellykkede, og vil bli videreført. Det er ønskelig at det blir stilt
kommunale jobber til rådighet i sommerjobbprosjektet.
Det er opprettet kjernegrupper for unge som er i ferd med å droppe ut, eller blir tatt for kriminalitet. De
finne nå både i ungdomsskolen og på Søgne videregående skole, og det vil bli prøvd ut en lightversjon på mellomtrinnet.
Et annet opplegg som vil bli prøvd ut i 2013, er jentegrupper på barne- og ungdomsskolene i regi av
SLT.
0 visjon
Det ble ansatt ny prosjektleder for 0 visjon juni 2011. Vedkommende sluttet i stillingen etter ett år.
Stillingen vil bli lyst ut som en treåring prosjektstilling. Her ble gjennomført mange gode opplegg, bl. a.
et kjøreatferdsprosjekt for unge bilførere.
Ansvarsområde barnehage
Her ligger i hovedsak ressurser som omfatter kommunens myndighetsutøvelse på barnehagefeltet i
henhold til Lov om barnehager, Kunnskapsdepartementet og Fylkesmannen. Kommunen har per
01.11.11 myndighetsoppgaver for 5 kommunale og 14 private barnehager.

Statlige oppfølgingsoppgaver
Full barnehagedekning
Søgne kommune har i 2012 hatt overkapasitet på barnehageplasser. Det har vært opp mot 30 ledige
plasser totalt i private og kommunale barnehager. En av grunnene til det, er at det ved planlegging av
nytt barnehageopptak var signaler om at noen av de private barnehagene vurderte å legge ned, og
det ble holdt av plasser i de kommunale barnehagene i tilfelle det skulle bli behov. En barnehage ble
lagt ned i november, og etter det var det kun noen få ledige plasser i de kommunale barnehagene. Pr i
dag er det 16 ledige plasser i kommunen.
Fordi det har vært ledige plasser, har det blitt tatt inn et betydelig antall barn uten rett. Dette gir økte
utgifter for kommunen.
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Fra høsten 2012 ble det innført prøveordning med kontantstøtte for toåringer i Søgne kommune.
Denne skal evalueres innen nytt barnehageår. Det er ca. 40 toåringer som ikke har barnehageplass,
men det er kun 17 toåringer som mottar kontantstøtte. Dette til tross for at det har blitt grundig
informert om ordningen.
Det var i økonomiplanen for 2012-2015 tatt høyde for 28 nye barnehageplasser i 2012. Siden behovet
ikke var så stort, ble det åpnet 12 plasser på Solstrålen barnehage. Siden en barnehage som er
godkjent for 16 plasser legges ned, er i realiteten antall barnehageplasser redusert med 4.
Slik befolkningsframskrivingen fra SSB ser ut, er det befolkningen i aldersgruppen 0-5 år synkende.
Det er derfor lite sannsynlig at det er behov for å øke antall barnehageplasser de nærmeste årene.
Tilsyn og godkjenning av barnehager
Enhet for barnehager har ansvar for tilsyn med alle barnehager i kommunen, og for godkjenning av
nye barnehager. Det gjøres ved webtilsyn og stedlig tilsyn.
Kompetanseutvikling
Enhet for barnehage har ansvar for kompetanseutvikling av ansatte i både kommunale og private
barnehager. Det er frivillig for de private å delta på kompetanseutviklingen, men det jobbes aktivt for at
alle skal delta. Kommunen søker midler fra fylkesmannen til dette.
Barn med spesielle behov/ minoritetsspråklige barn
Det tildeles midler til barn av bosatte flyktninger første år de er i kommunen. I barnehagene er det et
stort antall barn det ikke tildeles midler til. Dette oppleves som problematisk for de ansatte i
barnehagene, og har ringvirkninger inn i skolene.
Det har vært en betydelig økning i ressurser til barn som trenger spesialpedagogisk hjelp etter
opplæringslova, og barnehager som trenger ekstra ressurs på grunn av barn som trenger ekstra
oppfølging etter barnehageloven. Konsekvenser av det er omtalt under felles skole, og dette er et
område det vil bli arbeidet spesielt med i 2013. Det ble vedtatt i banehagebehovsplanen at
problemstillingen må utredes nærmere. Dette vil bli fulgt opp i 2013 i et samarbeid mellom kommunale
barnehager, private barnehager og PPT.

KG 07

VestAgder

Landet
uten
Oslo

Landet

58 670

58 044

61 749

55 659

110 674

73 665

87 560

78 118

68 481

10,60

11,9

13,8

14,3

16,1

1018
Søgne
Driftsutgifter til styrket tilbud per barn som får, alle barnehager

86 736

Driftsutgifter til styrket tilbud per barn som får, kommunale barnehager
Andel barn som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i barnehage.

Finansiering av ikke-kommunale barnehager/ barnehageplasser i andre kommuner
Kommunen har finansieringsansvar for de private barnehagene. De skal i 2013 få utbetalt 92,83 % av
det en barnehageplass koster i de kommunale barnehagene. Dette er en lavere opptrappingstakt enn
staten først varslet.

Andre utfordringer framover
Det er fortsatt høyt sykefravær blant de ansatte i barnehagene. Det er igangsatt et prosjekt som i
kommunen som skal gå i dybden på de enhetene som skiller seg ut. Barnehageenheten er med i dette
opplegget, som en håper vil gi resultater i løpet av 2013.
Problemet med å skaffe kvalifiserte pedagogiske ledere er en vedvarende, nasjonal utfordring. I
Søgne er det i dag gitt dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogiske ledere.
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12.2 PPT for Søgne og Songdalen
Enhetsleder Elin Stavenes

Presentasjon av tjenesten
-

-

-

-

Søgne og Songdalen kommuner har felles interkommunal tjeneste. Søgne kommune er
vertskommune. PP - tjenesten er organisert som en egen enhet. Internt er tjenesten organisert
i et læringsteam og et sosioemosjonelt/psyk. team. En representant fra hvert team deltar
sammen i skolens systemmøter.
PP-tjenestens mandat og oppgaver reguleres av Opplæringsloven. PPT skal sikre at barn
som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, gis
rett til spesialundervisning. Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for
spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp.
PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å
legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT skal sørge for at det blir
utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.
PPT i Søgne og Songdalen gir tjenester til barn og unge 0-16 år og til voksne med særlige
behov innenfor grunnskolens område.
Høsten 2012 har det vært arbeidet med strategiplan for PPT gjeldene for perioden 2013-2018
som reflekterer virksomhetsplan og pedagogisk utviklingsplan for enheten. Virksomhetsplan
og pedagogisk utviklingsplan vil være tiltaksplaner for oppfølging av de mål som er satt i
strategiplanen for enheten.
PPT har 10 fagstillinger og 0,5 merkantil stilling.

Visjon for tjenesten:
PPT – en hjelp til utvikling og læring i fellesskap.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsn
ivå

2009

2010

2011

100

99

85

89

0

46

694

477

Budsjettavvik i kr

Alle tall i tusen kroner. Overskuddet i 2011 kan forklares med perioder med ubesatte stillinger og
refusjon av sykepenger.

Fokusområde brukere/ tjenester
Kritiske suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med tjenestens kvalitet
God tjenestekvalitet

4,5
Brukerundersøkelse

Tilfredshet med koordinering av tjenestene

4,5

Tilfredshet med informasjon
God service og informasjon

God brukermedvirkning

Ambisjonsnivå

4,5
Brukerundersøkelse

Tilfredshet med tilgjengelighet
Tilfredshet med medvirkningen

4,5
Brukerundersøkelse

4,5

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser på PPT i 2012. Det vil bli arbeidet med å utvikle
brukerundersøkelse som passer tjenesteområdet i 2014.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012
4,5

4,7

4,5

5,2

4,5

5,0

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

5,3

4,1

God organisering

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,8

God ledelse

Tilfredshet med nærmeste
leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

15,5*

* Pr 3. kvartal 2012. Iht. til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse
hvert andre år, første gang 2011. Høsten 2012 gjennomføres en intern lederevaluering fra de ansatte i
enheten. Etter planen skal det gjennomføres ny medarbeiderundersøkelse i 2013.
Tiltak etter medarbeider undersøkelse gjennomført i 2011:
- Muligheter for etter- og videreutdanning
- Arbeide etter Pedagogisk utviklingsplan 2010-2013
- Faglig og sosialt seminar en gang i året
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12.3 Barnehageenheten
Enhetsleder Annie Tønnesen

Ansvarsområde
Enhet for barnehage har ansvar for drift og et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder, i henhold til
Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager (forskrift) og forskrift om Miljørettet helsevern i
barnehage og skole.
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet og ivareta barnas behov for omsorg og lek,
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal møte barna med
tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi (Barnehageloven § 1 Formål).

Presentasjon av enhet for barnehager.
Åros barnehage: ligger i boligområde Årosskogen, Søgne kommune. Barnehagen har Åros stranden,
Kvernhusvannet, Skjeggeråsen og blåbærskogen og ball- løkke som nærmeste nabo.
Barnehagen startet opp august 2004. Barnehagen har 82 plasser fra 0- 6år fordelt på 5 avdelinger.
Det er 21 fast ansatte, en lærling og 2 spesialpedagoger, fordelt på 18 kvinner og 4 menn.
Sjøstjerna barnehage: ligger gunstig plassert med gåavstand til en rekke interessante steder som:
Høllen, Årosstranda, Tangvall, Søgne Gamle Prestegård, Føreid. Barnehagen har også egen båt som
brukes stort sett hele året. Barnehagen flyttet inn i helt ny barnehage 1.8.2011 i Sørheia. Barnehagen
har 64 plasser fra 0-6 år fordelt på fire avdelinger. Det er totalt 21 ansatte, fordelt på 17 kvinner og 4
menn.
Solstrålen barnehage: Barnehagen startet opp 1.2.2011 som en avdeling under Torvmoen
barnehage. Avdelingen ligger på Breiteien. 1.8.2011 ble barnehagen selvstendig. Barnehagen er i
midlertidige lokaler, og har godkjenning for drift til 2014. Solstrålen barnehage har 52 plasser for
aldersgruppen 0-6 år fordelt på tre avdelinger. Det er total 14 ansatte fordelt på 13 kvinner og 1 mann.
Torvmoen barnehage: er en fire avdelings barnehage som sto ferdig i 2009. Barnehagen ligger i
Torvmoen boområde, og er godkjent for 68 plasser for barn fra 0 – 6 år fordelt på 4 avdelinger. Det er
totalt 21 ansatte, fordelt på 20 kvinner og 1 mann.
Tomtebo barnehage: har sentral beliggenhet med kort vei til både turområder, buss, Tangvall og
Lunde. Barnehagen har fast turplass i Hellersdalen. Barnehagen er den eldste av de kommunale
barnehagene. Barnehagen er godkjent for 38 barn fra 0-6 år fordelt på to avdelinger. Det er totalt 11
ansatte, alle kvinner.
Åpen barnehage: er en pedagogisk virksomhet og er et velferdstilbud for barn i alderen 0-6 år i følge
med en voksen. Barnehagen har tilholdssted på Heimklang med to dagers åpningstid i uken. Nina
Systad er pedagogisk leder. Tilbudet er gratis og har hovedvekt på lek og er et treffpunkt for foreldre
og barn.
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Overordnet mål:
Hovedmålet for barnehagene er den nye barnehagens visjon: ”Et hav av muligheter”. I dette legger vi
at barnehagene våre er store og representerer en variasjon av mennesker, små og store. Vi ønsker å
verdsette mangfoldet gjennom å ta i bruk nærområdet og tilby ulike aktiviteter ute og inne. Vi ønsker å
se muligheter fremfor begrensninger. Her skal barna få mulighet til å ”blomstre” ut fra egne
forutsetninger. De skal være med på å bestemme ”veien
vi går” innefor visse rammer. På bakgrunn av visjonen
har vi satt opp seks verdier som ligger til grunn for
arbeidet barnehagen gjør sammen med barna.
 Trygghet
 Lek
 Læring
 Kvalitet
 Respekt
 Medvirkning

Mål og målekart
Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsniv
å

Budsjettavvik i kr

2009

2010

2011

0

97

0

1 893

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God
brukermedvirkning

Tiltak:





Måleindikator
Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (generelt)
Tilfredshet med
koordinering av tjenestene
Tilfredshet med
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
medvirkningen

