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Innstilling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2013 tas til etterretning.
2. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 20,783 mill. kroner avsettes til bufferfond
vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
3. Kommunestyret innstiller på 2,884 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste i
saksfremlegg).
4. Kommunestyret innstiller på at 0,426 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2013 ved å
redusere budsjettet for 2014 (liste i saksfremlegg).

5. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,458 mill. kroner reduserer avsetningen til buffer
under pkt. 2

Bakgrunn for saken:
Årsmeldingen gir en oversikt over kommunens økonomiske og finansielle stilling ved
utgangen av 2013, og utviklingen de siste årene.
I tillegg inneholder årsmeldingen omtale av de ulike sektorene og enhetene, med en beskrivelse
av området samt mål og resultater for økonomi, brukertilfredshet og medarbeidertilfredshet.
Saksutredning:
Regnskapsresultatet
Søgne kommunes regnskap for 2013 viser et såkalt regnskapsmessig resultat, som er det
resultatet som skal disponeres av Kommunestyret, på 20,8 mill. kroner. Netto driftsresultat ble
på 19,6 mill. kroner, tilsvarende en resultatgrad på 2,9%. I det opprinnelige budsjettet, som ble
vedtatt av Kommunestyret i desember 2012, var det budsjettert med et netto driftsresultat på
2,5 mill. kroner.
En viktig grunn til at det gode resultatet er knyttet til pensjon. Pensjonskostnadene ble ca. 12
mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes to forhold. For det første hadde kommunen,
justert for trekk fra et såkalt premiefond, et positivt premieavvik på ca. 4,5 mill. kroner.
Premieavvik oppstår ved at kommunen betaler inn mer i pensjonspremie enn den beregnede
pensjonskostnaden. Dette gir en positiv resultateffekt som det ikke er knyttet noen reell inntekt
til. For det andre ble den faktiske innbetalingen til pensjonsleverandørene lavere enn
budsjettert. Justert for trekk fra premiefondet utgjorde dette ca. 7,5 mill. kroner.
Merinntekter på finans bidrar også i stor grad til resultatet, med en avkastning på 9,4 mill.
kroner utover det som ble lagt til grunn i revidert budsjett som følge av høyere avkastning på
finansplasseringene. Skatt og rammetilskudd, inklusive andre generelle statstilskudd, gir en
merinntekt på ca. 3,1 mill. kroner. Enhetenes resultater bidrar negativt, jf. omtale nedenfor.
Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 3% av driftsinntektene.
For Søgne kommune utgjør netto driftsresultats andel av driftsinntektene 2,9% i 2013. Justert
for momskompensasjon og premieavvik hadde kommunen en netto resultatgrad like under 2%.
Disposisjonsfondet er en buffer som skal bidra til at uventede utgiftsøkninger eller inntektsfall
ikke nødvendigvis trenger påvirke tjenestekvaliteten på kort sikt. Fondet har økt de siste årene,
men kommunen har også bindinger som det er naturlig å se i sammenheng med
disposisjonsfondet:


Søgne kommune har balanseført et oppsamlet premieavvik på ca. 32 mill. kroner
knyttet til pensjon. Dette er i realiteten en gjeldspost som skal betales tilbake over tid.



Det står i finansreglementet at: «Kommunen skal ha et bufferfond som hovedregel
minimum utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning». Dette utgjør 11-12
mill. kroner. Denne bufferen kunne vært avsatt i et eget fond, men ligger i Søgne som
en del av det ordinære disposisjonsfondet.

 I sak om bytte av pensjonsleverandør vedtok kommunestyret følgende: «Søgne
kommune finansierer egenkapitaltilskudd ved bruk av disposisjonsfond». Beregnet
egenkapitalinnskudd i KLP er 7-8 mill. kroner.
Det er ikke satt konkrete mål for størrelsen på disposisjonsfondet, men punktene over tilsier at
fondet bør økes ytterligere for i større grad å kunne bidra til å håndtere andre uforutsette
forhold, som for eksempel økte lånerenter og lave utbytter fra Agder Energi. Det er også viktig
at kommunen blir i stand til å egenfinansiere deler av de investeringene som vil komme i årene
fremover.
Rådmannen anbefaler derfor at overskuddet avsettes til disposisjonsfond.
Enheter med overskudd
Kommunestyret har tidligere signalisert at enhetene som går med overskudd i utgangspunktet
skal få overført 75 % av dette. Samlet beløper overskuddet i de aktuelle enhetene seg til om
lag 4,1 mill. kroner.
Administrasjonsavdelingen
PP-tjenesten
Barnehager
Nygård skole
Lunde skole
Tinntjønn skole
Helsetjenester
Psykisk helse/habilitering
Kultur
Arealenheten
SUM

224 783
406 827
692 184
96 738
834 549
34 162
615 227
200 997
102 432
915 616
4 123 515

Det er imidlertid viktig å presisere at 75 % er et utgangspunkt, og at man må vurdere hvorvidt
det er spesielle forhold som tilsier at enheten bør få beholde mer eller mindre enn dette.
PP-tjenesten har et overskudd på 0,4 mill. kroner. Søgne kommune er vertskommune for PPTsamarbeidet som drives sammen med Songdalen kommune. PP-tjenesten er en lønnsintensiv
enhet med lite handlingsrom for øvrige driftsutgifter. Overskuddsavsetning skal være et
insitament til å drive enheten kostnadseffektivt og det anbefales derfor at også PP-tjenesten
skal få muligheter til å nyte godt et fremført overskudd. En forutsetning er at også Songdalen
kommune avsetter sin forholdsmessige andel av overskuddet for 2013. Ut fra en konkret
vurdering innstilles det på at PP-tjenesten får beholde 222 000 kroner, noe mindre enn 75 % av
overskuddet.
Barnehageenheten har et overskudd på 0,7 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Ut fra at
enheten ble tilført betydelige midler i løpet av året for å dekke utbetalinger til private
barnehager foreslås det ikke at enheten for overført overskudd til 2014.
Arealenheten hadde i 2013 et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Dette skyldes delvis vakante
stillinger og at planarbeid av denne grunn ble forskjøvet ut i tid. Enheten har for første gang på
lengre tid ingen ubesatte stillinger ved utgangen av 2013. Det foreslås på den bakgrunn å
overføre hele overskuddet i arealenheten.

Ingeniørvesenet hadde totalt sett et merforbruk i 2013. Selvkostområdene skal gå i null over
tid, og sånn sett ikke påvirke kommunens regnskapsmessige resultat hvis en ser noen år under
ett. Hvis en ser bort fra selvkostområdene hadde ingeniørvesenet et overskudd på 0,2 kroner.
Det foreslås at 75% av dette overføres til 2014.
Når det gjelder overføring av overskudd i enheter tilknyttet rådhuset vises det også til sak om
oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen.
For helseenheten foreslås det å overføre 461 000 kroner, tilsvarende 75% av overskuddet. Det
forutsettes at 231 000 kroner av dette brukes til inndekning av vikarutgifter knyttet til
forebyggingsprogrammet TIBIR.
Rådmannen vil anbefale at de andre enhetene som har overskudd får beholde 75 % av dette.
Totalt overskudd som godskrives enhetene i 2014 blir da som følger:
Administrasjonsavdelingen
PP-tjenesten
Nygård skole
Lunde skole
Tinntjønn skole
Helsetjenester
Psykisk helse/habilitering
Kultur
Ingeniørvesenet
Arealenheten
SUM

169 000
222 000
73 000
626 000
26 000
461 000
151 000
77 000
164 000
915 000
2 884 000

Overskudd knyttet til fellesutgifter til rådhuset og fellesområdet for omsorg foreslås ikke
overført.
Enheter med underskudd
Kommunestyret har tidligere signalisert at enhetene som har merforbruk i utgangspunktet skal
dekke dette inn påfølgende år. Samlet beløper underskuddet i de aktuelle enhetene seg til om
lag 10,5 mill. kroner:
NAV/Sosial
Kvalifiseringsenheten
Langenes skole
Barnevern
Tangvall skole
Institusjonstjenester
Hjemmetjenester
Ingeniørvesenet
Eiendomsenheten
SUM

-2 832 745
-53 084
-7 983
-842 978
-336 586
-3 558 128
-1 177 322
-1 632 518
-35 611
-10 476 955

Det må imidlertid gjøres en konkret vurdering for hver enkelt enhet, og Kommunestyret må ta
stilling til hvilke enheter som skal få redusert rammene i 2014-budsjettet ut fra ovennevnte.
Rådmannens vurdering er at det for en stor del av merforbruket vil være lite realistisk å kreve
inndekning i 2014. Rådmannens vurderinger av og innstilling for de enkelte enhetene følger
nedenfor.

NAV/Sosial er en enhet som vanskelig lar seg budsjettere eksakt. Det var i 2013 store økninger
i utbetalingene av sosialhjelp uten noen stor tilflytting til kommunen. Rådmannen kan ikke se
at enheten er i stand til å dekke inn merforbruket i 2014, og foreslår ikke å overføre dette.
Institusjonstjenester hadde et merforbruk på om lag 3,6 mill. kroner, hvorav ca. 1/3 var knyttet
til lønnsutgifter og ca. 2/3 knyttet til andre utgifter. Rådmannen foreslår ikke at enheten skal
dekke inn merforbruket i 2014. Enhetens budsjett er imidlertid styrket i 2014, og rådmannen
legger til grunn at eventuelle underskudd i kommende år skal dekkes inn. Det vises også til
egen politisk sak om gjennomgang av enhet for institusjonstjenester, med nærmere omtale av
den økonomiske situasjonen.
Hjemmetjenesten har et underskudd på om lag 1,2 mill. kroner. Merforbruket skyldtes delvis
for høyt aktivitetsnivå i forhold til budsjett og delvis at lønnsbudsjettet på et par punkter var for
lavt. Dette er justert i lønnsbudsjettet for 2014, som er 540 000 kroner høyere enn i 2013.
Rådmannen foreslår ikke at enheten skal dekke inn merforbruket i 2014, men legger til grunn
at eventuelle underskudd i kommende år skal dekkes inn.
Ingeniørvesenet har et underskudd på om lag 1,6 mill. kroner. Sett bort fra selvkostområdene
hadde imidlertid enheten et overskudd. Det foreslås at 75% av overskuddet ekskl.
selvkostområdene overføres til 2014, jf. omtale ovenfor.
Barnevernet hadde et merforbruk på 0,8 mill. kroner. Merforbruket var knyttet til tiltak, mens
det var mindreforbruk til administrasjon. Barnevernstjenesten er organisert som et
interkommunalt samarbeid med Songdalen, og er lokalisert i Songdalen. Songdalen legger ikke
opp til at Barnevernet skal dekke inn underskudd i påfølgende år, og dette foreslås heller ikke
for Søgne.
Langenes skole anses reelt sett å ha gått i balanse. For øvrige enheter med underskudd foreslås
det at dette overføres til 2014. Dette innebærer at rådmannen, ut fra en totalvurdering av de
ulike enhetenes budsjett, konsekvenser av nedskjæring og rammer gitt i 2013-budsjettet, vil
innstille på at enhetene nedenfor skal dekke inn underskudd med følgende beløp:
Kvalifiseringsenheten
Tangvall skole
Eiendomsenheten
SUM

-53 000
-337 000
-36 000
-426 000

Investeringsregnskap:
Det ble utgiftsført 48 mill. kroner i investeringer i anleggsmidler i 2013, hvorav 26 mill. kroner
til rehabilitering av rådhuset. Dette er lavere enn i 2011 og 2012, med hhv. 82 og 68 mill.
kroner i samlede investeringer.
Det vil bli fremmet egen sak om rehabiliteringen av rådhuset når sluttoppgjøret er avklart, med
investeringsutgifter og forslag til finansiering av utgifter utover gjeldende bevilgning.
Pågående investeringsprosjekter vil bli omtalt i andre tertialrapport.
Rådmannens merknader:
Totalt sett er resultatet for 2013 positivt, med en netto resultatgrad på nær 3%, samtidig som
gjeld som andel av inntekter faller og disposisjonsfondet øker.

For å oppnå sunn drift og stabilt gode resultater over tid er imidlertid god økonomistyring i de
enkelte enhetene avgjørende. Dette er den delen av resultatet kommunen i størst grad kan styre
selv, og det er ikke heldig at resultatene i enhetene samlet sett er negative, og svekkes fra 2012
til 2013.
Den økonomiske situasjonen må forventes å bli krevende også i de kommende årene. De gode
resultatene i 2012 og 2013 er i stor grad basert på resultateffekter som det ikke kan forventes at
vil vedvare over tid. Videre har befolkningsveksten falt de siste årene, noe som vil redusere
veksten i frie inntekter fram til denne utviklingen snur. Det må også skapes økonomisk rom for
å løfte nye investeringer. Det blir derfor viktig å arbeide videre med å sikre budsjetter med et
aktivitetsnivå som kan forsvares ut fra kommunens inntekter, og å fortsette arbeidet med god
økonomistyring i forhold til vedtatte budsjetter.
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1. RÅDMANNENS KOMMENTAR
Årsmeldingen beskriver utviklingstrekk, resultater og viktige hendelser gjennom året. Årsregnskapet
viser et tilfredsstillende økonomisk resultat, mens årets medarbeiderundersøkelse viser at de ansatte
jevnt over er godt fornøyd med arbeidssituasjonen. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i
2013, men resultatene fra 2012 viste at kommunens innbyggere i hovedsak er godt fornøyd med
tjenestekvaliteten.
En ordnet økonomi og god økonomistyring gir forutsigbarhet både for innbyggere og ansatte, og sikrer
at vi får mest mulig ut av de ressursene vi har til rådighet. Kommunen har derfor som mål at netto
driftsresultat, som visert hvor stor andel av driftsinntektene som kan bidra til å finansiere investeringer
eller avsettes til fond, skal utgjøre minimum 3 prosent av brutto driftsinntekter. I 2013 ble netto
driftsresultat på 19,6 mill. kroner, mens driftsinntektene var 675 mill. kroner. Dette gir en netto
resultatgrad på 2,9 prosent. Dette må anses som et godt resultat, selv om det ble marginalt lavere enn
målet om 3 prosent resultatgrad. I opprinnelig budsjett for 2013 ble det budsjettert med et netto
driftsresultat på 2,5 mill. kroner, tilsvarende 0,8 prosent av brutto driftsinntekter.
Det er imidlertid grunn til å peke på at det gode resultatet i all hovedsak skyldes faktorer som ligger
utenfor den underliggende driften:


Pensjonskostnadene ble ca. 12 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes to forhold.
For det første hadde kommunen, justert for trekk fra et såkalt premiefond, et positivt
premieavvik på ca. 4,5 mill. kroner. Premieavvik oppstår ved at kommunen betaler inn mer i
pensjonspremie enn den beregnede pensjonskostnaden. Dette gir en positiv resultateffekt
som det ikke er knyttet noen reell inntekt til. For det andre ble den faktiske innbetalingen til
pensjonsleverandørene lavere enn budsjettert. Justert for trekk fra premiefondet utgjorde dette
ca. 7,5 mill. kroner.



Resultatet fra finansområdet ble i 2013 samlet sett 9,7 mill. kroner bedre enn forutsatt i
revidert budsjett. Lave renteutgifter på kommunens lån, sammen med høy avkastning på
kommunens finansplasseringer, gjør at nettoutgiftene innenfor finansområdet relativt sett er
lave. Reduserte renteutgifter og lavere utbytte fra Agder Energi ble innarbeidet i første
tertialrapport, slik at det først og fremst er avkastning fra Søgne kommunes forvaltningsfond
og kommunens bankinnskudd som utgjør forskjellen fra revidert budsjett.



Rammetilskuddet og kommunens skatteinntekter ble om lag 3,1 mill. kroner høyere enn
forutsatt i revidert budsjett. En økning i frie inntekter er i tråd med oppdaterte anslag for 2013
som ble presentert i Nasjonalbudsjettet for 2014.



Momskompensasjon for investeringer er inntektsført i driftsregnskapet med om lag 4,8 mill.
kroner, noe som er 1,8 mill. kroner høyere enn budsjettert.

Disse fire punktene bedret resultatet med til sammen ca. 26,5 mill. kroner i forhold til budsjett.
Resultatene i de enkelte enhetene er den delen av resultatet som kommunen selv har størst kontroll
over. For å oppnå sunn drift og stabilt gode resultater over tid er derfor god økonomistyring i de
enkelte enhetene avgjørende, og enhetene bør samlet sett minst gå i balanse. I 2013 hadde 10
enheter/rammeområder større netto utgifter enn budsjettert. Justert for pensjonseffekter og
selvkostområdene hadde enhetene et samlet merforbruk på ca. 3,3 mill. kroner i 2013, mens de i 2012
hadde et lite mindreforbruk. For å levere positive resultater også i fremtiden må denne utviklingen
snus.
Årsregnskapet viser de økonomiske resultatene, mens kommunens styringssystem dokumenterer
øvrige resultater. Ved å måle resultater på viktige områder får enhetene et godt bilde av status, og
signaler på hvilke områder som særlig bør prioriteres i det videre arbeidet. Informasjonen fra
styringssystemet og årsregnskapet legger derfor til rette for å oppnå en best mulig utvikling både når
det gjelder kvalitet på kommunens tjenester, økonomistyring og arbeidsmiljø.
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Brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser utføres annet hvert år, slik at det hvert år
gjennomføres enten en brukerundersøkelse eller en medarbeiderundersøkelse. I 2012 ble det
gjennomført en brukerundersøkelse, mens det i 2013 ble gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging.
Begge undersøkelsene ga jevnt over gode resultater. Dette indikerer at Søgne kommune har et godt
utgangspunkt, hvor kommunens befolkning er godt fornøyd med tjenestekvaliteten og at de ansatte i
kommunen i hovedsak er tilfredse. Resultatene fra disse undersøkelsene er tidligere presentert i
økonomiplanen og i egne saksframlegg til Kommunestyret. Resultatene finnes også i del 2 av denne
årsmeldingen.
Søgne kommune hadde 6,3% sykefravær i 2013. Fraværet har gått noe ned fra 2012 til
2013. Fraværet ligger under landsgjennomsnittet og er lavere enn de fleste kommunene i
regionen. AMU har satt et ambisiøst mål om at sykefraværet skulle reduseres til 5,6%. Det
arbeides kontinuerlig med forebygging og oppfølging for å nå målet.
Søgne kommune er en attraktiv kommune å bo i, og innbyggertallet forsetter å vokse. Innbyggertallet
passerte i 2013 11 000 personer, og Søgne hadde ved årsskiftet 11 005 innbyggere. Dette var en
vekst på 45 personer, eller 0,4 prosent, fra året før. Veksten har imidlertid vært klart avtakende de
siste årene. Den siste tiårsperioden har Søgne kommune normalt hatt høyere befolkningsvekst enn
landsgjennomsnittet, mens den de siste årene har vært lavere. Hvis kommunen det siste året hadde
hatt en vekst på nivå med landsgjennomsnittet (1,1%) eller snittet i Vest-Agder (1,2%) ville folketallet
vært ca. 80 personer høyere. Kommunen har de siste årene merket at redusert befolkningsvekst har
slått ut i lavere inntektsvekst. Selv om dette er naturlig, fordi lavere vekst i innbyggertall også gir
mindre vekst i tjenesteomfanget, har dette gjort det stadig vanskeligere å balansere budsjettene. I
planleggingen legges normalt Statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser til grunn. Disse har en
vesentlig høyere vekst for Søgne enn det vi har sett i 2012 og 2013. Dette innebærer at kommunen
legger til grunn og planlegger for at befolkningsveksten skal ta seg opp igjen.
Rådmannen vil takke alle engasjerte medarbeidere for innsatsen og kommunestyret for det gode
samarbeidet i 2013.
Kim Høyer Holum
Rådmann
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2. ØKONOMI
Årsmeldingen innledes med en overordnet omtale av økonomien i dette kapittelet, før de ulike
sektorene (oppvekst, helse og omsorg, teknisk) gjennomgås i de påfølgende kapitlene. Deretter
omtales HMS og likestilling, før de enkelte enhetene gjennomgås i del 2.
Dette kapittelet gir en gjennomgang de siste års utvikling i kommunens økonomiske og finansielle
stilling, og status ved utgangen av 2013.

Regnskapsprinsipper
Søgne kommune fører sitt regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens
§ 48 og regnskapsforskriften § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all
tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i
kommunen og regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i
forbindelse med investeringer, utlån m.v., samt hvordan disse er finansiert.
Kommunens driftsregnskap viser årlige avskrivninger, som er kostnader som følge av forbruk av
aktiverte driftsmidler. Avskrivningene belaster kommunens brutto driftsresultat, men inngår ikke i netto
driftsresultat. Netto driftsresultat er i stedet belastet med årets avdrag, som er den utgiften relatert til
forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunens driftsresultat etter gjeldende
regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er blant annet at beslutningstakere
og regnskapsbrukere skal kunne vurdere kommunens driftsresultat og avdragsutgifter i forhold til
denne kostnaden.
Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for
tilhørende utgifter og eller fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i
kommunen kommer frem med riktig beløp.
I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for
kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidlene som har en begrenset levetid blir
avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære avskrivninger brukt. Denne metoden innebærer at
avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. Avskrivningene blir dermed like store
hvert år for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk.