Målemetode

Brukerundersøkelse
foreldre/forsatte

Landet
2012

Ambisjonsnivå 2012
4,5

5,2

4,5

Ikke aktuelt

4,5

4,8

4,7

4,5

5,7

5,4

4,5

4,6

4,7

Økt tilgjengelighet for henvendelser til enhet for barnehage, ved økning av stilling
Visma barnehageprogram har ført til økt service ovenfor brukere.
Jevnlig møtevirksomhet med privat og kommunale styrere
Deltakelse i Kvello prosjektet
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5,3

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

4,5

4,6

4,5

4,8

4,5

4,7

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5%

11,2

10,6 10,6*

4,5

4,9

4,5

4,8

4,5

3,0

Medarbeiderundersøkelse

Tiltak:







Deltakelse i være sammen prosjekt med alle de kommunale barnehage, med vekt på
kompetanseutvikling av den enkelte.
Felles studietur med vekt på organisasjonsutviking.
Innføring av kollegaveiledning i alle barnehagene
Felles sosiale arrangementer for alle de kommunale barnehagene
Oppfølging av den enkelte ansatte
Felles kursing av Pål Roland fra statens senter for adferdsforskning med fokus på
kommunikasjon og den autoritative voksenrollen
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12.4 Nygård skole og kompetanseavdeling.
Enhetsleder Gisle Johanssen

Ansvarsområde
Nygård skole og kompetansesenter er en av Søgne kommunes barneskoler. For tiden har skolen
gjennomsnittlig 310-320 elever. Disse er fordelt på to klasser per trinn (tre klasser på 1. trinn).
For inneværende skoleår får 19 av skolens/kommunens elever sitt opplæringstilbud i regi av
kompetanseavdelingen. Nygård skole og kompetansesenter er utpekt til å være en kommunal
ressursskole for elever som har store og sammensatte lærevansker, ofte kombinert med forskjellig
grad av funksjonshemming. Her er tilsatt personale med høy spesialpedagogisk kompetanse.
Gjennom kompetanseavdelingen har skolen også ansvar for å utføre spesialpedagogiske tjenester i
barnehager for samme gruppe. Det foregår i nær dialog med enhetsleder for barnehager.
Skolen har egen SFO-ordning med gjennomsnittlig 75-80 barn hvert skoleår. Leksehjelptilbudet for 1.4. trinns elever gjennomføres av SFO-personalet. Kompetanseavdelingen har også egen
SFO/avlastning med ca. 10 barn hvert år.

Overordnede mål:
Økt læringsutbytte – for alle!
Eleven skal oppleve at vurdering og veiledning gir dem motivasjon, kunnskap og lyst til å lære mer.
Lærerne i Søgne er gode på klasseledelse, og sikrer på den måten elevene gode læringsbetingelser.

Skolens mål:
En skole med trivsel og læring for alle.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2009 2010 2011

0

100

100

99

0

100

29

301

Alle tall i tusen kroner.
Tiltak:
-

Nøktern bruk av tildelt ramme.
Lage intern buffer.
Vurdere vikarbruk nøye.
God kontroll ved gjesteelever (refusjoner) og øvingslæreravtale med UiA (refusjoner).
Bruke NAV aktivt ved IA-arbeid (støtteordninger).
Nøyaktig budsjettarbeid.
Følge nøye med budsjett/regnskap.
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Resultater Nasjonale prøver (skala 1-3, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest)
5.trinn

Nygård 2008 Nygård 2009 Nygård 2010 Nygård 2011 Landet 2010 Landet 2011 Mål 2015

Lesing

2,0

2,0

2,0

1,8

Engelsk

2,2

2,1

2,0

-

Regning

2,3

2,2

2,0

1,8

2,0

2,0

2,1

2,0

-

2,1

2,0

2,0

2,2

Fokusområde brukere/tjenester
Skala for Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen er omregnet fra opprinnelig 1-5 til 1-6.
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

Måleindikator

Mitt/vårt barn får i
alle fag tilrettelagt
opplæring i tråd
med egne evner
Foreldreundersøkelsen
og forutsetninger
Skolen håndterer
mobbing av elever
på en god måte.
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)
Brukerundersøkelse
SFO
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene
Resultater
nasjonale prøver

God service og
informasjon

Målemetode

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole
Skolen informerer
oss om barnets
utvikling
Tilfredshet med
informasjon

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Foreldres
muligheter for
innflytelse på
læringstilbudene
til barnet.
God
brukermedvirkning Tilfredshet med
medvirkningen
Spør lærerne
hvordan eleven
selv vurderer ditt
eget skolearbeid?

Nasjonale prøver

Ambisjonsnivå 2010

2011

2012

4,5

4,9

5,0

4,5

4,7

4,7

Landet
2012

4,5

4,7

4,7

4,5

4,3

4,6

Se egen tabell

Se
Se
Se
egen egen egen
tabell tabell tabell

4,5

5,3

5,3

4,5

5,5

5,6

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

4,6

4

4,5

4,6

4,7

Foreldreundersøkelsen

4,5

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

Elevundersøkelsen

4,5

4,6

4,4

4,9

3,6

4,1

4,4

3,7

Tiltak:
- Timeplanfestet elevsamtale/utviklingssamtale med vurdering og veiledning for å tydeliggjøre
for elevene hvilke mål som er nådd, og hvordan nye mål skal nås.
- Utvide klassenes bruk av it’s learning som læringsplattform.
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-

Fortsette arbeidet omkring vurdering for læring i personalgruppa i henhold til skolenes felles
satsing i prosjektet ”Vurdering for læring”.
Følge skolens rutiner for gjennomføring og oppfølging av kartleggingssystemet.
Fortsatt legge til rette for å vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet med foresatte.
Sørge for at alle skolens ansatte kjenner til og følger opp ”Handlingsplan mot mobbing,
grunnskolen i Søgne” vedtatt i juni 2012.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

4,5

4,3

4,5

5,0

4,5

5,1

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5%

3,8

4,5

4,5

4,7

4,5

5,0

4,5

4,6

6,7*

Medarbeiderundersøkelse

* Pr 3. kvartal 2012. I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres
medarbeiderundersøkelse hvert andre år, første gang i 2011 og neste gang 2013.
Tiltak:
- Skolen har godt kvalifisert personale. Ved nytilsetting sikre fagkunnskap som skolen trenger i
tråd med vedtatt kompetanseutviklingsplan for skolene.
- Arbeide for fortsatt god stabilitet og kontinuitet i personalgruppa (godt arbeidsmiljø).
- Arbeide for et så lavt sykefravær som mulig. Benytte IA-ordning.
- Sørge for at alle ansatte er involvert og tar del i arbeidet med pedagogisk utviklingsplan.
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12.5 Lunde Skole
Enhetsleder Anne Beth Torkelsen

Beskrivelse av ansvarsområde
Lunde skole er en barneskole med 350 elever. Lunde skoles ledergruppe består av rektor og tre
avdelingsledere. Avdeling 1 har ansvar for 1-4 trinn, avdeling 2 har ansvar for 5-7 trinn og avdeling 3
har ansvar for SFO.
Skolen har spesialpedagogisk veileder og sosiallærer som bistår ledelsen i den delen av opplæringen
som gjelder aspekter ved hverdagen hvor enkeltelever trenger noe ekstra.
Lunde skole driver med stor grad av tilpasset opplæring med fokus på motivasjon og mestring. Dette
gjøres via arbeidet med Lunde-modellen og SMS-prosjektet.

Overordnede mål:
Økt læringsutbytte – for alle!
Eleven skal oppleve at vurdering og veiledning gir dem motivasjon, kunnskap og lyst til å lære mer.
Lærerne i Søgne er gode på klasseledelse, og sikrer på den måten elevene gode læringsbetingelser.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå 2009 2010 2011
98
99
100
Forbruk i % av budsjett 0
Budsjettavvik i kr

0

212

429

-2

Alle tall i tusen kroner.

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-3 hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest)

5.trinn

Lunde 2009

Lunde 2010

Lunde 2011

Landet 2011

Mål 2015

Lesing

2

1,8

2

2

2,1

Engelsk

2

1,9

Regning

2,3

2

2

2

2,1
2,2

Tiltak:
- Erfaringsutveksling i vurderingsarbeidet, med fokus på gode målformuleringer og gode
fremovermeldinger.
- Videreføre og videreutvikle Lunde-modellen
- Utvikle bruken av It`s Learning som læringsplattform
- Skole og hjem skal ha god kontakt for å fremme det enkeltes barn muligheter. Dette gjelder
på alle nivå, ikke bare ved foreldremøter, konferanser. Vi skal opptre med gjensidig respekt
for hverandre og ha eleven i fokus.
- Ukentlig veiledningstime i alle klasser. Hver kontaktlærer har en time til rådighet i uka for å
foreta direkte vurdering/veiledning av enkeltelever
- Styrke opplæringen i engelsk fra 3 trinn.

Forslag til budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Side 76

Fokusområde brukere/tjenester
Skala for Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen er omregnet fra opprinnelig 1-5 til 1-6.

Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

Måleindikator
Mitt/vårt barn får i
alle fag tilrettelagt
opplæring i tråd
med egne evner og
forutsetninger
Skolen håndterer
mobbing av elever
på en god måte.
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene
Resultater
nasjonale prøver

God service og
informasjon

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole
Skolen informerer
oss om barnets
utvikling
Tilfredshet med
informasjon

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Foreldres
muligheter for
innflytelse på
læringstilbudene til
barnet.
God
brukermedvirkning Tilfredshet med
medvirkningen
Spør lærerne
hvordan eleven
selv vurderer ditt
eget skolearbeid?

Målemetode

Landet
Ambisjonsnivå 2010 2011 2012 2012
4,5

4,5

4,5

4,6

4,5

4,3

4,4

4,4

4,5

4,3

4,7

4,5

4,0

4,6

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

Se egen tabell

Se
Se
Se
egen egen egen
tabell tabell tabell

4,5

5,1

5,1

5

4,5

5,1

5,1

5,2

4,5

4

4

4,5

4,3

4,7

4,2

4,1

4

4

4

3,5

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Foreldreundersøkelsen 4,5

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

Elevundersøkelsen

4,5
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse 4,5

4,6

4,5

5,2

4,5

5,4

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse 4,5

4,7

4,5

5,2

4,5

4,9

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
nærmeste leder

5,6-7,5%

3,1

9,5

5,6*

Medarbeiderundersøkelse

Tiltak:
- Skolevandring. Fortsatt fokus på klasseledelse, den gode timen og vurdering for læring. 1-7
trinn. Avdelingsleder og rektor er skolevandrere.
- Involvere personalet i arbeidet med pedagogisk utviklingsplan
- Bygge relasjoner i skolen. Være ”TETT PÅ” i alle sammenhenger, elever, foresatte, lærere,
andre ansatte, ledelsen.
- Bygge videre på det gode arbeidsmiljøet. Ha en aktiv sosial-komitè.
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12.6 Langenes skole
Enhetsleder Cecilia Mossige Johansen

Ansvarsområde
Langenes skole er en barneskole som er bygd for to klasser på hvert trinn. Skoleåret 2012/2013 har i
ca. 265 elever. Disse er fordelt på 14 klasser.
Skolen har et stabilt og kompetent personale, men har de siste årene hatt en utskiftning da flere eldre
lærere går ut i pensjon og erstattes med yngre. Det er få menn i personalet.
Hovedbygningene var nye i 1974, og det er behov for oppussing/vedlikehold i store deler av
bygningsmassen. Det er stor slitasje da flere av skolens rom er i bruk fra kl. 07.30 til kl. 16.30 hver
dag. Gymsal/garderobe er i bruk til kl. 22.00 alle virkedager. Mye av inventaret trenger også
utskiftning.
Antall barn som benytter SFO-tilbudet er synkende.

Overordnede mål:
-

Økt læringsutbytte – for alle!
Eleven skal oppleve at vurdering og veiledning gir dem motivasjon, kunnskap og lyst til å lære
mer.
Lærerne i Søgne er gode på klasseledelse, og sikrer på den måten elevene gode
læringsbetingelser.
Elevene oppnår gode læringsresultater

Mål for skolen:
Langenes skole skal være et godt sted å lære og et godt sted å være.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
God økonomistyring

Målemetode

Avvik i forhold til budsjett

Ambisjonsnivå 2009 2010 2011
0
99
102
98
Budsjettavvik i %
Budsjettavvik i kr

0

21

-289

321

Alle tall i tusen kroner.
Tiltak:
- Underskudd i 2010 skyldes underskudd i, feilberegning av, SFO-budsjettet.
- For å komme i balanse i 2011 har vi økt foreldrebetaling i SFO og endret intervall-valgene. Vi
har også måttet foreta store innsparinger i skole, hovedsakelig i lønnsbudsjettet.