Regnskapsresultatet
Regnskapsresultatet kan presenteres på flere måter. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk er et
uttrykk for faktiske inntekter og utgifter i forhold til budsjett. Dette resultatbegrepet inkluderer også
avsetninger og bruk av avsetninger, og sier hvilket beløp som skal disponeres i årsavslutningen.
Søgne kommune hadde i 2013 et regnskapsmessig mindreforbruk («overskudd») på 20,8 mill. kroner.
Netto driftsresultat er et vanlig resultatbegrep, som sier hvor stor andel av driftsinntektene som kan
benyttes til finansiering av investeringer og avsetninger til fond. Søgne kommunes regnskap for 2013
viser et netto driftsresultat på 19,6 mill. kroner, tilsvarende 2,9 prosent av brutto driftsinntekter.
Kommunen når dermed nesten målet om en netto resultatgrad på 3 prosent.
Det er flere faktorer som bidrar positivt til resultatet for 2013. Felles for disse er at det i stor grad er
snakk om forhold som ligger utenfor den underliggende driften, og som en ikke kan forvente vil
vedvare over tid:


Kostnader knyttet til pensjon belaster regnskapet om lag ca. 12 mill. kroner mindre enn
budsjettert. Dette skyldes to forhold. For det første hadde kommunen, hvis en justerer for trekk
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fra premiefondet , et positivt premieavvik på ca. 4,5 mill. kroner. Premieavvik oppstår ved at
kommunen betaler inn mer i pensjonspremie enn den beregnede pensjonskostnaden. Dette
gir en positiv resultateffekt som det ikke er knyttet noen reell inntekt til. For det andre ble den
faktiske innbetalingen til pensjonsleverandørene lavere enn de budsjetterte premiesatsene
som ble brukt da budsjettet ble utarbeidet høsten 2012. Justert for trekk fra premiefondet
utgjorde dette ca. 7,5 mill. kroner.


Resultatet fra finansområdet i 2013 ble samlet sett 9,7 mill. kroner bedre enn forutsatt i
revidert budsjett. Lave renteutgifter på kommunens lån sammen med høy avkastning på
kommunens finansplasseringer gjør at nettoutgiftene innenfor finansområdet relativt sett er
lave, selv om utbyttet fra Agder Energi ble noe lavere enn budsjettert. Reduserte renteutgifter
og lavere utbytte fra Agder Energi ble innarbeidet i første tertialrapport, slik at det først og
fremst er avkastning fra Søgne kommunes forvaltningsfond og kommunens bankinnskudd
som utgjør forskjellen fra revidert budsjett.



Økning i frie inntekter. Rammetilskuddet og kommunens skatteinntekter ble om lag 3,1 mill.
kroner høyere enn forutsatt i revidert budsjett. En økning i frie inntekter er i tråd med
oppdaterte anslag for 2013 som ble presentert i Nasjonalbudsjettet for 2014.



Momskompensasjon for investeringer er inntektsført i driftsregnskapet med om lag 4,8 mill.
kroner, noe som er 1,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette er en midlertidig ordning
under nedtrapping. Fra 2014 vil disse inntektene ikke lenger være en del av driftsregnskapet,
men gå direkte inn i investeringsregnskapet som en del av finansieringen av nye
investeringer.

I 2013 hadde enhetene et samlet merforbruk, sett bort fra selvkostområdene, på om lag 3,3 mill.
kroner. I forhold til 2012 er dette en forverring på i overkant av 3,5 mill. kroner. Merforbruket i de
enhetene som hadde dette utgjorde til sammen om lag 9,1 mill. kroner, sett bort fra selvkostområdene.
Hvis det ikke korrigeres for underskudd på selvkostområdene hadde enhetene et samlet merforbruk i
forhold til revidert budsjett på i overkant av 5 mill. kroner.

1

Søgne kommune hadde per 31.12.2012 ca. 20 mill. kroner til disposisjon på et såkalt premiefond i DNB.
Kommunen valgte å trekke 6 mill. kroner fra premiefondet i 2013, slik at saldoen per 31.12.2013 var ca. 14. mill.
kroner. Bruk av disse fondsmidlene innebar at de faktiske innbetalingene fra kommunen var 6 mill. kroner lavere
enn de ellers ville vært. Det er justert for dette i omtalen ovenfor.
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Analyse av driftsregnskapet i perioden 2010-2013
Tabellen nedenfor viser nærmere spesifiserte inntekter og utgifter, samt brutto og netto driftsresultat.
(Beløp i 1 000 kroner)
2010

2011

2012

2013

Brukerbetalinger

22 126

24 232

25 754

26 757

Andre salgs- og leieinntekter

38 683

43 044

40 911

44 429

Overføringer med krav til motytelse

88 326

84 605

90 967

84 869

Rammetilskudd fra staten

100 655

198 967

223 882

236 443

Andre statlige overføringer

55 879

13 937

13 918

14 615

104

264

215

396

227 962

219 549

230 949

247 600

19 886

19 854

20 382

19 508

553 601

604 452

646 979

674 616

277 461

305 444

320 021

329 737

Sosiale utgifter

71 771

78 557

84 967

87 037

Kjøp varer og tjenester til produksjon

65 480

71 168

74 136

76 637

Kjøp varer og tjenester som erstatter produksjon

73 889

88 113

87 709

99 033

Overføringsutgifter

49 857

25 295

40 658

46 052

Avskrivninger

22 940

23 787

25 204

23 684

561 398

592 363

632 696

662 180

Brutto driftsresultat

-7 797

12 089

14 668

12 436

Netto renter

-7 763

-3 157

-6 743

-8 661

Netto avdrag

19 973

18 657

19 201

25 198

Motpost avskrivninger

22 940

23 787

25 204

23 684

2 933

20 377

27 027

19 583

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

0,50 %

3,40 %

4,20 %

2,90 %

Økning i driftsinntekter

4,30 %

9,20 %

7,00 %

4,66 %

Økning i driftsutgifter

8,90 %

5,60 %

6,80 %

4,27 %

Driftsinntekter

Andre overføringer
Inntekts- formueskatt
Eiendomsskatt
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønnsutgifter

Sum driftsutgifter

Netto driftsresultat
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Oversikten viser at veksten i driftsutgifter fra 2012 til 2013 var lav sett i forhold til tidligere år. Lønn og
sosiale utgifter utgjør over 60 prosent av kommunens driftsutgifter, og et lavere lønnsoppgjør enn
tidligere år er hovedforklaringen på at utgiftsveksten ikke er større. På den annen side er
utgiftsveksten helt sentral i beregningen av rammetilskuddet fra staten, slik at også inntektene økte
mindre enn det vi har sett de siste årene.

Netto resultatgrad
Netto resultatgrad forteller hvor stor andel av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering og
avsetninger. Resultatgraden beregnes ved at man dividerer netto driftsresultat på driftsinntektene.
Dersom netto resultatgrad er negativ, har kommunen ikke økonomisk bæreevne til å finansiere
avsetninger gjennom driften. Negativ resultatgrad over flere år gir uttrykk for at kommunens økonomi
er i en alvorlig ubalanse.
I henhold til anbefalinger fra statlig tilsynsmyndighet og ut i fra sunne økonomiske prinsipper bør netto
resultatgrad minimum utgjøre 3 prosent hvert år. Dette er også et mål i Søgne kommune, som nesten
innfris i 2013 med en netto resultatgrad på 2,9 prosent.
Ordningen med at inntekter fra momskompensasjon for investeringer føres i driftsregnskapet er under
utfasing. Inntektene kan bare i begrenset grad benyttes i driften, og vil fra 2014 ikke lenger inngå i
driftsregnskapet. Positive premieavvik i pensjonsordningen gir en positiv resultateffekt som det ikke er
knyttet noen reell inntekt til. Fordi det kan stilles spørsmål ved om en gir et reelt bilde av driftsresultatet
når disse to elementene inkluderes viser tabellen nedenfor også netto resultatgrad justert for disse.
Netto resultatgrad er positiv også når det justeres for momskompensasjon og premieavvik, og
stigende i forhold til foregående år, men likevel betydelig lavere enn 3 prosent.
2010

2011

2012

2013

0,50 %

3,40 %

4,20 %

2,90 %

Netto resultatgrad justert for momskomp.

-0,50 %

1,60 %

2,40 %

2,19 %

Netto resultatgrad justert for momskomp. og netto
premieavvik (justert for bruk av premiefond)

-1,60 %

0,70 %

1,40 %

1,97 %

Netto resultatgrad

Figuren nedenfor viser utvikling i netto resultatgrad i Søgne sammenlignet med gjennomsnitt for
landet, Vest-Agder og kostragruppe 07:
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Hovedoversikt drift – generelle inntekter og utgifter
(Beløp i 1 000 kroner)
BUDSJETTSKJEMA 1A - GENERELLE INNTEKTER OG UTGIFTER
Regnskap
2013

Revidert
budsjett
2013

Avvik

Regnskap
2 012

1

Skatt på inntekt og formue

-247 600

-246 498

1 102

-230 949

2

Ordinært rammetilskudd

-236 443

-234 791

1 652

-223 882

3

Andre generelle statstilskudd

-79

-571

-492

-3 194

4

Eiendomsskatt bolig/verker og bruk

-19 508

-19 200

308

-20 382

5

Sum frie disponible inntekter

-503 630

-501 060

2 570

-478 408

6

Renteinntekter og utbytte

-28 309

-16 212

12 097

-26 970

9

Renteutg., provisjoner og andre finansutg.

19 694

17 300

-2 394

20 281

10

Avdrag på lån

24 999

25 000

1

19 143

11

Netto finansinntekter/-utgifter

16 384

26 088

9 704

12 454

12

Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk

0

0

0

0

13

Til ubundne avsetninger (disposisjonsfond)

20 003

23 446

3 443

15 308

14

Til bundne avsetninger

2 874

950

-1 924

4 088

15

Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk

-22 358

-22 358

0

-17 244

16

Bruk av ubundne avsetninger

-2 951

-2 773

178

-3 775

17

Bruk av bundne avsetninger

-3 988

-1 868

2 120

-4 707

18

Netto avsetninger

-6 420

-2 603

3 817

-6 330

19

Overført til investeringsbudsjettet

5 221

5 221

0

11 000

20

Til fordeling drift

-488 445

-472 354

16 091

-461 284

21

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

467 662

472 354

4 692

438 926

22

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

-20 783

0

20 783

-22 358

Kommunestyret vedtok i sak om årsmeldingen for 2012 at de ulike enhetene med overskudd i
hovedsak skulle få med seg 75 prosent av overskuddet inn i 2012. Til sammen er 3 942 000 kroner
godskrevet revidert budsjett 2013.
Kommunestyret vedtok videre at enkelte enheter skulle dekke inn underskudd med til sammen
1 088 000 kroner, som er belastet revidert budsjett 2013.
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Hovedoversikt drift – enhetenesnettorammer
(Beløp i 1 000 kroner)
1B

ENHETENE/RAMMEOMRÅDENE

1

Administrasjonsavdelingen

2

PP-Tjeneste

3

NAV/Sosial

4

Barnehager

5

Kvalifiseringsenheten

6

Nygård skole

7

Lunde skole

8

Langenes skole

9

Barnevern

10

Tangvall skole

11

Tinntjønn skole

12

Helsetjenester

13

Institusjonstjenester

14

Hjemmetjenester

15

Psykisk helsearbeid og habilitering

16

Kultur

17

Ingeniørvesenet

18

Arealenheten

19

KBR IKS

20

Eiendomsenhet

21

Felles omsorg

22

Felles oppvekst

23

Øvrige ansvar sentraladm.

24

Netto bruk av fond på enhetene
Samlede midler fordelt til drift

Regnskap 2013
25 757

Revidert
budsjett
2013
25 982

Avvik
225

Regnskap
2 012
16 124

4 315

4 722

407

4 207

14 682

11 850

-2 833

12 256

76 800

77 492

692

76 744

-2 123

-2 176

-53

-1 818

32 526

32 623

97

31 506

22 245

23 080

835

22 476

20 914

20 906

-8

19 132

13 652

12 809

-843

11 884

18 046

17 709

-337

16 949

19 841

19 875

34

19 459

19 640

20 255

615

18 052

45 092

41 534

-3 558

40 443

35 376

34 199

-1 177

32 904

57 890

58 091

201

53 936

6 885

6 988

102

7 031

3 793

2 161

-1 633

4 702

5 971

6 887

916

6 105

7 196

7 230

34

6 798

18 375

18 340

-36

10 737

2 139

3 786

1 647

3 377

12 235

11 759

-476

12 808

5 596

19 278

13 682

13 576

817

-3 024

-3 841

-459

467 662

472 354

4 693

438 926

Figuren nedenfor viser fordelingen av netto driftsutgifter i 2013 mellom sektorene, justert for
pensjonseffekter:
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Oppvekstsektoren (47%) har størst netto driftsutgifter, fulgt av helse og omsorg (35%). Teknisk sektor
(9%) finansieres i større grad enn oppvekst og helse og omsorg av brukerbetalinger, slik at andelen
ville vært større om en hadde sett på brutto driftsutgifter.
Av totalt 23 enheter/rammeområder gikk 13 enheter med «overskudd» i 2013, dvs at de hadde
mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Det store mindreforbruket på «Øvrig ansvar
sentraladministrasjonen» skyldes pensjonseffekter. Sett bort fra dette er samlet mindreforbruk i disse
enhetene i underkant av 6 mill. kroner.
10 enheter gikk med «underskudd» i 2013, dvs at de hadde merforbruk i forhold til revidert budsjett.
Merforbruket i disse enhetene summerer seg til om lag 11 mill. kroner. Hvis en korrigerer for
underskudd på selvkostområdene, som ikke skal påvirke kommunens resultater over tid, er
merforbruket i disse enhetene ca. 9 mill. kroner.
Samlet sett hadde enhetene et merforbruk i forhold til revidert budsjett på ca. 3,3 mill. kroner, dersom
en ser bort fra pensjonseffekter og selvkostområdene. I forhold til 2012 er enhetenes nettoresultat
svekket med drøyt 3,5 mill. kroner.
Nedenfor omtales kort de enhetene med merforbruk i forhold til revidert budsjett på mer enn 0,5 mill.
kroner:


NAV/Sosial (2,8 mill. kroner): NAV Søgne har hatt store økninger i utbetalinger på sosialhjelp
uten at det har vært noen særlig tilflytting til kommunen. Det ble i løpet av året iverksatt
ytterligere tiltak som på sikt forventes å redusere utbetalingen av sosialhjelp. Et tiltak er
iverksetting av arbeid for sosialhjelp, i tillegg fokuseres det sterkere og tydeligere på
vilkårssetting ved utbetaling av sosialhjelp. Når det gjelder 2014 ble budsjettet til økonomisk
sosialhjelp vedtatt økt med 2,3 mill. kroner.



Barnevernstjenesten (0,8 mill. kroner): Barnevernstjenesten er organisert som et
interkommunalt samarbeid med Songdalen, og er lokalisert i Songdalen. Søgnes andel av
utgiftene styres av en samarbeidsavtale. Barnevernstjenesten deles inn i tre områder,
administrasjon, tiltak i familien og tiltak utenfor familien. I 2013 var det tiltak i familien som
hadde størst merforbruk i forhold til budsjett (0,8 mill. kroner). Dette var særlig knyttet til sterke
hjelpetiltak i hjemmet og kjøp av private tjenester. Det var også en sterk utgiftsøkning på tiltak
utenfor familien, særlig til forsterkningstiltak i fosterhjem, men dette ble i stor grad finansiert av
ekstra inntekter, slik at netto merforbruk ble ca. 0,3 mill. kroner. Deler av merforbruket ble
dekket inn av noe lavere administrasjonskostnader enn budsjettert.



Institusjonstjenester (3,6 mill. kroner): Institusjonstjenesten hadde i 2013 et merforbruk på ca.
3,6 mill. kroner. Av dette var ca. 1,3 mill. kroner knyttet til lønn og ca. 2,3 mill. kroner til andre
driftsutgifter. Merforbruket på lønn knytter seg hovedsakelig opp mot større bruk av vikarer
enn budsjettert, mens merforbruket på andre driftsutgifter er knyttet til matvarer, medisinske
forbruksvarer, hygieneartikler og forskjellig driftsteknisk og medisinsk teknisk utstyr. Enheten
har heller ikke klart å inndekke del av underskuddet for 2012 med 300 000 kroner. På
inntektssiden ble oppholdsbetalingen 500 000 kroner lavere enn budsjettert, mens inntektene
fra salg av mat ble 550 000 kroner høyere enn budsjettert.
Når det gjelder 2014 er enhetens budsjett økt med i underkant av 2 mill. kroner. Enheten
arbeider også med tiltak for å redusere utgiftene, med sikte på at driften skal gå balanse i
2014, og har fremmet egen politisk sak om dette.



Hjemmetjenester (1,2 mill. kroner): Merforbruket i hjemmetjenesten er fordelt med ca. 670 000
kroner knyttet til lønn og ca. 750 000 kroner knyttet til andre driftsutgifter. Inntektene ble ca.
280 000 kroner høyere enn budsjettert.
Når det gjelder lønn kan hoveddelen av merforbruket forklares med at lønnsbudsjettet på et
par punkter var for lavt. Dette er justert i lønnsbudsjettet for 2014, som er 540 000 kroner
høyere enn revidert budsjett 2013, men ble ikke tatt opp i forbindelse med tertialrapportene for
2013 fordi enheten mente en ville klare å dekke det inn selv. Merforbruk på lønn utover dette
skyldes for høy aktivitet i forhold til budsjett.
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Når det gjelder merforbruket knyttet til andre driftsutgifter skyldes det delvis merutgifter en ikke
forutså, samtidig som enheten ikke hadde noen buffer for denne type utgifter. Dette gjelder
blant annet innvilget omsorgslønn for en ny bruker, bilskade og økte lønnskostnader knyttet til
røde dager. I tillegg kom utgifter til utskifting av leasingbiler og innleie av personale til
arkivarbeid, som ble høyere enn budsjettert.


Ingeniørvesenet (1,6 mill. kroner): Enheten har budsjettansvar for selvkostområdene vann,
avløp og slamtømming, samt rammefinansierte områder som veg, idrettsanlegg, grøntanlegg,
havn. Disse to områdene skal holdes avskilt i henhold til selvkostregelene. Selvkostområdene
skal gå i null over tid, og sånn sett ikke påvirke kommunens regnskapsmessige resultat hvis
en ser noen år under ett. I 2013 var det et merforbruk innenfor selvkostområdene på ca. 1,8
mill. kroner. Dette reflekteres også i økte gebyrsatser for 2014.
De rammefinansierte områdene hadde i 2013 et mindreforbruk på ca. 0,2 mill. kroner på tross
av et underskudd på 1,2 mill. kroner knyttet til brøyting. Enheten forklarer dette med nøktern
drift og større inntekter enn forventet på områder som parkering, friområder, Langenes kai,
skjærgårdspark, veilys og småbåthavn.

For nærmere beskrivelse av de enkelte enhetene vises det til del 2 av denne årsmeldingen.