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-3)

5.trinn

Lesing
Engelsk
Regning

Langenes 2008

1,7
1,9
2,0

Langenes 2009

Langenes 2010

Langenes 2011

Landet 2011

Mål 2015

1,9

1,7

1,9

2,0

2,1

1,8

2,0

x

x

2,1

1,9

2,3

2,0

2,0

2,2
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Fokusområde brukere/tjenester
Skala for Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen er omregnet fra opprinnelig 1-5 til 1-6.
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

Måleindikator
Mitt/vårt barn får i
alle fag tilrettelagt
opplæring i tråd
med egne evner og
forutsetninger
Skolen håndterer
mobbing av elever
på en god måte.
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene
Resultater
nasjonale prøver

God service og
informasjon

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole
Skolen informerer
oss om barnets
utvikling
Tilfredshet med
informasjon

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Foreldres
muligheter for
innflytelse på
God
brukermedvirkning læringstilbudene til
barnet.
Tilfredshet med
medvirkningen
Spør lærerne hva
eleven selv synes
om sitt eget
skolearbeid?

Målemetode

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Landet
2012

4,5

5,1

4,5

4,7

4,5

4,4

4,7

4,5

4,2

4,6

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

Se egen tabell

Se
Se
Se
egen egen egen
tabell tabell tabell

Se
egen
tabell

4,5

5,5

4,5

5,3

4,5

3,4

4

4,5

4,7

4,7

Foreldreundersøkelsen

4,5

4,4

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

3,7

Elevundersøkelsen

4,5

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

4,2

4,3

4,4

3,0

Tiltak:
- For å oppnå enda bedre resultater har vi satt fokus på tiltak i skoleutviklingsplanen. For
eksempel skolevandring, kurs fra Ped.senteret for alle lærerne, felles kartleggingsplan.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

4,2

4,5

4,8

4,5

4,7

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

4,5

5,6-7,5%

4,1

4,7

4,5

4,3

4,5

4,5

4,5

4,4

4,3*

Medarbeiderundersøkelse

12.7 Barneverntjenesten i Søgne og Songdalen
Plan- og budsjettområde




Barneverntjenesten, saksbehandling
Barneverntiltak i familien
Barneverntiltak utenfor familien

Avtalen om interkommunalt samarbeide
Barneverntjenestene i Søgne og Songdalen ble slått sammen til en interkommunal barneverntjeneste
fra 01. januar 2010, og Songdalen kommune ble valgt som vertskommune. Samarbeidet er organisert
etter Kommuneloven §28.
Barneverntjenesten er organisert som en egen enhet, hvor enhetsleder også har ansvar for oppfølging
av krisesentertilbudet i Kristiansand, SLT- koordinator i Songdalen og det barnevernfaglige arbeidet i
mottak for enslige mindreårige i Søgne.
Internt er saksbehandlerne inndelt i tre grupper med spesialiserte oppgaver.

Større endringer relatert til enheten - Lovendringer og endringer i forskrifter
Det foreligger i dag et høringsnotat om endringer i barnevernloven med høringsfrist 12. november
2012. En del av forslagene går på endringer i finansieringsordningen mellom stat og kommune,
spesielt knyttet institusjonsplasseringer. Det foreslås at egenandelen skal økes betraktelig og at
kommunen vil bli kompensert gjennom økt rammetilskudd. Det er usikkert om forslagene i
høringsnotat blir vedtatt.

Overordnet mål/satsningsområde
Søgne og Songdalen kommune har tidlig intervensjon overfor utsatte barn som satsningsområde og
godt tverrfaglig samarbeid er et viktig tiltak for å få resultater på dette området.
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Nøkkeltall fra SSB
Prioriteringer

Søgne
2011

Gruppe 7 Songdale
2011
n
2011

Netto driftsutgifter pr. innbygger
0-17 år, barnevern
Andel netto driftsutgifter til
saksbehandling i barnevernet i %
Andel driftsutgifter til barneverntiltak
i familien i %
Andel driftsutgifter til barneverntiltak
utenfor familien i %
Dekningsgrad
Andel barn med barneverntiltak, i
forhold til innb. 0-17 år
Produktivitet
Stillinger med fagutd. pr 1000
innbyggere 0-17 år
Barn med undersøkelse eller tiltak
pr. ansatt
Brutto driftsutg. pr. barn i
barnevernet (244)
Brutto driftsutg. pr. barn i familien
Brutto driftsutg. pr. barn utenom
fam.

3783

5937

6354

36,5

30,3

16,3

Gruppe 10
2011

Landet
2011

6226

VestAgder
gj.snitt
2011
5937

27,0

28,9

30,3

33,6

15,4

15,1

16,6

15,4

14,9

47,2

54,3

57,9

54,5

54,3

51,5

3,5

4,7

4,5

5,6

4,6

4,7

2,2

2,8

3,2

3,2

3,2

3,3

24,7

23,1

22,5

23,0

23,1

19,1

23 761

30 886

25 040

28 273

43 551

37 259

25 746
167 067

28 378
294 774

30 540
286 136

25 973
287 052

28 151
283 285

30 622
298 447

6320

Kommentar til tabellen:
Søgne bruker svært lite på barn plassert utenfor familien sammenlignet med resten av utvalget. Ut i fra
tabellen kan det virke som at Søgne skiller seg ut i forhold til stillinger med fagutdanning. Dette
skyldes feilrapportering, og vil bli rettet opp. Søgne har per i dag lik andel som Songdalen. Songdalen
bruker fremdeles mest i forhold til barn plassert utenfor familien, men tallene reduseres og er nesten
på linje med gruppe 10 og landet for øvrig.
Nøkkeltall barnevern i Songdalen:
Meldinger (barn)
Undersøkelser
Antall barn i tiltak
Barn plassert utenfor hjemmet
Stillinger

2008
56
38
27
15
4,5

2009
82
66
33
18
4,5

2010
75
60
35
17
4,7

2011
78
75
36
18
5,6

30.06.12
35
36
35
19
5,6

2011
104
100
55
27
6,6

30.06.12
74
53
60
29
6,6

Antallet barn i barnevernet i Songdalen har vært stabilt de to/tre siste årene.
Nøkkeltall barnevern i Søgne:
Meldinger (barn)
Undersøkelser
Antall barn i tiltak
Barn plassert utenfor hjemmet
Stillinger

2008
84
55
34
12
5,4

2009
109
85
39
15
5,3

2010
107
84
36
28
5,6

Det har vært en økning i antall gjennomførte undersøkelser og barn med hjelpetiltak de siste to årene.
I tillegg har Søgne fem enslige mindreårige plassert i et kommunalt bofellesskap, hvor
barneverntjenesten han ansvar for saksbehandling i forhold til vedtak og tiltaksplaner.
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12.8 Tangvall skole
Enhetsleder Morten Torkelsen

Ansvarsområde
Tangvall skole er en ungdomsskole (8.-10.trinn) med 192 elever. Skolen feiret 50-års jubileum høsten
2011. Skolen mottar flest elever fra Nygård skole. Noen elever kommer fra Lunde og Langenes.
Skolen er organisert i trinn med en avdelingsleder på hvert trinn.

Overordnede mål:
-

Økt læringsutbytte – for alle!
Eleven skal oppleve at vurdering og veiledning gir dem motivasjon, kunnskap og lyst til å lære
mer.
Lærerne i Søgne er gode på klasseledelse, og sikrer på den måten elevene gode
læringsbetingelser.

Skolens mål:
Skolen skal være inkluderende og gi et godt opplæringstilbud til alle elever. Vårt mål er at eleven skal
fullføre grunnskolen godt rustet til videreutdanning og arbeid.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator

God økonomistyring

Målemetode

Avvik i forhold til budsjett

Ambisjonsnivå 2009 2010 2011

Forbruk i % av budsjett

0

98

95

97

Budsjettavvik i kr

0

289

850

485

Alle tall i tusen kroner. Tiltak:
-

God planlegging vedr innkjøp
Jevnlig regnskapskontroll

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-5)
8.trinn
Lesing
Engelsk

Tangvall 2009
3.1
2.8
3.2

Regning

9.trinn

Tangvall 2010
2,9

Tangvall 2011
2.8

Landet 2011
3.1

Mål 2015
3.2

2,6
3.2

3.0
3.1

3,1
3,3

3,0
3,4

Tangvall 2009

Tangvall 2011

Landet 2011

Mål 2015

Lesing

-

Tangvall 2010
3,1

3.4

3.5

3,5

Regning

-

3,3

3.4

3.4

3,5

Prøvene for 9.trinn er identiske med prøvene på 8.trinn, og skal fortelle noe om utvikling av de
grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.

Resultater grunnskolepoeng
Tangvall 2008

Tangvall 2009
39.0

Tangvall 2010

Landet 2010

Mål 2015

39.1

39.9

40,0
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Grunnskolepoeng: Regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges
sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet
med 10.

Fokusområde brukere/tjenester
Skala for Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen er omregnet fra opprinnelig 1-5 til 1-6.

Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

Måleindikator
Målemetode
Mitt/vårt barn får
i alle fag
tilrettelagt
opplæring i tråd
med egne evner
og forutsetninger Foreldreundersøkelsen
Skolen håndterer
mobbing av
elever på en god
måte.
Resultater
nasjonale prøver

2011

2012

Landet
2012

4,5

4,84

4,84

3,67

4,5

4,5

4,5

4,5

Ambisjonsnivå 2010

Se
Se
egen egen
tabell tabell
Se
egen
tabell

Se
egen
tabell

4,5

4,96

5,11

4,95

4,5

4,9

4,9

5,2

4,5

4,36

4,3

4,08

Nasjonale prøver

Se egen tabell

Resultater
Grunnskolepoeng
grunnskolepoeng

Se egen tabell

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole
God service og
informasjon
Skolen
informerer oss
om barnets
utvikling
Foreldres
muligheter for
innflytelse på
læringstilbudene
til barnet.
Spør lærerne
hvordan eleven
selv vurderer sitt
God
eget
brukermedvirkning
skolearbeid?
Får elevene
være med på å
bestemme hva
det skal legges
vekt på når
arbeidet deres
skal vurderes?

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

-

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen

4,5

3,1

3,3

3,1

3,2

4,5

3,0

2,9

2,9

3,1

Elevundersøkelsen

Tiltak:
- Utarbeide rutiner for arbeid med resultatene av nasjonale prøver. Lærerne blir involvert i
analysen og utarbeider konkrete tiltak for opplæringen.
- Kartleggeren gjennomføres årlig
- Skolens pedagogiske utviklingsplan følges med henblikk på elevens faglige mestring
- Fokusområder: Ledelse på alle plan – bl. a Skolevandring
- Vurdering for læring: Tilbakemelding/ framovermelding og egenvurdering
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

4,5

4,0

4,5

4,7

4,5

4,6

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5%

3,0

4,2

4,5

4,2

4,5

3,9

4,5

4,0

7,9*

Medarbeiderundersøkelse
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12.9 Tinntjønn skole
Enhetsleder Jarle Langeland

Beskrivelse av ansvarsområde
Tinntjønn skole er en ungdomsskole (8.-10. trinn) med 250 elever. Skolen startet opp høsten 2002.
Elevene kommer hovedsaklig fra skolene Langenes og Lunde. Skolen er organisert i tre trinn med
hver sin avdelingsleder, der hvert trinn har sin egen paviljong.
Vi holder til i flotte og landlige omgivelser like ovenfor Lunde. Skolen er godt utstyrt med gode
fasiliteter. Elevene setter spesielt pris på lyse og hyggelige klasserom, god plass til de praktiske
fagene, en flott kantine og kroppsøving i Tinntjønnhallen, som ligger i tilknytning til skolen.
Skolens visjon er: Alle skal til enhver tid oppleve mestring

Overordnede mål
Økt læringsutbytte – for alle!
Eleven skal oppleve at vurdering og veiledning gir dem motivasjon, kunnskap og lyst til å lære mer.
Lærerne i Søgne er gode på klasseledelse, og sikrer på den måten elevene gode læringsbetingelser.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå
0
0

2009 2010 2011
100
-14

99
131

100
12

Alle tall i tusen kroner.
Tiltak:
- Kompetansehevingstiltak for merkantilt personell
- Utarbeide digitale verktøy for oppfølging av økonomi

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-5, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 5 er høyest)
8.trinn
Lesing

Tinntjønn 2009
3,1

Engelsk

Tinntjønn 2010
3,2

3,2
3,2

Regning

Tinntjønn 2011
3,2

Landet 2011
3,1

Mål 2015
3,2

3,0
3,4

3,0
3,1

3,1
3,3

2,8
3,1

Prøvene for 9. trinn er identiske med prøvene på 8. trinn, og skal fortelle noe om utvikling av de
grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.
9.trinn

Tinntjønn 2009

Tinntjønn 2010

Tinntjønn 2011

Landet 2011

Mål 2015

Lesing

3,4

3,5

3,5

3,5

Regning

3,4

3,3

3,4

3,5

Resultater grunnskolepoeng
Tinntjønn 2009
38,1

Tinntjønn 2010

Tinntjønn 2011

Landet 2011

Mål 2015

40,7

39,9

40,0

39,7

Grunnskolepoeng: Regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges
sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet
med 10.
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Fokusområde brukere/tjenester
Skala for Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen er omregnet fra opprinnelig 1-5 til 1-6.
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator
Mitt/vårt barn får i
alle fag tilrettelagt
opplæring i tråd
med egne evner og
forutsetninger

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Ambisjonsnivå 2009 2010 2012

4,5

3,8

4,8

3,9

4,5

4,5

4,3

3,7

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

Resultater
nasjonale prøver

Nasjonale prøver

Se egen tabell

Resultater
grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng

Se egen tabell

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole

Landet
2012

Foreldreundersøkelsen

Skolen håndterer
mobbing av elever
på en god måte.

Skolen informerer
oss om barnets
utvikling
Foreldres
muligheter for
innflytelse på
læringstilbudene til
barnet.
Spør lærerne
hvordan eleven
God
selv vurderer sitt
brukermedvirkning
eget skolearbeid?
Får elevene være
med på å
bestemme hva det
skal legges vekt på
når arbeidet deres
skal vurderes?

Tiltak:
-

Målemetode

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

4,5

5,0

5,3

4,3

4,5

5,6

5,3

4,4

4,5

3,6

4,0

3,4

4,5

3,3

3,5

2,7

4,5

3,2

3,0

2,6

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen

Elevundersøkelsen

Prøve ut forsøk med vurdering for læring i klasserommet
Lærerne deltar aktivt i evalueringen av virksomhetsplanen.
Kartleggeren gjennomføres på alle trinn.
Sette i gang fire valgfag
Implementere Ny Giv strategi på skolen.
Gjennomføre forsøk med arbeidslivsfaget
Oppstart av kantinedrift
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

4,5
4,5
Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

4,5

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5%

6,5

4,2

6,8*

4,5
4,5

Medarbeiderundersøkelse
4,5

* Pr 3. kvartal 2012. I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres
medarbeiderundersøkelse hvert andre år, første gang i 2011 og neste gang 2013. Tinntjønn skolen
gjennomførte ikke medarbeiderundersøkelse etter samme progresjon som andre enheter i kommunen.
Tiltak:
- Følge opp Vurdering For Læring i Skolevandringen
- Revidere arbeidsbeskrivelser for arbeidsfunksjonene på Tinntjønn
- Etablere et virkningsfullt lederteam gjennom prosess med ekstern veileder
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12.10

Kulturenheten

Enhetsleder Kristian Strøm-Fladstad

Ansvarsområde
Kulturenheten har ansvar for kommunens offentlige bidrag til kulturfeltet i Søgne. I tillegg drifter
enheten Kultursenteret Søgne Gamle Prestegård og flere bygninger i området. Kulturenheten har ca.
11 årsverk, hvorav ca. 4 årsverk er på kulturskolen. De resterende årsverkene arbeider i
kulturadministrasjonen eller biblioteket. Biblioteket vil fra 1.januar 2013 være en del av
Administrasjonsavdelingen.
Kulturenhetens virkefelt er bredt og strekker seg fra bl.a idrett (spillemiddelbehandling, idrettsplan,
fordeling av treningstider) via kulturminnevern, Den kulturelle skolesekken/spaserstokken, fordeling av
kulturmidler, kommersielt utleie (selskapsutleie og kurs/konferanse) og tilrettelegging for andre.
Kulturenheten er også en aktiv tilbyder og produsent av kulturtilbud gjennom konserter, utstillinger,
teater, forfattermøter og andre typer arrangementer. Kulturskolen og biblioteket er viktige
basisinstitusjoner i enhver kommune, også i vår egen.

Overordnede mål:
Å skape trivsel, glede, samhørighet, utvikling og mestring gjennom et kulturtilbud preget av allsidighet,
kvalitet og egenaktivitet.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2009

2010

2011

0

100

105

103

0

-7

-344

-188

Tiltak:
- Forenkle og rydde opp i enhetens budsjett. Dagens budsjett fremstår uoversiktlig og lite
tilpasset dagens virkelighet.
- Buffer. Mesteparten av våre inntekter hentes fra et fritt/åpent marked. Trenger buffer som
sikkerhet.
- Opplæring og oppfølging. Begge deler kan styrkes, og gi bedre resultater.
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Fokusområde brukere/ tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God tjenestekvalitet

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
Tilfredshet med
informasjon

God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tiltak:
-

Tilfredshet med
medvirkningen

Målemetode

Landet
2012

Ambisjonsnivå 2012

Brukerundersøkelse
bibliotek
Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte
Brukerundersøkelse
bibliotek
Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte
Brukerundersøkelse
bibliotek
Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte
Brukerundersøkelse
bibliotek
Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

5,4

5,3

4,8

5,0

4,8

4,7

4,8

4,7

4,3

4,9

4,7

4,8

5,2

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,9

4,8

Døgnåpen forvaltning. Fokus på lettere tilgjengelige tjenester og mindre byråkrati.
Dyktige medarbeidere med solid serviceinnstilling og engasjement. Være oppdatert.
Øke tilstedeværelsen og øke prosentandelen e-poster og telefoner som besvares.
Dialogmøter med brukerne. Lav terskel, lett tilgjengelige ansatte, god hjelp og støtte.
Sette seg mål som man må strekke seg etter. Ikke gå for det enkleste!
Spisse enhetens fokusområder/satsningsområder, og dreie ressursene i den retningen.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

4,5

3,7

4,5

5,0

4,5

4,6

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
2
enhetsleder

5,6-7,5%

1,8

4,9

4,5

4,3

4,5

4,4

1,5*

Medarbeiderundersøkelse
4,5

Tiltak:
- Større muligheter for faglig utvikling (begrenset både gjennom tid og økonomi).
- Minimum faglig fellestur annethvert år. Julebord/sammenkomst hvert år.
- Utvikle bedre verktøy for langsiktig og målrettet kulturarbeid, men det må samtidig eksistere
en viss fleksibilitet og dynamikk. Felles forståelse for felles mål.
- Enhetens virkeområde må spisses, og fokusområder defineres.
- Leder skal fortsette å ha god kontakt med de ansatte i det daglige, og leder skal ha kunnskap
om den enkeltes arbeidsfelt og utfordringer.
- Still forventninger til de ansatte, og støtte de underveis. Problemer løses snarest mulig, og
ikke utsettes.
2

Gjelder kun kulturskolen, og på grunn av lav svarprosent gjengis ikke resultatet.
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12.11

Fellestekst helse og omsorg

Gustav Skretting
Helse- og omsorg omfatter helseenhet, enhet for hjemmetjeneste, institusjonstjeneste og
psykisk helse/habilitering. I tillegg omfatter tjenesten også forvaltningstjeneste i pleie- og
omsorg. Samlet antall årsverk utgjør 213,5.

Overordnede visjoner/mål for helse- og omsorg
1. Utvikle et tjenestetilbud så helhetlig, fleksibelt og individuelt tilpasset som mulig i forhold til
gjeldende rammevilkår, både organisatorisk og i samsvar med hovedprinsippet om beste
effektive omsorgsnivå.
2. Det fokuseres på forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende arbeid i kommunen.
Folkehelse- og bedre livskvalitet søkes oppnådd overfor den enkelte bruker.
3. De tjenester som ytes er profesjonelle og gode og at det er rett kompetanse og hjelp til rett tid.
4. Stabil bemanning som trives og utvikles i jobben.
5. Tilrettelegge beslutningsgrunnlag for politiske beslutninger.
Kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i september 2011. I tilknytning til behandlingen ble
omsorgsplan og folkehelseplan, behandlet. Når det gjelder utviklingen av pleie- og omsorg i prosent
av kommunens totale netto driftsutgifter, kan følgende graf vises:

Vi ser at andelen som pleie- og omsorg utgjør i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter har
øket sterkt frem til 2008, for senere å bli stadig mindre andel. Fra år 2000 har andelen øket fra 21,9
prosent til over 27,9 prosent i 2011 (36,6 prosent i 2008). Dette er en stor endring og skyldes bl.a.
utbygging innenfor psykisk helse, tiltak for funksjonshemmede og en vesentlig økning av
sykehjemsplasser (fra ca. 40 til 57). Som vist reduseres andelen også i øvrige kommuner, og skyldes
også en vesentlig utbygging av barnehagesektoren i kommunene og innlemming av tilskudd til private
barnehager i rammetilskuddet. Da går andelen av totalbudsjettet til pleie- og omsorg og skole ned.
Nesten halvdelen av ressursene i pleie- og omsorg brukes i dag til personer under 67 år.
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Dersom en ser nærmere på Kostra-tallene for 2011, bruker Søgne kommune i 2011 169 kroner mer
per innbygger enn kommunegruppe 07 (sammenlignbare kommuner) til pleie- og omsorgsformål
(netto driftsutgifter). Beløpet var året før 495 kroner. Kommunen har foretatt innstramminger spesielt i
2010 og 2011 når det gjelder pleie- og omsorg. For å danne seg et riktig bilde må det foretas
nærmere analyser i forhold til behovskriteriene i inntektssystemet. Andel 80+ i Søgne kommune er i
2011 3,1 prosent av befolkningen, mens den er 3,9 prosent i kommunegruppe 07. Dersom Søgne
kommune hadde hatt lik alderssammensetning som gjennomsnittet i kommunegruppe 07, ville antall
80+ i Søgne vært 87 flere, noe som hadde krevd økte ressurser. Fordi vi har vesentlig færre eldre,
burde ressursbruken i Søgne sammenlignet med tilsvarende kommunegruppe, vært tilsvarende
mindre.
Samhandlingsreformen og samhandlingstiltak for 2013 slik KS (Kommunenes Sentralforbund
formulerer det):
Midlene som er beregnet til kommunal medfinansiering, kostnader knyttet til utskrivningsklare
pasienter, og midler til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene foreslås videreført fra 2012 i
budsjettet for 2013.
KS vil gjøre beregninger på hvilke konsekvenser statsbudsjettet vil ha for kommunene og
Samhandlingsreformen. Spesielt for kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter og kommunal
medfinansiering av spesialisthelsetjenester har KS gjentatt et krav om etterberegning, med mulighet
for justeringer. En FoU-rapport gjort av NORUT for KS, om hva reformen har kostet kommunene så
langt, viste at kommunene så langt har hatt utgifter på om lag 2 milliarder kroner utover de kostnadene
de er kompensert for.
Legetjenesten
I statsbudsjettet blir fastlegeforskriften trukket frem som et verktøy for å utvikle allmennlegetjenesten i
tråd med samhandlingsreformen ettersom reformen innebærer økte krav til legetjenestene i volum,
kvalitet, kompetanse og rekruttering.
Det fremkommer en rekke forventninger om økte ambisjoner når det gjelder fastlegenes arbeid rettet
mot forebygging, oppsøkende tilbud til hjemmeboende skrøpelige eldre, til kronikere, til pasienter med
rus og psykiske problemer, til etablering av akutte døgntilbud, til legevakt, samt barn og ungdoms
helse. I statsbudsjettet blir ikke disse forventningene fulgt opp med kroner i en størrelsesorden som
monner.
Elektronisk samhandling
En styrking for å lage gode IKT-løsninger med 90 millioner kroner er positivt. Når det gjelder forholdet i
kostnader mellom implementering, organisering og utvikling på den ene siden, og gode IKT-løsninger
på den andre siden, er forholdet 80/20. Det regjeringen legger opp til i denne budsjettperioden er de
20 prosentene som går til IKT-løsningene. KS har gjentatte ganger meldt behov for satsing i
kommunene på standardisering når det gjelder implementering, organisering og utvikling.
Samhandlingsreformen i Søgne og forutsetninger i økonomiplanen
Samhandlingsreformen – St. meld. nr.47 (2008-2009) – omfatter dagens og fremtidens helse- og
omsorgsutfordringer. Det ble fra 1. januar 2012, gjennomført følgende:




innføre kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (medfinansieringsandel på 20
prosent)
overføre det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter ved sykehusene til
kommunene (2012)
øke graden av rammefinansiering av spesialisthelsetjenesten

Ordningen kommunal medfinansiering gjelder alle sykehusinnleggelser/ polikliniske behandlinger,
unntatt kirurgi, fødsler, nyfødte barn og pasientbehandling med kostbare biologiske legemidler
For Søgne utgjør medfinansiering 10,33 mill. kroner. I tillegg er overført 853 000 kroner for andel av
ferdigbehandlede pasienter. Beløpet baserer seg på en døgnsats per oppholdsdøgn på 4 000 kroner.