Oversikt over investeringer og finansiering
(Beløp i 1 000 kroner)

Kapitalregnskap 2013
Investeringer (nybygg og nyanlegg) m/finansiering de siste 4 år:
2010

2011

2012

2013

Brutto investeringer

42 456

81 846

68 435

48 298

Utlån, kjøp av aksjer og andeler

24 209

10 704

9 094

12 550

Dekning av tidligere års udekket

0

3 240

0

0

Diverse utgifter

2 998

8 208

17 481

3 043

Avsetninger

27 216

10 370

11 599

8 072

Finansieringsbehov

96 880

114 368

106 609

71 963

Bruk av lån

51 406

67 779

62 141

27 781

Tilskudd og refusjoner

14 814

12 809

8 098

4 455

8 445

10 837

11 000

5 221

Fremmedkapital:

Egenkapital:
Bidrag fra årets drift
Salg av aksjer og andeler
Avdragsinnntekter mv
Bruk av fond

1 587

0

0

0

13 154

7 998

8 477

10 322

7 474

14 946

16 894

2 391

Bruk av likviditetsreserve

0

0

0

0

Udekket

0

0

0

21 793

Sum finansiering

96 880

114 368

106 609

71 963

Egenfinansieringsgraden

31,6%

29,5%

34,1%

43,9%2

Lånefinansieringsgraden

53,1%

59,3%

58,3%

56,1%3

2

Ved beregning av egenfinansieringsgrad er udekket investering holdt utenfor både på investeringsog finansieringssiden.
3
Ved beregning av lånefinansieringsgrad er udekket investering holdt utenfor både på investeringsog finansieringssiden.
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Det ble utgiftsført 48 mill. kroner i investeringer i anleggsmidler i 2013, hvorav 26 mill. kroner til
rehabilitering av rådhuset. Dette er lavere enn i 2011 og 2012, med hhv. 82 og 68 mill. kroner i
samlede investeringer.
Søgne kommune hadde ved utgangen av 2013 et udekket investeringsbeløp på 21,8 mill. kroner.
Dette er investeringer som det ikke forelå finansiering for ved årsskiftet. Det udekkede beløpet er
knyttet til rehabiliteringen av rådhuset, hvor det er regnskapsført utgifter på 97,6 mill. kroner, mens det
er bevilget til sammen 83 mill. kroner. Hele Veidekkes krav inngår da i bokførte investeringsutgifter.
Grunnen til at hele kravet er utgiftsført, selv om kommunen mener at beløpet som skal betales er
vesentlig lavere, er at det i henhold til gjeldende regelverk er nødvendig for å få momskompensasjon
for hele beløpet. I tillegg til usikkerheten knyttet til sluttoppgjøret har kommunen tidligere inntektsført 8
mill. kroner i tilskudd fra fylkeskommunen som finansiering av rådhuset. Tilskuddet fra
fylkeskommunen var ikke mottatt per 31.12.2013, og skal i henhold til fylkeskommunens økonomiplan
utbetales i perioden 2014-2016. Det vil bli fremmet egen sak når sluttoppgjøret er avklart, med
investeringsutgifter og forslag til finansiering av utgifter utover gjeldende bevilgning.
Lånefinansieringsgraden viser i hvilken grad kommunens investeringer finansieres ved bruk av lån.
Høy lånefinansieringsgrad over tid vil gi tilsvarende høye kapitalutgifter i form av renter og avdrag.
Lånefinansieringsgraden bør ikke overstige 70 prosent. I perioden 2010-2013 har som den
ovenstående tabellen viser lånefinansieringsgraden vært mellom 50 og 60 prosent.

Kommunens aksjer og andeler
Det har ikke skjedd endringer i kommunens eierandeler i selskaper i 2013. Den klart største
eierposisjonen er andelen 1,58 prosent i Agder Energi. Kommunens aksjer og andeler er nærmere
spesifisert i note 5 til årsregnskapet.

Kommunens utlån
Kommunens utlån utgjorde per 31.12.13 ca. 79 mill. kroner:
(Beløp i 1000 kroner)
1 450
76 154
697
506
78 807

Kommunale bedrifter mv
Utlån husbankmidler (Startlån)
Lån KBR
Lån i.h.h.t. sosiallovgivningen
Sum utlån

Kommunen har avsatt 618 317 kroner i tapsfond knyttet til etableringslån/startlån. Det er ikke bokført
tap på disse lånene i 2013.

Kommunens lånegjeld
Total lånegjeld
Startlån (Husbanken)
Netto lånegjeld

2010

2011

2012

2013

513 027

579 320

631 076

645 184

69 270

81 428

82 871

94 828

443 757

497 892

548 205

550 356

Total lånegjeld inkluderer alle kommunens langsiktige innlån, også ubrukte lånemidler og låneopptak i
Husbanken til videre utlån. I netto lånegjeld inngår ubrukte lånemidler, men ikke låneopptak i
Husbanken til videre utlån. Netto lånegjeld er altså lån som finansierer kommunens investeringer.
Tabellen viser at netto lånegjeld har vært nokså stabilt fra 2012 til 2013, med en liten økning. Dette
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innebærer at betalte avdrag var nesten like store som nye innlån. Tabellen nedenfor viser utviklingen i
netto lånegjeld sett i forhold til innbyggertall og innbyggere:
2010

2011

2012

2013

Netto lånegjeld pr innbygger

41 437

45 868

50 503

50 010

Netto lånegjeld i % av driftsinntektene

80,2%

82,4%

84,7%

81,6%

Tabellen viser at netto lånegjeld per innbygger har økt med 20 prosent gjennom den siste
fireårsperioden, men har falt noe siste året. Netto lånegjeld som andel av inntekter har også økt i
fireårsperioden, men falt i løpet av 2013.
Kostra-tallene viser at Søgne kommunes gjeldsbelastning sett i forhold til inntektene har vært stabil og
svakt fallende de siste årene. Vi ligger nå like under gjennomsnittet i kommunegruppen og noe høyere
enn gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Fordi ubrukte lånemidler trekkes ut i Kostra-tallene, og
Søgne kommune har ubrukte lånemidler bl.a. knyttet til Lunde skole, er kommunens gjeldsbelastning
slik den måles i Kostra lavere enn i tabellen ovenfor. Etter hvert som ubrukte lånemidler investeres vil
lånegjelden i Kostra-sammenheng også øke mer enn nye låneopptak skulle tilsi.

Søgne kommune hadde ved utgangen av 2013 flytende rente på om lag 45 prosent av
4
låneporteføljen (rentebinding kortere enn 12 måneder). For den delen av porteføljen som har
fastrente hadde en stor andel korte rentebindinger. Ved årsskiftet hadde 26 prosent av lånene
rentebinding mellom ett og to år, mens 7 prosent hadde rentebinding på fem år eller mer. Det gjorde at
den såkalte durasjonen, som er et mål på gjennomsnittlig gjenværende rentebinding, var relativt lav
(1,2 år, mens finansreglementet har en ramme på 1,0 til 5,0 år). Det at en stor del av porteføljen har
korte rentebindinger er basert på råd fra kommunens rådgivere, og begrunnes med at lange
rentebindinger er priset betydelig høyere enn en korte rentebindinger, samtidig som en forventer et
fortsatt lavt rentenivå flere år framover. Durasjon i den nedre enden av rammen i finansreglementet vil
imidlertid bety større kostnadsøkninger hvis rentenivået likevel skulle øke.
Kommunen betalte ved årsskiftet en gjennomsnittsrente på 3,2 prosent.
4

Lån i Husbanken til videre utlån inngår ikke i tallene for andel lån med flytende rente og
gjennomsnittsrente.
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Kommunensfinansportefølje
Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Fondets formål er
å forvalte frigjort kapital fra aksjesalg Agder Energi AS og øvrige midler etter Kommunestyrets vedtak.
Avkastningen fra fondet var vært svært god i 2013, slik den også var i 2012, med opp mot dobbelt så
høy avkastning som budsjettert. Dette har bidratt positivt til kommunens regnskapsmessige resultat,
men en kan ikke påregne resultater på dette nivået over tid. Likevel viser historikken at forvaltningen i
gjennomsnitt har gitt vesentlig bedre avkastning enn en ville oppnådd med en standardisert bankrente:

Per 31. desember 2013 var markedsverdien av Søgne kommunes forvaltningsfond 137,0 mill. kroner. I
2013 hadde fondet en avkastning på 8,7 prosent, noe som er 0,7 prosentpoeng bedre enn
porteføljens sammenligningsindeks. Totalporteføljen har dermed hatt en verdiendring på 10,8 mill.
kroner i 2013. Siden start har porteføljen gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,5 prosent, mot en
beregnet bankrente i samme periode på 2,9 prosent.
Porteføljen er delt i fem ulike aktivaklasser. Avkastningen i de enkelte aktivaklassene har vært som
følger:

Pengemarked/bankinnskudd
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Norske aksjer
Globale aksjer
Sum/Gjennomsnitt

Markedsverdi pr
31.12.2013
(mill. kroner)
13,3
47,5
40,3
7,0
29,0
137,0

Avkastning,
mill. kroner
0,3
1,7
-0,4
1,2
8,0
10,8

Avkastn ing i
prosent
2,5%
3,5%
-0,2%
19,4%
33,1%
8,7%

Avkastning
referanse indeks
1,4%
1,0%
0,9%
23,6%
33,9%
8,0%

Finansreglementet angir for hver enkelt aktivaklasse en referanseindeks som faktisk avkastning skal
måles opp mot. Porteføljen som helhet har hatt bedre avkastning enn referanseindeksen. Dette
skyldes norske obligasjoner og pengemarkedsfond, mens faktisk avkastning er lavere enn indeksen
skulle tilsi for aksjer og globale obligasjoner.
Tabellen viser at det særlig er aksjeporteføljen som har bidratt til den positive avkastningen i 2013.
Dette speiler den generelle markedsutviklingen som vises i referanseindeksene for de ulike
aktivaklassene.
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Fordeling mellom aktivaklasser, som er det klart viktigste elementet for fondets avkastning og risiko,
fastsettes i kommunens finansreglement. I 2013 ble andelen globale obligasjoner økt mot en
tilsvarende reduksjon av andelen norske obligasjoner, som vist i tabellen nedenfor:

Pengemarked/bankinnskudd
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Norske aksjer
Globale aksjer
Sum

Strategi per
1.1.2013
10%
45%
20%
5%
20%
100%

Strategi per
31.12.2013
10%
35%
30%
5%
20%
100%

Avvik fra strategi
per 31.12.2013
-0,3%
-0,4%
-0,6%
0,1%
1,1%
0

Finansreglementet fastsetter rammer for hvor store avvik fra strategien som tillates. Porteføljen var
ved årsskiftet noe overvektet i aksjer og tilsvarende undervektet i obligasjoner og pengemarkedsfond.
Avvikene var godt innenfor rammene i finansreglementet.
Det er i løpet av 2013 også gjort relativt store endringer i valg av fond innenfor de enkelte
aktivaklassene. Dette gjelder aktivaklassene som hadde lavere avkastning enn referanseindeksen,
altså globale obligasjoner og norske og globale aksjer.
Avkastningen fra fondet vil variere fra år til år, slik figuren ovenfor viser. De to siste årene har
avkastningen vært vesentlig bedre enn forventet, men det vil også komme år med lavere avkastning
enn forventet. Svakere resultat enn budsjettert vil krone for krone redusere kommunens
regnskapsmessige driftsresultat, på samme måte som bedre resultater enn budsjettert styrker
driftsresultatet. For å kunne håndtere slike svingninger uten at tjenestenivået påvirkes må det
opparbeides reserver i form av bufferfond. I henhold til finansreglementet skal kommunen ha et
bufferfond, dette skal som hovedregel minimum utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning.
For Søgne tilsvarer dette i størrelsesorden 11 mill. kroner, som inngår som en del av kommunens
disposisjonsfond.
I henhold til finansreglementet skal plasseringen av kommunens langsiktige finansielle aktiva minst en
gang i året stresstestes for å vise hvordan ulike endringer i sentrale parametere forventes å påvirke
verdien av porteføljen.
(tall i mill. kroner)
Allokering
Strategi
Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven
-6,1
-6,2
(økt rente påvirker verdien av obligasjoner negativt)
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer
-5,8
-5,5
Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer
-2,1
-2,1
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner
-2,9
-2,7
(økt kronekurs reduserer verdien av avk. i utenlandsk valuta)
Verdiendring totalporteføljen
-16,9
-16,4
Verdiendring totalporteføljen (i %)
-12,3%
-12,0%
Stresstesten viser at verdien av porteføljen ville falt med anslagsvis 16-17 mill. kroner, eller i overkant
av 12 prosent, hvis alle disse endringene skulle inntreffe. Bufferen som skal kunne håndtere en slik
situasjon uten at det går utover den løpende driften ligger som en del av disposisjonsfondet.