Forslag til budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Side 92

I utgiftsbudsjettet for 2012 ble totalt ført opp 10 183 000 kroner, dvs. at det ble forutsatt at kommunen
ikke får store regninger for ferdigbehandlede pasienter og noe mindre utgifter til medfinansiering.
I løpet av 2012 har ikke kommunen betalt for ferdigbehandlede pasienter, og med bakgrunn i justerte
tall etter 1. tertial og forskuddsbeløp for resten av året, ser det ut som om budsjettet for 2012 vil holde,
men dette er fremdeles usikkert.
Midlene til samhandling fordeles etter en egen kostnadsnøkkel i inntektssystemet. Kostnadsnøkkelen
består av alderskriterier som er vektet med bakgrunn i hvordan de faktiske utgiftene (sykehusforbruk)
fordeler seg mellom ulike aldersgrupper. Beløp for den enkelte kommune er beregnet ved å
multiplisere kommunens andel av beregnet utgiftsbehov på sektornøkkelen for samhandling (=indeks
sektornøkkel*andel innbyggere) med nasjonal ramme. For 2013 er det beregnet at Søgne kommune i
inntektssystemet når det gjelder medfinansering, får 10 418 000 kroner, og 1 165 000 kroner når det
gjelder utskrivingsklare pasienter, til sammen 11 583 000 kroner. Dette utgjør totalt 400 000 kroner
mer enn i 2012, noe som er styrket budsjettet f.o.m. 2013 også på utgiftssiden. Dette må i stor grad
beregnes brukt til økt medfinansiering 20 prosent til sykehuset.
Til kompetanseutvikling i forbindelse med samhandlingsreformen, ble i budsjettet for 2012 forutsatt at
kr 300.000 skulle brukes pr. år. Dette er videreført i budsjettene f.o.m. 2013. Det er gitt tilskudd i tre
år fra Kreftforeningen til en felles stillingsressurs på 50 prosent for Søgne og Songdalen kommune.
Noe må dekkes i egenandel. I tillegg har kommunen egen demenskoordinator på 40 prosent som
driver opplæring av ansatte og driver pårørendeskole og kontakt med pårørende og brukere. Det
lyses også nå ut interne koordinatorstillinger i 20 prosent når det gjelder kols/lunge og når det gjelder
ernæring. Vi skal også strukturere arbeidet i forhold til diabetes.
Det blir også nødvendig å bruke noe til utstyrsanskaffelser, og rådmannen forutsetter at beløpet som
ble avsatt 300 000 kroner for 2012, gjøres overførbart til senere år (det som ikke brukes i 2012).
Rådmannen foreslår også at inntil 100 000 kroner pr. år brukes til nye utstyrsanskaffelser i forbindelse
med samhandlingsreformen.
I forbindelse med de samarbeidsopplegg som er mellom Søgne og Songdalen kommuner når det
gjelder helse- og omsorgsområdet, er laget en egen samarbeidsavtale med de 2 kommunene når det
gjelder å kjøpe og selge korttidsplasser i de perioder det i hver kommune kan være behov for det. En
kommune kan i perioder ha et stort press, mens nabokommunen kan ha ledige plasser. Dette har ikke
vært benyttet hittil i 2012, da begge kommuner har vært i stand til å ta imot utskrivingsklare pasienter
til egen kommune.
Det skjer også et nærmere samarbeid med knutepunktkommunene i forhold til samhandlingsreformen
både når det gjelder avtaleutforming med sykehuset og kompetanse- og utviklingstiltak. Ulike
undergrupper er etablert. Det er også gitt statlige prosjektmidler til utvikling av distriktsmedisinske
tjenester i kntepunktkommunene.

Utfordringer fra 2013
Søgne kommune har når det gjelder helse- og omsorg ulike omsorgsutfordringer, ikke minst for
brukergruppen under 67 år. Den relative veksten som har vært i pleie- og omsorg den siste 10årsperioden, kan ikke fortsette fremover innenfor de økonomiske rammer som er realistiske.
Utgiftsveksten innenfor pleie og omsorg er bremset opp de siste par årene, og det er en vesentlig
høyere terskel i forhold til å få sykehjemsplass og andre tilbud fra omsorgstjenestene nå i forhold til
tidligere. Samtidig er det store forventninger i befolkningen, og det er en stor utfordring å
kommunisere det som realistisk og lovmessig kan gis av tjenester, i forhold til de forventninger som er.
Grovt sett kan hjemmesykepleien gi tjenester for ¼ av den pris det koster å betjene samme innbygger
i institusjon. Det vil være behov for å strukturere tjenester og informasjon til befolkningen bedre enn i
dag.
Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt i kommunestyret, og omsorgsplan og folkehelseplan er
vedtatt. Det fremmes også egen sak om planprogram og revisjon av denne. Det arbeides også bl.a.
med en helhetlig ruspolitisk handlingsplan, som ventes behandlet i kommunestyret i februar 2013.
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Kommunestyret har i møte den 21/6-12 bedt om følgende:
«Sak ang romsituasjonen og behov, korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og avlastningsplasser
avklares i forhold til dagens situasjon og forventet utvikling i forbindelse med samhandlingsreformen.
Saken legges frem i forbindlese med budsjettbehandlingen»
Det vises til denne saken, der det er laget en beskrivelse av korttids/rehab.avdelingen, behovet for
omsorgstjenester innen eldreomsorgen, demografiske data, demenssykdom og lovpålegget om
øyeblikkelig hjelp fra 2016. Det vil være mulig å søke oppstart tidligere, også evt. i samarbeid med
andre kommuner. I økonomiplanen er innarbeidet en investering på 5,5 mill. kroner i 2013 når det
gjelder mulighet for å innrede dagens kontorfløy i 2.etg. på Søgne omsorgssenter, til en
korttidsavdeling. Hjemmetjenesten og forvaltningstjeneste omsorg må da flyttes til andre lokaler,
enten til 3. etg. Helsehuset eller til Salemsvei-bygget. Det er da i saken redegjort nærmere for at det
vil kunne bygges 6-8 korttidsplasser, hvor bemanningen hovedsakelig vil kunne finansieres via
tilskudd til ø-hjelpsplasser. Hvorvidt ø-hjelpstilbudet skal etableres i Søgne kommune eller i
samarbeid med andre kommuner, må det tas standpunkt til. Dersom det lokaliseres utenfor
kommunen, vil det ikke være budsjettmessig dekning for driften av nye korttidsplasser, slik
forutsetningene er lagt inn i økonomiplanen.
I omsorgsplanen er regnet med at antall eldre 80+ øker med ca. 15,5 prosent, eller noe over 3 prosent
hvert år. Økningen fra 2015-2020 blir ca. 3,5 prosent hvert år iflg. omsorgsplanen, mens økningen fra
2020-2025 i snitt blir over 9 prosent hvert år, eller en fordobling av antall eldre 80+ fra 2010 – 2025.

I inntektssystemet vil behovene i forhold til demografi til en viss grad måtte kompenseres. Det er
likevel usikkert om Søgne kommune vil få kompensert en behovsendring på ca. 2 prosent årlig utover
lønns- og prisstigning. Dersom en klarer å ”holde igjen” på økningen av ressursene til pleie- og
omsorg, vil det i seg selv være en innstramming når en tar hensyn til behovene i befolkningen som
følge av endret demografi, hovedsakelig som følge av flere eldre over 80 år.
Det har også i 2012 vært fokusert på Hagenutvalgets innstilling (NOU 2011/11), der det er arrangert
temamøter i Søgne kommune. Det er en egen arbeidsgruppe som jobber med grunnlaget for en workshop med tjenesteutvalget og eldrerådet i møte den 28/11-12, der innovasjonstiltak i
omsorgstjenestene vil bli drøftet nærmere. Det vil også da blir drøftet høring om bruk av varslings- og
lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. Departementet legger frem lovforslag om bl.a. en
større mulighet for å bruke teknologi i tjenestene, bl.a. sporingsteknologi.
Folkehelseinstituttet har i 2012 utgitt folkehelseprofiler for hver kommune i Norge, og det går an å
sammenligne seg med andre kommuner. Fra folkehelseprofilen for Søgne kommune, er hentet
følgende:
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Søgne kommune har levekårsutfordringer spesielt knyttet til følgende forhold:




Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet forøvrig.
Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet,
vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll.
Flere personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant
annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet.

Andre hovedtrekk i kommunens folkehelse:
F
 Hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra
landsgjennomsnittet, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus.
 KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mindre utbredt enn
ellers i landet, basert på bruk av legemidler (45-74 år).
 Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser
ut til å være lavere enn ellers i landet (30-74 år).
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12.12

Nav/Sosial

Enhetsleder Jorunn Andersen

Ansvarsområde
Oppgaver i henhold til egen lov om sosialtjeneste i NAV.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsnivå

2009

2010

2011

0

73

117

106

0

2 502

-1 402

-643

Budsjettavvik i kr

Alle tall i tusen kroner (sosial/barnevernsenhet før 2010).
Tiltak:
- Oppfølging av ungdom under 29 år og andre personer med stønad til livsopphold etter
sosialtjenesteloven som eneste inntekt. Delta i prosjektet PÅ an igjen.
- Kvalifiseringsprogrammet – antall deltakere minst det som tildeles sentralt i gjennomsnitt for
året.
- Enda større fokus på å veilede mot arbeid og kompetansebygging.
- Innføring av ny standard for brukeroppfølging

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God
brukermedvirkning

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (generelt)
Tilfredshet med
koordinering av tjenestene

Brukerundersøkelse
Tilfredshet med informasjon NAV-sosial
Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
medvirkningen

Landet
Ambisjonsnivå 2012 2012
4,5

4,2

3,9

4,5

3,6

4,2

4,5

4,2

3,9

4,5

4,1

4,1

4,5

3,5

3,5

Tiltak:
- Kompetanseheving i forhold til dataverktøy og kompetansedeling på tvers av fagområder.
- Fortsatt arbeid med gode rutiner for mottaket.
- Innføring av ny standard for brukeroppfølging.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,8

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,4

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,2

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

Godt arbeidsmiljø

Tiltak:
-

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5 %

9,3

2,0

1,8*

Kompetansedeling mellom statlige og kommunale ytelser.
Fortsatt arbeid med å etablere en enhetlig kultur.
Nærværsarbeid/Sykefraværsforebygging
Delta på kompetansehevende tiltak i regi av fylkesmannen
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12.13

Kvalifiseringsenheten

Enhetsleder Gerd Lie

Ansvarsområde
Introduksjonssenteret for flyktninger
Bosetting av flyktninger i tråd med gjeldene lovverk (Introduksjonsloven) og etter de vedtatte
retningslinjer kommunen til en hver tid har for antall som skal bosettes per år. Interkommunalt
samarbeid med Songdalen med hensyn til Voksenopplæring for flyktninger og asylsøkere på Birkelid
læringssenter i Songdalen.
Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger (2 enheter)
Kvalifiseringssenteret:
- Videregående skole for voksne: Studiekompetanse – generell og spesiell (norsk, matematikk,
naturfag, historie, engelsk og samfunnsfag). Fag som fører til utdanning innen helse- og
sosialfag. Fagbrev for helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.
- Spesialopplæring for voksne på grunnskolens område.
- Kurs og oppfølging for mennesker som har vært ute av arbeidslivet og som ønsker seg tilbake
til jobb, i samarbeid med Nav.
- Teambuilding for kommunens ansatte
- Kompetansekartlegging, karriereveiledning og profilanalyse.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett*
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2009

2010

395

385

2011

0
0

566

* Siden kvalifiseringsenheten har negativ nettoramme, og nettorammen er liten i forhold til brutto utgifter og inntekter vil forbruk i
prosent av budsjett kunne gi et skjevt bilde, denne informasjonen er derfor ikke innarbeidet her.
Alle tall i tusen kroner.

Tiltak:
-

-

Aktivitet og inntektsgrunnlaget har vært og vil være preget av uforutsigbarhet knyttet til
antall flyktninger og hvem som skal bosettes. Kursvirksomhet og tilskudd av
prosjekttilskudd fra andre virksomheter er også en faktor som er usikker i forhold til
planlagt budsjett. Det vil derfor være svært viktig for enheten å ha muligheten til å ha en
”buffer” som sikrer planlagt og pålagt aktivitet på tross av sviktende inntektsgrunnlag i
perioder. Enheten driver pålagte kommunale aktiviteter som spesialopplæring for voksne
innenfor budsjettets totalramme. Det er besluttet ved langtidsvedtak å motta 20
flyktninger per år, redusert fra 25.
Fordi færre enslige mindreårige flyktninger (em) får oppholdstillatelse i Norge vil ikke
Søgne kommune få nye em til kommunen slik situasjonen er per i dag.
Det kan være realistisk å tenke at bofellesskapet vil bestå i sin nåværende form, eventuelt
reduseres til 3 beboere i løpet av 2013 og avvikles i løpet av 2015.
Kvalifiseringsbasen er et opplegg som gir mange voksne mennesker en større mulighet til
å få en jobb og en utdannelse. Hvert år blir mange elever ferdig med sin utdannelse her
og begynner på universitetet, går i lære eller går ut i jobb. Disse elevene blir etter hvert
selvstendige arbeidstakere, som da igjen betaler skatt inn til kommunen. Utfordringene
på Kvalifiseringsbasen er at vi er fullstendig avhengig av et høyt elevantall for å kunne
drifte skolen. Fokusområde brukere/tjenester
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Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

Tilfredshet med tjenestens kvalitet

4,5
Brukerundersøkelse

God tjenestekvalitet

Tilfredshet med koordinering av tjenestene

4,5

Tilfredshet med informasjon
God service og informasjon

4,5
Brukerundersøkelse

Tilfredshet med tilgjengelighet
God brukermedvirkning

Tilfredshet med medvirkningen

4,5
Brukerundersøkelse

4,5

I henhold til Søgne kommunes styringssystem skal brukerundersøkelser gjennomføres hvert andre år,
første gang 2012. Det har ikke vært skjemaer i undersøkelsen som direkte knytter seg til
kvalifiseringsenheten i Søgne kommune.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,8

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,6

Sykefravær

Statistikk

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Ambisjonsnivå 2010

5,6-7,5 %

12,7

2011 2012

10,5

Organisering av arbeidet Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

Tilfredshet med
nærmeste leder

4,5

4,9

4,5

4,4

Tilfredshet med
enhetsleder

4,3*

Medarbeiderundersøkelse

Tiltak:
- Repetere og vedlikeholde enhetens verdiplattform
- Gode rutiner/kommunikasjonssystemer som sikre medarbeidernes innflytelse og muligheter
for egenutvikling/kompetanseheving
- Helsefremmende tiltak.
- Fellesansvar for å skape og vedlikeholde en kultur for læring, utvikling, kreativitet og
evaluering, jfr. en lærende organisasjon – ”kunnskapsbedrift”
- Åpen medarbeidertime/veiledning med enhetsleder
- Sykefravær. Tiltak for å redusere sykefraværet vil være å etablere gode tiltak/rutiner for å
følge opp korttids sykemeldte i tillegg til de tiltak vi har for å ivareta og sikre et godt
arbeidsmiljø.

Forslag til budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Side 99

12.14

Enhet for helsetjenester

Enhetsleder Frank Andersen

Ansvarsområde
Enhet for helsetjenester omfatter avdeling for forebyggende helsetjenester og avdeling for
rehabilitering. Enheten har ansvar for helsestasjonen, jordmortjenesten, skolehelsetjenesten,
ergoterapi, fysioterapi og hjelpemiddelforvaltning.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsnivå

Budsjettavvik i kr

0
0

2009

2010

2011

97

98

98

391

333

346

Alle tall i tusen kroner
Tiltak:
- Kontinuerlig oppfølging av regnskapet gjennom året for å sikre at det holdes innen budsjettet.
- God budsjettdisiplin i avdelingene.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Målemetode
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi

God service og
informasjon

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Brukerundersøkelse
helsestasjon

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Brukerundersøkelse
helsestasjon
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Ambisjonsnivå 2012

Landet
2012

5

5,3

5,2

4,9

5,1

5,3

5,7

4,4

3,9

4,5

5

4,8

4,9

5,0

4,9

4,9

5

5,1

4,9

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012
4,5

4,3

4,5

5,0

4,5

4,9

5,6-7,5 %

5,1

3,1

4,5

4,7

4,5

4,4

4,5

3,6

2,5*

Medarbeiderundersøkelse

Tiltak:
- Følge opp de endringer i arbeidsoppgaver, kompetansebehov og kapasitetskrav
samhandlingsreformen medfører. Dette gjelder alle deler av virksomheten i enhet for
helsetjenester, men særlig fastlegetjenesten.
- Utvikle kvalitet og kapasitet på de primærofrebyggende tjenestene.
- Bidra, særlig med fysio- og ergoterapitjenesten til at eldre kan bo i sine egne hjem med god
livskvalitet lengst mulig.
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12.15

Enhet for Institusjonstjenester

Enhetsleder Anne Christin Høyem

Ansvarsområde
Enhet for Institusjonstjenester har ansvar for drift av 57 sykehjemsplasser ved Søgne omsorgssenter
og Langenes Bokollektiv. I tillegg driver enheten kommunens hovedkjøkken, vaskeri og
institusjonsrenhold. Enheten har 68 årsverk (135 ansatte).
Enhetens formål er å yte nødvendig helsehjelp og lovpålagte oppgaver innenfor de til enhver tids
foreliggende lover, forskrifter og rammevilkår. Målet er å utvikle en resultatorientert enhet som
arbeider med et variert tjenestetilbud innen helse – og omsorgstjenesten ut i fra den enkelte
brukere/pasients ressurser og nødvendige behov for tjenester. Enheten vil medvirke til at kommunen
blir best på omsorg, kommunikasjon, fag og omdømme. Medarbeiderne skal oppleve utvikling og
arbeidsglede. Brukermedvirkning og livskvalitet skal være i fokus. Sammen om jobben!
Lover som regulerer tjenesten er bl. a Helse- og omsorgstjenestelovgivningen, Forvaltningsloven,
Vederlagsforskriften, Smittevernlovgivningen, Pasientrettighetsloven, Verdighetsgarantien,
Helsepersonelloven, Arbeidsmiljøloven og avtaleverk, Næringsmiddelhygienelovgivningen,
Internkontrollforskriften.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Tiltak:
-

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

2009

2010

2011

Avvik i forhold til
budsjett

Forbruk i % av budsjett

0

99

107

109

Budsjettavvik i kr

0

388

-2386 -3 056

Realistiske rammer og budsjetter
Sjekk av konteringslistene hver måned
Gjennomgang regnskapsrapporter hver måned
Begrunne og melde avvik så tidlig som mulig
Vurdere effektivitetspotensialer i enheten, bygge opp endringskompetanse
Yte tjenester etter LEON prinsippet. Verdig tilbud til pasientene
Nytt ressursstyringsprogram (RS); timelister og turnus

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God brukermedvirkning

Måleindikator
Tilfredshet med tjenestens
kvalitet
Tilfredshet med koordinering
av tjenestene

Målemetode

Landet
2012
2012
Ambisjonsnivå
5,3
5,0
4,5

Brukerundersøkelse
4,5

Tilfredshet med informasjon

4,5
Brukerundersøkelse

Tilfredshet med tilgjengelighet
Tilfredshet med
medvirkningen

4,5
Brukerundersøkelse

4,5

5,2

5,0

4,9

4,8

5,5

4,6

Tiltak:
-

Det tilstrebes god brukermedvirkning både med beboere, pasienter og pårørende.
Korttids/rehab-avdelingen og Langtidsbokollektivene ved Søgne omsorgssenter og
Bokollektivet ved Langenes Bokollektiv er døgnkontinuerlige pasient og beboertilbud på det
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-

høyeste omsorgsnivået i kommunen, hvor det er nødvendig at fagbemanning er tilstede hele
døgnet.
Kjøkken, renhold og vaskeri er nødvendige støtte tjenester etter pasientenes og beboernes
rettmessige krav og behov. Likeså er legetilsyn/visitter ved fastlege/sykehjemslege og
tannhelsetjeneste.
Tjenesten tildeles etter søknad og faglig vurdering og saksbehandlingsregler. Det er
utarbeidet tjenestebeskrivelser og tiltaksplaner.
Iplosregistrering og tiltaksplaner i Gerica brukes som dokumentasjon for å møte den enkelte
pasients særskilte behov for nødvendige tjenester.
Det samarbeides med frivillige. Beboere/pasienter skal ha et godt aktivitetstilbud innendørs på
avdelingene, i Maries Kafe og utendørs f.eks i Sansehagen.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,9

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,8

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

Sykefravær

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5 %

9,5

9,4

4,5

4,3

4,5

4,6

4,5

3,4

8,5*

Medarbeiderundersøkelse

Tiltak:
- Etablere et forum for sykepleiere for å utvikle samhandling og opplæring på tvers av
avdelinger
- Utvikle tjenesten ved fagleder i Langtids- og dementavdelingen
- Opplæring av ansatte i helsenett, Gerica, RS, PPS
- Lederutviklingsprogram/ styringssystemer
- Verdibasert ledelse som bygger på tillit til medarbeiderne og har fokus på trivsel og stabilitet;
Lotteverdiene
- Fokus på HMS og nærværsfaktorer
- Kompetanse behov og kompetanseutvikling, Demensomsorgens ABC, Internundervisnings
komite, samarbeid med SSHF om Smittevernundervisning og kvalitetssikringsarbeid,
NOKLUS
- Være opplæringssted for praksiskandidater, lærlinger, studenter og elever
- Alle avdelinger og lederteamet i enheten har regelmessige personalmøter og møter med
plasstillitsvalgt og plassverneombud. På tvers av avdelinger avholdes møter med kost og
vaskerikontaktene og fagmøter
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12.16

Enhet for hjemmetjenester

Enhetsleder Trude Ronæs

Ansvarsområde
Hjemmesykepleie, dagsentertilbud, hjemmehjelp. Hjemmesykepleie innvilges til personer med varig
eller forbigående helsesvikt som av ulike årsaker må ha den nødvendige bistanden hjemme. Det skal
tilrettelegges for den enkelte slik at han/hun blir mest mulig selvhjulpen, og skal kunne fortsette å bo i
eget hjem.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

God økonomistyring

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå 2009 2010
0

101

101

0

-276 -263

2011
109
-2
659

Alle tall i tusen kroner.
Tiltak:
- Kontinuerlig fokus på nødvendig helsehjelp
- Sikre at enheten oppfyller de forpliktelser lovverket setter
- Rekruttering av dyktige og egnede medarbeidere

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)

God tjenestekvalitet
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene
Tilfredshet med
informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Målemetode
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
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Ambisjonsnivå

2012

Landet
2012

5,7

5,7

5,5

5,4

4,5

4,5

Ikke
aktuelt
5,2

5,4

5,1

5,5

5,4

5,6

5,1

5,1

4

4,6

4,7

4,4

4,5

4,5

4,5
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,9

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

Sykefravær

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5 %

8,8

8,5

4,5

4,4

4,5

4,7

4,5

3,7

10,5*

Medarbeiderundersøkelse

Tiltak:
- Tilstedeværelse. Det er ønskelig fra avdelingsledere og ansatte at enhetsleder er mer synlig i
det daglige. Det kan være møte opp i felles lunsj, rapporter og fagdager. Større struktur og
punktlighet. Det er ønskelig at leder har en større struktur på møter og at hun er mer punktlig
på oppmøtetidspunktene.
- Vi ønsker å tilrettelegge for å beholde ansatte i enheten. Vi ønsker å gjøre kommunen,
herunder enheten, til en attraktiv arbeidsplass. Vi vil iverksette konkrete tiltak i forhold til
kompetanseheving i håp om at dette vil bidra til at ansatte trives og vil oppleve en variert og
utviklende hverdag på jobb. Vi ønsker å sette fokus på medisinkurs, insulinkurs, kurs i
subkutane injeksjoner, fagdager, fokusgrupper, sosiale happeninger m.m.
- Forbedre kontorlokalene i forhold til lytthet. Ansatte kan høre samtaler gjennom vegg og
lukkede dører.
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12.17

Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering

Enhetsleder Svein Resset

Ansvarsområde
Enhetens ansvarsområder er habiliteringstjenester til funksjonshemmede, rusarbeid, boligsosiale tiltak
og psykisk helsearbeid. Tjenestene som gis forankres for det meste i kommunehelseloven og
sosialtjenesteloven.
Enheten gir tjenester som dagsentertilbud, botjenester, avlastning, støttekontakt, brukerstyrt personlig
assistanse, boligsosial oppfølging og terapitjenester. I tillegg har enheten ansvar for tjenester til fire
ressurskrevende brukere. Tjenestene enheten gir, er i hovedsak forankret i enkeltvedtak.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
God økonomistyring

Målemetode

Avvik i forhold til budsjett

Ambisjonsnivå 2009 2010 2011

Forbruk i % av budsjett

0

100

97

99

Budsjettavvik i kr

0

72

1501 297

Alle tall i tusen kroner.
Tiltak:
- Kontinuerlig fokus på balanse mellom budsjetterte rammer, tjenestenes omfang og
aktivitetsnivå.
- Eventuelle reduksjoner i budsjettet må gjøres ved å redusere antall årsverk. Dette vil i neste
omgang gi redusert aktivitetsnivå innen det enkelte tjenesteområdet.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)

God tjenestekvalitet
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Tilfredshet med
informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Målemetode
Brukerundersøkelse psykisk
helse brukere over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.
Brukerundersøkelse psykisk
helse brukere over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.
Brukerundersøkelse psykisk
helse brukere over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.
Brukerundersøkelse psykisk
helse brukere over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.
Brukerundersøkelse psykisk
helse brukere over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.
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Ambisjonsnivå 2012

Landet
2012

5,1

5,3

5,3

4,7

5,1

5,3

5,1

4,7

4,4

4,5

4,8

5

5,3

5,3

5,4

5

5

5,1

3,6

3,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012
4,5

4,7

4,5

5.1

4,5

5,0

5,6-7,5%

6,2

5,8

4,5

4,9

4,5

5,0

4,5

3,8

5,3*

Medarbeiderundersøkelse

Tiltak:
- Opprettholde de gode resultatene fra siste undersøkelse, samt forbedre de mindre gode
resultatene.
- Forbedre inneklima i personalrom i to avdelinger.
- Påvirke interne prosjekter slik at de organiseres og gjennomføres i tråd med enhetens ulike
behov.
- Signalisere til ledelsen at dagens lønnspolitikk oppfattes tilfeldig og urettferdig.
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12.18

Fellestekst teknisk sektor

Dag Arntsen

Volumvekst
Søgne kommune vokser. Oppgavene innenfor teknisk område vokser parallelt med folketallet. Nye
boligområder fører til mer kommunal vei og flere veilys som skal drives. Stordriftsfordelene er allerede
tatt ut gjennom anbudssamarbeid med andre kommuner i regionen. Dessverre førte et nytt felles
anbud for veilys til betydelig høyere driftsutgifter framover.
Nåverdien av den kommunale bygningsmassen er i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner. Antall
kvadratmeter bygg som skal drives og vedlikeholdes øker, og det krever mer ressurser til drift og
vedlikehold. I tillegg krever nye bygg ekstra ressurser til alarmer og serviceavtaler på avanserte
varme- og ventilasjonsanlegg. Dette krever at kommunen både har godt kvalifiserte medarbeidere og
midler til drift. Kommunestyrets vedtak av ny vedlikeholdsstrategi for bygg i 2012 og innføring av nytt
FDV-system vil føre til mer systematisk innsats på driften av kommunens bygningsmasse og bedre
prioritering av vedlikeholdet. Økte bevilgninger på drifts- og investeringssiden vil også bidra til bedre
oppfølging på eiendomssiden.
Tilrettelegging og drift av friområder, turstier, skjærgårdspark og idrettsanlegg har økt kraftig det siste
10-året. Driften av disse områdene har delvis vært finansiert gjennom utbyggingen av nye områder.
Det er fortsatt store planer om nye områder som skal tilrettelegges. Det er nødvendig med en ny
gjennomgang av hvilket ambisjonsnivå kommunen skal ha innenfor dette området. Driften innenfor
grøntsektoren er også en del av kommunens innsats for folkehelsen.

Effektivitet
Sammenligning av utgifter innenfor VAR-området med andre kommuner i landet, viser at Søgne driver
effektivt og at abonnentene får gode tjenester. Søgne kommune har utviklet seg til en mellomstor
kommune i norsk sammenheng, og innenfor flere områder kreves økt bemanning for videre utvikling.
Energibruken i kommunale bygg viser at vi ligger under gjennomsnittet. Fortsatt satsing på ENØKtiltak vil kreve at vi hever kompetansen på arbeidsstokken. Kommunen kjøper strøm for ca 8 millioner
kroner pr år. 5 prosent reduksjon i strømutgiftene utgjør 400 000 kroner.

Kjøp av tjenester
Innenfor teknisk område kjøper kommunen mange tjenester både for driftsoppgaver og for
gjennomføring av investeringer. Kjøp av tjenester krever at kommunen har ”kjøperkompetanse” blant
egne ansatte. Krav om anbud for ”småinnkjøp” er en utfordring fordi arbeidsinnsatsen med å
administrere anbud og kontrakter for småinnkjøp ikke står i forhold til verdien av innkjøpene.

Fagfolk
Kommunen har godt kvalifisert bemanning innenfor teknisk område. Men vi registrerer at det er blitt
vanskeligere å få tak i kvalifiserte medarbeidere med høyere utdanning, og det må brukes mye
ressurser på rekruttering av nye medarbeidere, f.eks med flere utlysninger for å få tak i kvalifiserte
folk. Teknisk sektor opplever sterk konkurranse fra privat sektor om fagfolk, og det fører til krav om
høyere lønn enn i andre deler av kommunesektoren.
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12.19

Ingeniørvesenet

Enhetsleder Paal Kristensen

Ansvarsområde
Vann - Omfatter investering, drift og vedlikehold av ledningsnett, høydebasseng og pumpestasjoner
med det formål å forsyne kommunens innbyggere med vann av tilfredsstillende kvalitet, mengde og
trykk.
Avløp - Omfatter investering, drift og vedlikehold av ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg
med det formål å sikre behandling av avløpsvann på en forsvarlig og godkjent måte. Inkluderer også
tømming av private avløpsanlegg.
Renovasjon - Avfallsbehandlingen i Søgne ivaretas av det interkommunale selskapet Avfall Sør AS,
som igjen har satt innsamlingsjobben ut på entreprise til RenoNorden AS. Renovasjon omfatter
innsamling, sortering og behandling av alt husholdningsavfall.
Vei, veilys, trafikksikring og parkering - Omfatter drift, vedlikehold og investeringer på det
kommunale veinettet.
Park- og idrettsanlegg, skjærgårdspark, friområder, turstier, badeplasser mm - Omfatter drift og
vedlikehold av kommunens friluftsområder, idrettsanlegg, badeplasser, skjærgårdspark, turstier og
sentrumsområder, samt opparbeidelse og investeringer.
Havn, småbåthavn og offentlige brygger – Omfatter drift og vedlikehold av kommunale brygger og
kaier.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett*
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsni
vå
2009

2010 2011

0
0

-2118

-939

1 879

* Siden nettorammen er liten i forhold til brutto utgifter og inntekter vil forbruk i prosent av budsjett kunne gi et skjevt bilde,
denne informasjonen er derfor ikke innarbeidet her.
Alle tall i tusen kroner.

Tiltak:
- Tertialrapportering er noe ressurskrevende ift. periodisering. Enheten har stort sett inntekter
og utgifter som er kvartalsbasert.
- Selvkost og ordinær drift bør skilles ift. budsjett og økonomiplan. I dag rapporteres dette
samlet.
- Reell budsjettering av våre driftsutgifter. Kun 25 prosent av våre totale utgifter er lønn.
Enheten tåler ikke årlig prosentpåslag på driftsinntekter over tid. Effekten av dette blir dobbelt
da vi stadig får flere anlegg til drift og vedlikehold pluss at vi får prisstiging på varer og
tjenester.
- Enheten må tilføres ekstra driftsmidler når vi overtar nye anlegg som er vedtatt bygd. For
eksempel veilys, idrettsanlegg, veger, stier mv – konsekvensjusterte driftsbudsjetter.
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Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God
brukermedvirkning

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene
Tilfredshet med
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
medvirkningen

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012
4,5

4,9

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

4,5

4,3

4,5

4,6

4,2

4,5

Ikke
aktuelt

Brukerundersøkelse
vann og avløp

Brukerundersøkelse
vann og avløp
Brukerundersøkelse
vann og avløp

Landet
2012
5

Tiltak:
- Fortsatt deltakelse i bencmarking BedreVA og offentliggjøre resultater for innbyggere og
politikere.
- Nivå på og forventninger til kvalitet må gjenspeile våre budsjetter, og dette må formidles
tydelig til innbyggere/brukere.
- Vi må ha målindikatorer som passer vår tjenester.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,1

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,0

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

Godt arbeidsmiljø

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5 %

2,2

1,5

1,9*

Tiltak:
- Bedre oppfølging av detaljer i medarbeidersamtaler.
- Kvinneandelen i enheten er null og bør økes.
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12.20

Arealenheten

Enhetsleder Dag Arntsen

Ansvarsområde
Arealenheten omfatter byggesak, arealplanlegging, geodata: geografisk informasjonssystemer og
oppmåling, landbruk og miljøvern. Enheten forvalter flere lover blant annet plan- og bygningsloven, og
en stor del av virksomheten er å gjøre enkeltvedtak i forhold til arealforvaltning. Arealenheten har 16
stillingshjemler.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett*

Ambisjonsnivå

Budsjettavvik i kr

2009

2010

2011

0

0,2%

6%

9%

0

-23

-761

1 089

* Siden nettorammen er liten i forhold til brutto utgifter og inntekter vil forbruk i prosent av budsjett kunne gi et skjevt bilde,
denne informasjonen er derfor ikke innarbeidet her.
Alle tall i tusen kroner.

Tiltak:
- Fokus på forhold som forstyrrer produktiviteten fordi det er inntektene vi har størst innflytelse
på.
- Nøkternhet i forhold til utgifter.

Fokusområde brukere/tjenester
Byggesaksbehandling snitt kommunen
Kritiske
suksessfaktor
God
tjenestekvalitet
God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (generelt)
Tilfredshet med koordinering
av tjenestene
Tilfredshet med informasjon

Brukerundersøkelse
byggesaksbehandling

Tilfredshet med
tilgjengelighet
God
Tilfredshet med
brukermedvirkning medvirkningen

Ambisjonsnivå 2012

Landet
2012

4,5

3,5

4,3

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

4

4,2

4,5

4,3

4,4

4,5

Ikke
aktuelt

Ansvarlig søker
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (generelt)
God tjenestekvalitet Tilfredshet med koordinering av
tjenestene
God service og
informasjon
God
brukermedvirkning

Ambisjonsnivå

2012

4,5

3,9

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

3,8

Tilfredshet med tilgjengelighet

4,5

4

Tilfredshet med medvirkningen

4,5

Ikke
aktuelt

Tilfredshet med informasjon
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Tiltakshaver
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (generelt)
Tilfredshet med koordinering av
tjenestene

4,5

3,4

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

3,4

4,5

4,2

4,5

Ikke
aktuelt

Ambisjonsnivå

2012

Brukerundersøkelse
tiltakshaver

Tilfredshet med informasjon

2012

Tilfredshet med tilgjengelighet

God brukermedvirkning Tilfredshet med medvirkningen

Byggesak servicekontor
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (generelt)
Tilfredshet med koordinering
av tjenestene
Tilfredshet med informasjon

Ikke
aktuelt
Ikke
aktuelt

4,5
4,5
Brukerundersøkelse byggesak
servicekontor

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
God brukermedvirkning
medvirkningen

4,5

5,1

4,5

4,7

4,5

Ikke
aktuelt

Tiltak:
- Gjennomgang av hjemmesider hvert halvår
- Redusere køen av dispensasjonssaker for byggesak: Arbeide mer konsentrert med
dispensasjonssaker en dag i uka

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,1

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,6

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,1

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,7

Godt arbeidsmiljø

Ambisjonsnivå

5,6-7,5 %

2009 2011

3,2

8,6

2012

1,6*

Tiltak:
- Bedre omdømme og stolthet over egen arbeidsplass: Produksjon og gode nyheter fra enheten
som kan få mediadekning
- Gjøre arbeidsmiljøet bedre i stand til å handtere negativ omtale fra ”utsida”.
- Bedre medarbeidersamtaler: Mer tilbakemelding i medarbeidersamtalen
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12.21

Brannvesenet

Ansvarsområde
Søgne kommune er medeier i Kristiansandsregionens brann og redning, KBR. Selskapet utfører
forebyggende brannvernarbeid og ivaretar beredskapen. Selskapet er også sekretariat for styret for
akuttforurensing i regionen. KBR organiserer feietjenestene for eierkommunene.