Kommunens fondsavsetninger
Det ubundne fondet i driftsregnskapet har fått betegnelsen disposisjonsfond. Til disposisjonsfond
avsettes «frie kommunale midler», dvs. midler som det ikke er knyttet spesielle krav til bruken av.
Avsetning til bundne fond foretas av midler som kommunen ikke kan disponere fritt, dvs. at det i lov,
forskrift eller i instruks fra giveren er gitt klare føringer for hva midlene skal brukes til. Avsetningen til
bundne fond skal som hovedregel foretas av formannskapet, men avsetningen kan også
gjennomføres administrativt etter anmodning fra den enkelte enhet.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utvikling i og status for kommunens fond:
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(Beløp i 1 000 kroner)
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Bundne driftsfond
Disposisjonsfond

2010

2011

2012

2013

138 167
275
10 061
31 329

129 866
4 105
12 274
24 774

123 573
6 532
11 646
34 887

128 722
7 072
10 575
51 888

Disposisjonsfondet er styrket det siste året, og var ved utgangen av 2013 på om lag 52 mill. kroner.
Det økte disposisjonsfondet gjenspeiles i Kostra-tallene, som viser at Søgne kommune nå ligger om
lag på linje med gjennomsnittet i Vest-Agder, og høyere enn gjennomsnittet for kommunegruppen og
landet som helhet.

Disposisjonsfondet er en buffer som skal bidra til at uventede utgiftsøkninger eller inntektsfall ikke
nødvendigvis trenger påvirke tjenestekvaliteten på kort sikt. Etter å ha vært ned mot null i 2008 gjør
størrelsen på disposisjonsfondet at økonomien i Søgne kommune nå er mer robust. Det er likevel
viktig å være klar over følgende forhold når en vurderer størrelsen på disposisjonsfondet:


Søgne kommune har balanseført et oppsamlet premieavvik på ca. 32 mill. kroner. Dette i
realiteten en gjeldspost som skal betales tilbake over tid. I den grad dette ikke gjøres over
den ordinære driften må hoveddelen av innbetalingene dekkes av disposisjonsfondet.



Det står i finansreglementet at: «Kommunen skal ha et bufferfond som hovedregel minimum
utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning». Dette utgjør 11-12 mill. kroner. Denne
bufferen kunne vært avsatt i et eget fond, men ligger i Søgne som en del av det ordinære
disposisjonsfondet.



I sak om bytte av pensjonsleverandør vedtok kommunestyret følgende: «Søgne kommune
finansierer egenkapitaltilskudd ved bruk av disposisjonsfond». Beregnet egenkapitalinnskudd
i KLP er 7-8 mill. kroner.

Disse tre elementene utgjør til sammen 51 mill. kroner, mens disposisjonsfondet ved årsskiftet var 52
mill. kroner. Det er ikke satt konkrete mål for størrelsen på disposisjonsfondet, men dette tilsier at det
bør være et mål å øke fondet ytterligere for at også skal kunne bidra til å håndtere andre uforutsette
forhold, som for eksempel økte lånerenter og lave utbytter fra Agder Energi.
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3. OPPVEKST
Oppvekstområdet består av enhetene PPT for Søgne og Songdalen, Nygård skole, Lunde skole,
Langenes skole, Tangvall skole, Tinntjønn skole, barnehage og kultur. Søgne og Songdalen
barnevern er lokalisert i Songdalen, men sorterer under oppvekstområdet. I stab er skolefaglig
rådgiver, SLT/ ungdomsarbeider og 0-visjon prosjektleder.
Oppvekstområdet hadde i 2013 et netto driftsbudsjett på 229 mill. kroner. Da er 750 000 kroner til
krisesenter inkludert. Beløpet inkluderer også midler som ble tilført barnehageenheten i revidert
budsjett.
Oppvekstområdet har ca. 47% av samlet nettoramme for kommunen. Dette omfanget har holdt seg
stabilt de siste årene til tross for at ungdomsarbeidet har blitt styrket, og utgiftene til barnehage har økt
betydelig. Det er skole som har fått reduksjonene på oppvekstområdet, i tillegg til at de kommunale
barnehagene har fått strammere økonomi.
Sykefraværet i 2013 var totalt på oppvekstområdet 7,1%, hvorav 1,6% var korttidsfravær og 5,5 % var
langtidsfravær.

Skole
Felles skole hadde et merforbruk i 2013. Dette knytter seg til økte utgifter til skoleskyss og
spesialundervisning til gjesteelever i andre kommuner. Underdekningen på skoleskyss ville vært
350 000 kroner høyere dersom det ikke hadde blitt hentet midler fra mindreforbruk på Nygård skoles
kompetanseavdeling.
Kommunen har nå et svært høyt og stigende antall elever i private skoler der vi må dekke skyssutgifter
og spesialundervisning.

Bevilgningen på 1 mill. kroner til kontantstøtte ble brukt, og det er nå klart at dette er en ordning som
blir benyttet av dem som er i målgruppa.
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Resultatene for skolene var varierende. Tangvall skole hadde et merforbruk knyttet til innkjøp av
inventar som må dekkes over to år. De andre skolene gikk i balanse eller med mindreforbruk. Lunde
skole har et betydelig overskudd i 2013. Bakgrunnen for det er at skolen strammet kraftig inn i 2012 og
har ikke rukket å tilpasse driften til nåværende budsjett.
Figuren nedenfor viser sammenligning av Kostra-tall mellom Søgne og gjennomsnittet av andre
kommuner. Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger 6-15 år har sunket fra 2012 til
2013 til tross for at utgifter til elever i private skoler og gjesteelever er med i beløpet. Søgne bruker
2 000 kroner mindre pr elev enn Kostragruppe 7, og 10 000 kroner mindre enn landsgjennomsnittet.

Barnehage
Barnehageenheten hadde et mindreforbruk på i underkant av 700 000 kroner i 2013. Enheten ble
tilført betydelige midler i andre tertial fordi det ble oppdaget en feil i årsmeldingen fra en kommunal
barnehage, som igjen førte til økte overføringer til de private barnehagene. Ved
regnskapsavslutningen viste det seg at det var budsjettert med for høyt beløp til tjenester fra
eiendomsenheten, noe som vil endre den endelige satsen for 2013 til de private barnehagene.
Fastsetting av endelig sats vil bli behandlet i egen sak, men beløpet de private barnehagene er
foreslått å tilbakebetale, er lagt inn i regnskapet. Det beløper seg til totalt 645 000 kroner.
Figuren nedenfor viser sammenligning av Kostra-tall mellom Søgne og gjennomsnittet av andre
kommuner. Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år var fortsatt lavere enn
gjennomsnittet for landet, Vest-Agder og kommunegruppe 7, men følger omtrent samme utvikling som
de andre.
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Andelen som går til tilrettelagte tiltak for ca 10 % av barnehagebarna, hentes fra det ordinære
barnehagetibudet, som blir redusert tilsvarende. Den første figuren nedenfor viser hvor mange prosent
av det totale barnehagebudsjettet som går til tilrettelagte tiltak, mens den andre figuren viser hvor
mange prosent som går til det ordinære barnehagetilbudet (opphold og stimulering).
Bildene viser at ressursene som blir brukt til barnehage er skjevt fordelt i Søgne. Det har vær en knekk
i kurven fra 2012 til 13 når det gjelder utgifter til tilrettelagte tiltak, og bruk av midler til opphold og
stimulering. Det er en positiv utvikling som må videreføres, siden dette kan stimulere til tidlig innsats.
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PPT
PPT har hatt et år med godt arbeid og god økonomistyring. Det har også i 2013 vært vakanser, noe
som har gjort situasjonen krevende. Det har blitt leid inn noe fagkompetanse utenfra for å kompensere
for dette, spesielt knyttet til logopedi og atferdsproblematikk/ arbeid med det psykososiale miljøet.
Tjenesten har av den grunn et betydelig mindreforbruk, hvorav Søgnes andel er i overkant av 400 000
kroner.

Kultur
Kultur har i 2013 et mindreforbruk på drøye 100 000 kroner, og viser nå at de har kontroll på
økonomien. Kulturenheten har i hele 2013 hatt ansvar for ungdomsarbeidet, og i løpet av høsten var
tilsettingene her gjennomført. Driften av ungdomsklubben og det generelle ungdomsarbeidet var noe
haltende i 2013 pga. av vakanser, men fra 2014 er alle ansatte på plass, og ny organisering med
avdeling for barne- og ungdomskultur er i god gang. Kulturskolen er også en del av denne avdelingen.
Kostratallene viser at Søgne har en stigende kurve i forhold til å prioritere kultur selv om vi fortsatt
bruker betydelig mindre på kultur totalt sett enn andre kommuner. Andelen av kommunale midler som
nå brukes til aktivitetstilbud til barn og unge, viser en klar prioritering.
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SLT/ungdomsarbeid / 0 - visjon
SLT-koordinatorstillingen var vakant store deler av 2013, men ny medarbeider tiltrådte rett før nyttår.
Stillingen er delt 50/50 mellom SLT og ordinært ungdomsarbeid i Open Mind.
Ny 0-visjon medarbeider tiltrådte sommeren 2013. Stillingen var i utgangspunktet en stilling for Søgne
og Songdalen, men samarbeidet er nå utvidet til å gjelde Vennesla kommune også. Prosjektleder er
ansvarlig for arbeidet i alle tre kommunene, men Vennesla har satt av en stillingsressurs til en lokal
medarbeider i stedet for å bidra med midler slik Søgne og Songdalen gjør.
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Barnevern
Søgne og Songdalen barnevern er lokalisert i Songdalen, men sorterer under oppvekstområdet. For
Søgnes del hadde barnevernet i 2013 et merforbruk på 843 000 kroner. Det var et mindreforbruk på
administrasjon på knappe 300 000 kroner, og merforbruk på tiltak på 1 150 000 kroner. Barnevernet
ble styrket i 2013, og ytterligere styrket i budsjett 2014, fordi en ser at Søgne fortsatt bruker betydelig
mindre enn andre kommuner på barnevern.
Figuren under viser sammenligning av Kostra-tall mellom Søgne og gjennomsnittet av andre
kommuner. Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år er stigende.
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4. HELSE OG OMSORG
Helse- og omsorgssektoren består av enhet for helse, enhet for psykisk helse- og habilitering, enhet
for institusjonstjenester, enhet for hjemmetjenester, kvalifiseringsenheten og NAV/Sosial.
Enhet for helse, enhet for psykisk helse- og habilitering, enhet for institusjonstjenester og enhet for
hjemmetjenester utgjør sammen med felles omsorg (inkl. forvaltningstjenesten og medfinansiering
sykehus), 34,2 % av Søgne kommunes samlede driftsaktivitet (netto driftsutgifter). Disse enhetene har
de siste 8-9 årene vokst fra å utgjøre 1/4 til å utgjøre ca. 1/3 av budsjettene.
Antall årsverk i de fire enhetene og forvaltningstjenesten er 211, med et totalt lønnsbudsjett i 2013 på
138,9 mill. kroner.
Netto budsjett for disse enhetene var i 2013 på 157,9 mill. kroner (revidert budsjett). Netto merforbruk
i forhold til budsjett utgjorde 2 272 000 kroner for de fire enhetene og felles omsorg, fordelt slik:






Helseenheten:
Institusjon:
Hjemmetjenester:
Psyk./hab:
Felles omsorg

+ 615.000
- 3.558.000
- 1 177.000
+ 201.000
+ 1.647.000

Totalt netto merforbruk for institusjonstjenestene er 3 558 000 kroner. Oppholdsbetaling for
institusjonsplasser er 550 000 kroner lavere enn budsjett, og rettes opp i 2014-budsjettet. Det er et
netto merforbruk på lønn på 1,5 mill. kroner. Resten av avviket skyldes merutgifter på andre
driftsutgifter.
Hjemmetjenesten har hatt er merforbruk på 1 177 000 kroner i 2013 i forhold til budsjett. Dette er en
del mer enn anslått beløp (opp mot kr 500.000) etter 2. tertial 2013.
Felles omsorg har netto besparelser, noe som hovedsakelig skyldes at KØH-tilskuddet fremkommer
som en besparelse i forhold til at tiltaket startet den 15. mai 2014. Dette er i 2014 lagt inn som en
egen budsjettpost.
Sykefraværet i de fire helse- og omsorgsenhetene fordelte seg slik: Hjemmetjenesten var 7,7%, helse
var 2,1%, psykisk helse/habilitering var på 5,0% og i institusjonstjenesten var sykefraværet 8,8 %.
Helse- og omsorg har komplekse problemstillinger knyttet til forventninger/krav hos brukere og
pårørende, og hvordan tjenesteyting skjer ved de ulike tjenestestedene. Kommunen har
i løpet av de tre-fire siste årene foretatt innstramminger i pleie- og omsorg.

26

Som det vises i grafen ovenfor har veksten i netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i Søgne den siste
fireårsperioden vært lavere årene enn tilsvarende vekst i andre kommuner. Dette har sammenheng
med lokale innstramminger som er satt i verk.
I 2013 økte netto driftsutgifter per innbygger til pleie- og omsorg med drøyt 5%. Søgne kommunes
netto driftsutgifter var likevel 307 kroner mindre pr. innbygger enn gjennomsnittet i kommunegruppen.
I forhold til gjennomsnittet i Vest-Agder og landssnittet utenom Oslo brukte vi vesentlig mindre,
henholdsvis 1 910 og 3 028 kroner pr. innbygger. Dette har sammenheng med en ung
alderssammensetning i Søgne.
For å danne seg et mer korrekt bilde, må det foretas nærmere analyser i forhold til behovskriteriene i
inntektssystemet. Andelen av befolkningen som var 80 år eller eldre i 2013 var 3,2% i Søgne, mens
gjennomsnittet i samme kommunegruppe var 3,9%. Andel 80+ i Vest-Agder er 4,2% og gjennomsnitt
for landet unntatt Oslo er 4,4%.
Dersom Søgne kommune hadde hatt lik alderssammensetning som gjennomsnittet i kommunegruppe
07 ville vi hatt 77 flere innbyggere på 80 år eller eldre, noe som ville krevd økte ressurser.
Ressursbruken er nå ca. 3,4 mill. kroner lavere i Søgne enn i kommunegruppen. Dersom andelen 80
år med institusjonsplass hadde vært som i dag (12,1%), ville antall institusjonsplasser måtte økes med
ca. 9 plasser, noe som omtrent tilsvarer 9 mill. kroner. Ut fra en slik beregning brukte vi i 2013, justert
for alderssammensetning, i størrelsesorden 5-6 mill. kroner mer på pleie og omsorg enn
gjennomsnittet i kommunegruppen.
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Når det gjelder kommunehelse, brukte vi 1 769 kroner pr. innbygger i 2013, mens kommunegruppen
brukte 1 928 kroner pr. innbygger, Vest-Agder 1 957 kroner pr. innbygger og landet utenom Oslo
2 159 kroner pr. innbygger.
NAV/Sosial og kvalifiseringsenheten er også organisert under helse- og omsorgssektoren.
Når det gjelder sosiale tjenester var netto driftsutgifter 1 570 kroner pr. innbygger i Søgne for
2013. Tilsvarende for samme kommunegruppe er 1 527 kroner, for Vest-Agder 1 722 kroner og for
landet unntatt Oslo 1 804 kroner. Det er et merforbruk i forhold til budsjett på 2 833 000 kroner, noe
som skyldes økning av antall sosialhjelpsmottakere. Det er likevel foretatt innstramminger mot slutten
av året, idet det i tertialrapporten for 2. tertial, var regnet med netto merforbruk på kr 3,6 mill. kroner. Vi
vet også at bemanningen for å følge opp sosialhjelpsmottakere er lavere i Søgne enn i
sammenlignbare kommuner. Sykefraværet har i 2013 vært på 10,8%.
Nedenfor vises netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger sammenlignet med andre kommuner
i 2013:
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Kvalifiseringsenheten består av introduksjonssenter for flyktninger, der det er vedtatt bosatt 20
flyktninger pr. år. Det drives også egne bofellesskap for enslige mindreårige i to enheter. Det må
vurderes nærmere om bofellesskapene skal fortsette i sin nåværende form fra 2015.
Kvalifiseringssenteret har i 2013 bestått av følgende:
-

-

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.
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.
Enheten hadde i 2013 en netto inntekt på 2 123 000 kroner, mot budsjettert 2 176 000
kroner. Avviket er en netto mindreinntekt på 53 000 kroner. Sykefraværet i enheten har i 2013
vært 7,6%.
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5. TEKNISK SEKTOR
Teknisk sektor består av ingeniørvesenet, eiendomsenheten og arealenheten. Det er 76 ansatte i
teknisk sektor fordelt på 68,5 årsverk. Sykefraværet i teknisk sektor var 3,7 % i 2013.
Teknisk sektor hadde en netto driftsutgift på 42,6 millioner kroner i 2013 inkludert 7,2 millioner kroner
til KBR. Teknisk sektor utgjør 9 % av netto driftsutgifter i kommunen. Inntektene var i 2013 67 millioner
kroner, slik at brutto driftsutgifter var 109,6 millioner.
Vekst i oppgaver har ført til at driftsbudsjettene både for eiendomsenheten og ingeniørvesenet er
presset. Bevilgningene til drift av nye bygg, nye veger eller nye grøntanlegg øker ikke proporsjonalt
med oppgavene. I tillegg kommer lovkrav til tilsyn og kontroll med anlegg som ”spiser” driftsmidler.
Ingeniørvesenet
Ingeniørvesenet hadde et underskudd på 1,6 mill. i 2013. Driften eksklusive selvkostområdene vann,
avløp og slamtømming gikk med et overskudd på 0,2 mill. Enheten hadde et underskudd på 1,2 mill.
på brøyting. Dette er dekket inn over annen drift.
Eiendomsenheten
Eiendomsenheten hadde et underskudd på 36 000 kroner i forhold til driftsbudsjettet for 2013. Når det
gjelder investeringssiden ble det i 2013 bevilget 5 mill. kroner ekstra knyttet til oppgradering av
bygningsmasse. Av kapasitetsmessige årsaker og tidkrevende prosesser knyttet til gjennomføring er
det brukt 1,5 mill. i 2013, mens tiltak for 3,5 mill. er planlagt gjennomført i 2014 (i tillegg til bevilgningen
for 2014).
Arealenheten
Arealenheten hadde et overskudd på 0,9 mill. i 2013. Dette skyldes delvis vakante stillinger og
arbeidsoppgaver er av denne grunn blitt forskjøvet ut i tid. Enheten har for første gang på lengre tid
ingen ubesatte stillinger ved utgangen av 2013.
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6. HMS
Søgne kommune hadde 6,3% sykefravær i 2013. Fraværet har gått noe ned fra 2012 til
2013. Fraværet ligger under landsgjennomsnittet og er lavere enn de fleste kommunene i
regionen. AMU har satt et ambisiøst mål om at sykefraværet skulle reduseres til 5,6%. Det
arbeides kontinuerlig med forebygging og oppfølging for å nå målet.
Oversikt over sykefraværsutviklingen

i Søgne kommune:

Bedriftshelsetjeneste
Det utarbeides årlig handlingsplan i samarbeid med bedriftshelsetjenesten – Stamina Helse.
Hvor arbeidshelseoppfølging, ergonomi/arbeidsplassvurderinger, fysisk/biologisk/kjemisk
arbeidsmiljø er blant de løpende oppgavene. Kommunen har avtale med Bedrift og
Personalpsykologi, som benyttes i enkeltsaker og ved avvikling av temasamlinger.
IA - arbeidet
Det at kommunen har inngått avtale om Inkluderende arbeidsliv innebærer at sykefraværet
skal reduseres, rekruttere flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke den reelle
pensjoneringsalder. Partene på nasjonalt nivå startet arbeidet med ny IA avtale fra 2014.
Akan
Det er ikke meldt om saker hvor rus har vært tema i 2013.
Trening
Kommunens medarbeidere har fortsatt tilbud om gratis trening en gang i uken i arbeidstiden.
Bedriftsavtaler om trening ved treningssentre i Søgne og i nabokommunene er delvis
videreført.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Det ble avviklet to møter i 2013 og følgende saker ble behandlet:

Årsmelding/handlingsplan for bedriftshelsetjenesten
HMS-rapportene
Prosjekt vedrørende forebygging av sykefravær for gravide i hjemmetjenesten
Retningslinjer for konflikthåndtering
Revidert kommunens IA-handlingsplan
Nytt tiltak er opprettelse av HMS-grupper i enhetene/avdelingene
Arbeidsmiljøprisen for 2013 ble tildelt Nygårdshaven
Det ble vedtatt endrede rutiner for tildeling av arbeidsmiljøpris
Influensavaksine - opphør av fellesordning
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7. LIKESTILLING
Kommunen som arbeidsgiver
Søgne kommune er kommunens største arbeidsgiver med 849 ansatte, fordelt på 622 årsverk. Av
disse er 682 kvinner og 167 menn. 455 kvinner og 50 menn har deltidsstilling. I alt utgjør
deltidsstillingene 281 årsverk.
Kommunen som arbeidsgiver har som mål at det skal være en arbeidsplass der det råder full
likestilling mellom kvinner og menn. Det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av legning,
kjønn, funksjonsevne og bakgrunn.