12.22

Eiendomsenheten

Enhetsleder Ole Hallandvik

Ansvarsområde.
-

Eiendomsenheten skal forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens formålsbygg, samt utføre
renhold i store deler av bygningsmassen.
Tjenesten skal holde akseptabel kvalitet og tilpasses den kommunale tjenesteproduksjonen.
I tillegg skal eiendomsenheten involveres og være ansvarlig i forbindelse med nybygg og
nyanlegg.
Sekretærfunksjon for byggekomiteer er tillagt eiendomsenheten.
Enhetens brukergrupper er kommunale virksomheter og leietagere i de kommunale boligene.
Samlet gulvflate i den kommunale bygningsmasse er ca. 70 000 m2 (inkludert Salemsveien
24 og Sjøstjerna barnehage).

Enhetens bemanning er for tiden som følger:
-

Enhetsleder, vedlikeholdsleder, renholdsleder, 20 årsverk innen renhold fordelt på 25
personer og 10,6 årsverk innen drift og vedlikehold.
På grunn av stadig økende arbeidspress og behov for spesialkompetanse blir innleide
entreprenør - og rådgivertjenester i stadig større grad benyttet.
Det er akutt behov for økt bemanning på teknikersiden.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett*
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2009

2010

2011

448

218

-1 080

0
0

* Siden nettorammen er liten i forhold til brutto utgifter og inntekter vil forbruk i prosent av budsjett kunne gi et skjevt bilde,
denne informasjonen er derfor ikke innarbeidet her.
Alle tall i tusen kroner.

Tiltak:
- Enheten har som hovedmålsetting en best mulig drift av bygningsmassen sett i forhold til
økonomi og personalresurser. Fokus har vært og vil fortsatt være å ta vare på verdier samt å
skape og opprettholde godt innemiljø og minimalt energiforbruk i våre bygg.
- Ved hjelp av blant annet skolering og oppdatering av egne ansatte så har vi tro på å få til en
enda bedre og mer økonomisk og miljøvennlig drift.
- Enheten er innstilt på å ta i bruk ny teknologi for å nå disse målene (for eksempel
varmepumper, SD-anlegg, vannbåret varme med mer).
- I Sjøstjerna barnehage og i planlagt renovering av rådhuset og Lunde skole er blant annet
disse tiltakene satt inn.
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Fokusområde brukere / tjenester.
Enheten er opptatt av lojalt å følge de retningslinjer og signaler for drift og økonomi som blir aktuelle.
Eksempelvis brukerundersøkelser.
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode
Intern
brukerundersøkelse

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med informasjon Intern
/service
brukerundersøkelse

4,5

5,0

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,2

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,1

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet
God tjenestekvalitet
Tilfredshet med tjenestenes
oppgaveløsning

God service og
informasjon

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Tilfredshet med
Godt samarbeidsklima samarbeidet

5,1
5,0

Tiltak:
- Eiendomsenheten deltar årlig i møter med de enkelte enheter for å bli oppdatert på brukernes
behov og ønsker og forventninger.

Fokusområde organisasjon / medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,1

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå

5,6-7,5 %

2010 2011

2012

4,8

5,6

2,5

4,5

4,9

4,5

5,0

4,5

4,7

4,8*

Medarbeiderundersøkelse

Tiltak:
- Enheten har som mål å forberede og utdanne egne ansatte best mulig for våre gjøremål.
- 3 ansatte er etter selvstudie ferdig med teknikerutdannelse innen faget FDV. Flere ansatte har
fullført eller er i ferd med å fullføre fagutdannelse innen renhold.
- Enheten vil i løpet av 2012 ved hjelp av intern utlysning ansette tekniker i 1 stilling (muligens 2
50% stillinger). Hovedoppgavene blir energistyring / energiøkonomisering, teknisk drift av SD
anlegg og FDV system.
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12.23

Administrasjonsavdelingen

Monica Nordnes

Ansvarsområde
Administrasjonsavdelingen ivaretar alle støttetjenestene i Søgne kommune, unntatt økonomifeltet og
består av fagområdene personal, lønn, IKT, arkiv, servicetorg og politisk sekretariat.
Avdelingens arbeid består hovedsakelig i:
-

Tilsettings- og personal saker, pensjon, IA avtalen og HMS.
Saksbehandling, utrednings- og utviklingsarbeid innen feltet personal- og organisasjon og
informasjon
All lønnskjøring i Søgne kommune og i Søgne menighet, herunder innberetning av skatt og
arbeidsgiveravgift.
Oversikt over sykefravær og refusjon fra NAV trygd.
Lokale forhandlinger og drøftninger i henhold til hovedavtalens bestemmelser
Informasjon og veiledning i forhold til alle kommunens tjenester, både eksternt til innbyggerne
og internt til de ansatte i kommunen.
Publikumsmottak, sentralbord, intranett, kommunens hjemmeside og Facebook
Saksbehandlingsoppgaver innen overformynderiet, bostøtte, startlån, TT- kort, ledsagerbevis,
parkeringskort for funksjonshemmede og søknader om alkohol- og serveringsbevilling.
Ansvar for kommunens sentrale post og arkivfunksjoner med blant annet håndtering av
innkommet post, samt registrering, scanning og arkivering for kommunens
saksbehandlingssystem.
Rådgivning til kommunens ledelse og fagavdelinger i IT-relaterte spørsmål, samt
styring/deltakelse i prosesser og IKT- prosjekter.
Drift og videreutvikling av infrastruktur, IT-systemer og telefoniløsninger.
Brukerstøtte og opplæring på IT-området for kommunes ansatte
Utvalgsfunksjoner – ledelse - og/eller sekretariatsfunksjoner i flere politiske og
partsammensatte utvalg

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

3

2009

2010

2011

0

99

98

0

145

290

Alle tall i tusen kroner.
Tiltak:
- Opprettholde den gode økonomistyringen i avdelingen

3

Administrasjonsavdelingen ble opprettet 01. november 2009 med fagområdene lønn, personal, IKT og arkiv.
Fra 01. januar 2010 ble også servicetorget en del av avdelingen. Det er derfor vanskelig å finne sammenlignbare
tall for 2009.
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Fokusområde brukere/tjenester – intern brukerundersøkelse
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God service og
informasjon

2010

2011

2012

4,5

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med
informasjon /service

Intern
brukerundersøkelse

4,5

4,8

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,3

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Responstid på telefon

Tilfredshet med
samarbeidet

5,0
5,0

Registrere
90 %
Seks
stjerner

DIFI kvalitetsindikator for
offentlige nettsider
Godt
samarbeidsklima

Ambisjons
nivå

Intern
brukerundersøkelse

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
God tjenestekvalitet

Målemetode

Intern
brukerundersøkelse

63 %
Fire
stjerner

85 %
86 %
Seks
stjerner

85 %

4,5

5,0

I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres brukerundersøkelse hvert andre år,
første gang 2012. For administrasjonsavdelingen er brukerne i stor grad kommunens ansatte, og
måleindikatorene måles med interne brukerundersøkelser.
Medio oktober 2012 deltok Søgne kommune i et pilotprosjekt i regi av bedrekommune.no.
Pilotprosjektet var en intern brukerundersøkelse som skulle kartlegge opplevelsen av kvaliteten på
tjenestene til de interne tjenestene i kommunen.
Generelt er man tilfreds med tjenestene administrasjonsavdelingen tilbyr. Dette kommer frem med at
man skårer høyere enn det satte ambisjonsnivået på 4,5 på alle måleindikatorene. Lavest skår fikk
avdelingen på indikatoren, Tilfredshet med informasjon/service med skår på 4,8. Denne indikatoren
måler blant annet om det er tydelig hvilke tjenester avdelingen yter. Administrasjonsavdelingen vil i
kommende år ha særlig fokus på å være tydelig på hvilke tjenester avdelingen kan tilby de øvrige
kommunale enhetene.
Tiltak
 Utarbeide en informasjonsstrategi for Søgne kommune
 Utarbeide en overordnet strategisk kompetanseplan for kommunen
 Arbeidsgiverstrategi innen lønnsområdet
 Bedre utnyttelse av sak/arkivsystemet/innsynsløsning
 Utarbeide tjenestebeskrivelse pr. fagfelt
 Innføring av elektronisk møtebehandling
 Kurs i kundebehandling – og service for ansatte
 Implementering av rutiner ved ansettelse og avslutning av arbeidsforhold
 Videreutvikling av portal (Gjennomgang av presentasjoner på intranettet, eierskap til informasjon)
 Tiltak for å øke bevisstheten rundt bruk av kalender
 Samlokalisering av servicetorg og bibliotek
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

God ledelse

Tilfredshet med nærmeste
leder

Medarbeiderundersøkelse

Tiltak







Ambisjonsnivå 2010 2011 2012
4,5

4,7

4,5

5,2

4,5

5,0

5,6-7,5 %

5,34
%

4,12
%

4,5

4,8

4,5

4,9

6,4
%*

Redusere sårbarhet i avdelingen ved at flere får opplæring i kritiske funksjoner
Jevnlig evaluering av den enkelte medarbeiders arbeids- og ansvarsområde
Avdelingsmøter
Møter i faggruppene
Medarbeidersamtaler
Sosiale sammenkomster
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12.24

Økonomiavdelingen

Ståle Øverland

Ansvarsområde
Økonomiavdelingen har det faglige og operative ansvaret for regnskap- og budsjettarbeidet i Søgne
kommune. I tillegg til regnskapet for kommunen føres regnskapet for Søgne Menighetsråd, Søgne
Industriselskap, Overformynderiet Søgne og legatregnskap.
I tillegg har avdelingen oppgaver knyttet til fakturering, innfordring, innkjøp og Kostra-rapportering.
Økonomiavdelingen har også ansvar for finans-, likviditets- og låneforvaltning, samt beregning av
kommunens kostnader til pensjon. Det samme gjelder innkreving av skatter og avgifter.
Avdelingen gir også andre enheter i kommunen bistand og rådgivning innenfor økonomiområdet.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Budsjettavvik i %
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå
0

2009
95

2010
96

2011
100

0

160

160

0

Budsjettavvik i tusen kroner.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med informasjon Intern
/service
brukerundersøkelse

4,5

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,1

Intern
brukerundersøkelse

4,5

4,5

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet
God tjenestekvalitet
Tilfredshet med tjenestenes
oppgaveløsning

God service og
informasjon

Målemetode

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Tilfredshet med
Godt samarbeidsklima samarbeidet

4,6
4,9

I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres brukerundersøkelse hvert andre år,
første gang 2012. For økonomiavdelingen er brukerne i stor grad kommunens ansatte, og
måleindikatorene måles med interne brukerundersøkelser. Medio oktober 2012 deltok Søgne
kommune i et pilotprosjekt for å kartlegge opplevelsen av kvaliteten på tjenestene til de interne
tjenestene i kommunen. Generelt er brukerne tilfreds med tjenestene økonomiavdelingen tilbyr, men
avdelingen vil gjennomgå resultatene og vurdere tiltak på bakgrunn av disse.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Ambisjonsnivå 2010

2011

4,5

4,6

4,5

5,2

4,5

4,8

2012

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

2,5%

3,7%

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,2

Tiltak:
- Tilrettelegging for kursing/oppdatering.
- Medarbeidersamtaler
- Nødvendig verktøy til å utføre jobben.
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