Kjønnssammensetning toppledelse, enhetsleder og øvrig ledelse
Toppledergruppen består av fire menn og to kvinner. I enhetsledergruppen er det 8 kvinner og 7
menn. Det er i alt 39 ledere med personalansvar i Søgne kommune (toppledergruppa ikke
medregnet). Av disse er 12 menn.

Kjønnssammensetning etter sektor
Kommunen følger et tradisjonelt mønster ved at de fleste kvinnene jobber i helse- og sosial og
skoleenhetene, mens de fleste mennene jobber i teknisk relaterte enheter og i administrasjonen.
I helse- og omsorgsektoren utgjør kvinner litt under 90 % av de ansatte, mens de utgjør 80 % innen
oppvekstsektoren. Innen habiliteringsområdet er det en noe jevnere fordeling av kvinner og menn.
Innen teknisk sektor og administrasjon finner man en mer jevn fordeling mellom kjønnene, selv om
fordelingen ikke er like jevn når det kommer til hvilke oppgaver de utfører. Samtlige renholdere kvinner
og alle i ingeniørvesenet menn.
Kommunen lager også en egen likestilling- og mangfoldsmelding som behandles i
administrasjonsutvalget.

Planlagte og iverksatte tiltak 2013
Tabellen nedenfor viser en oversikt over tiltak.
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Tiltak i handlingsplan for
likestilling og mangfoldmangfold
Likestilling og mangfold:
Tiltak for å fremme
likestilling og mangfold skal
inngå i enhetenes
virksomhetsplan.

Overordnet

Teknisk og administrasjon
(5)
Ingen enheter/avdelinger
rapporterer om spesielle tiltak.

Helse- og omsorg (5)

Oppvekst (6)

Ansvar

NAV rapporterer at de legger til rette
for mangfold blant annet når det
gjelder alder, etnisitet, funksjonsevne.

Ingen enheter rapporterer om
spesielle tiltak.

Enhetene

Barnehagene tar i mot personer i
språkpraksis

Enhetene

2 enheter rapporterer at de legger til
rette for å ta i mot personer i
språkpraksis og arbeidstrening.

Det skal rapporteres i
årsmeldingen om hva som er
iverksatt
Nytt tiltak i 2014 - inkludere
spørsmål om
minoritetsbakgrunn og
tilretteleggingsbehov blant
sine ansatte i
medarbeiderundersøkelser
Rekruttering:
Andel ansatte med
innvandrerbakgrunn økes.

Det skal legges til rette for at
mennesker med nedsatt
funksjonsevne og personer
med annen etnisk bakgrunn
blir innkalt til intervju dersom
de er kvalifisert for stillingen.
Jf. vedtak i
Administrasjonsutvalget
26.02.13.

Ingen spesielle tiltak

Organisasjonssjef
og koordinator for
likestilling

Søgne kommune er
en av 36 kommuner
i Norge (pr august
2013) som har
innført en ordning
med å innkalle
minst en kvalifisert
søker med
innvandrerbakgrunn
til intervju ved
ledige stillinger i
kommunen

Kompetanseutvikling:
Ansatte med
innvandrerbakgrunn tilbys
mentorordning

Det skal gis opplæring og
informasjon om likestilling og
mangfold til ledere jf.
lederopplæring

Øvrige enheter rapporterer at de ikke
har vært konkrete tiltak i
virksomhetsplanene
2 av 5 enheter rapporterer at de har
personer i språkpraksis og
arbeidstrening i 2013

Alle enheter at rapporter at de
innkaller mennesker med
nedsatt funksjonsevne og
personer med annen etnisk
bakgrunn ved intervju, dersom
de er kvalifiserte. 2 kandidater
med annen etnisk bakgrunn
enn norsk ble innkalt til
biblioteksjeftillingen.

Ingen enheter/avdelinger har
mentorordninger. To enheter
etterlyser ressurser til en evt
mentorordning
Jobbes med
kontinuerlig, men
bør få økt fokus

Ingen rapporterer om økt andel
medarbeidere med innvandrer
bakgrunn. Enhet for psykisk helse og
habilitering melder at behovet for
svært gode norsk kunnskaper gjør at
det er svært få søkere med
innvandrerbakgrunn som oppfyller
faglige og språklige kriterier
Alle enhetene rapporterer at
kvalifiserte personer med annen
etnisk bakgrunn blir behandlet likt
som andre kvalifiserte enheter. 2 av 5
enheter rapporterer at arbeidet er
fysisk krevende slik at det er liten
mulighet til å ansette mennesker med
nedsatt funksjonsevne.

Innen enhet for barnehage har flere
tilkallingsvikarer med
minoritetsbakgrunn. PPT og
Tinntjønn skole har tilsatt personer
med minoritetsbakgrunn i 2014.

Enhetene/rådmann

4 av 6 enheter har hatt personer
med minoritetsbakgrunn på
intervju.

Enhetene

Ingen enheter har mentorordning,
enten fordi de ikke har ansatt
personer med innvandrerbakgrunn
eller at de som har blitt ansatt ikke
har hatt dette behovet.

Ingen enheter har mentorordning,
enten fordi de ikke har ansatt
personer med innvandrerbakgrunn
eller at de som har blitt ansatt ikke
har hatt dette behovet.

Enhetene/rådmann

Rådmann
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Tiltak i handlingsplan for
likestilling og mangfold Kjønn
Implementere likestilling:
Likestilling og mangfold
skal integreres i kommunens
lederopplæring.
Mål og tiltak for likestilling
skal være en integrert del av
enhetenes og avdelingenes
virksomhetsplaner
Det settes av midler til
likestillingstiltak.
Rekruttering:
Markedsføre kommunen
som en attraktiv
arbeidsplass for begge
kjønn, med mulighet for
personlig- og faglig
utvikling
Stillingsutlysninger skal
utformes på en måte som
gjør det attraktivt for det
underrepresenterte kjønn å
søke
Hvis det ene kjønn er klart
underrepresentert innen den
aktuelle stillingskategori på
vedkommende fagområde,
oppfordres de som er av
dette kjønn til å søke, og det
anvendes moderat
kjønnskvotering ved
tilsetting.

Overordnet

Teknisk og administrasjon
(5)

Helse- og omsorg (5)

Oppvekst (6)

Jobbes med kontinuerlig,
men bør få økt fokus

Ansvarlig

Rådmann

Ingen enheter rapporterer
om spesielle mål og tiltak
for likestilling i
virksomhetsplanene

3 av 5 enheter opplyser at de
definerte mål for likestilling i sine
planer.

Av de 6 enhetene er det kun 2
som rapporterer at mål og tiltak
for likestilling er lagt inn i
virksomhetsplanene

Enhetene

Det et ikke øremerket
midler til likestilling i
budsjett 2014
Jobbes med kontinuerlig,
men ikke iverksatt
konkrete tiltak

Rådmann

Jobbes med kontinuerlig,
men bør få mer fokus

Kompetanseutvikling i et kjønnsperspektiv:
Mulighet for
Spørsmål om
karriereutvikling skal inngå
karriereutvikling
i medarbeidersamtaler.
inkluderes i
medarbeiderundersøkelsen
fra og med 2015.
Det skal tilrettelegges for
Rådmannen har nedsatt en
kompetanseutvikling.
arbeidsgruppe som skal
utarbeide en overordnet
kompetanseplan
Lønn:
Utarbeide
Administrasjonsutvalget
arbeidsgiverstrategi innen
vedtok lønnspolitisk plan
lønnsområdet som ivaretar
14.01.14
likestillings- og
mangfoldsperspektivet.
Ufrivillig deltidsarbeid:
Redusere antall
Antall ansatte på ufrivillig
deltidsstillinger i henhold til deltid i virksomheten før
prosjekt ”Ufrivillig deltid
prosjektet: 75 (ifølge
2012 – 2013”.
kartlegging)

Ingen av enheten har i sine
stillingsannonser oppfordret
det underrepresenterte
kjønn. I de enheter hvor det
har vært tilsettinger i 2013
rapporterer alle at det
underrepresenterte kjønn har
blitt innkalt dersom de er
kvalifiserte

Alle enhetene rapporter om lav andel
menn. Av de som har hatt
utlysninger i 2013 rapporterer alle at
de ikke spesielt har oppfordret menn
til å søke. Enhetene rapporterer at det
ønskelig å øke andelen mannlige
ansatte, men at det er få kvalifiserte
søkere

Ved barneskolene og enhet for
barnehage rapporteres det at
menn er underrepresentert,
mens det på ungdomsskolene er
mer likestilt. 2 av 3 barneskoler
rapporterer at de har fått en mer
likestilt rekruttering i 2013. 2 av
6 enheter rapporterer at de aktivt
har oppfordret det
underrepresenterte kjønn
(menn) om å søke.

Enhetene

Alle enhetene rapporterer at
dette er et tema i
medarbeidersamtalene

Alle enhetene rapporterer at dette er
et tema i medarbeidersamtalene

Alle enhetene rapporterer at
dette er et tema i
medarbeidersamtalene

Enhetene/rådmann

Alle enhetene rapporterer at
dette legges til rette for
kompetanseutvikling

Alle enhetene rapporterer at dette
legges til rette for
kompetanseutvikling

Alle enhetene rapporterer at
dette legges til rette for
kompetanseutvikling

Rådmann

Rådmann

Antall ansatte på ufrivillig
deltid i virksomheten per.
15.01.14: ca. 60
Rapportering:
Likestillingsmelding /rapportering som ivaretar
rapporteringsplikten fra
Likestillings- og
diskrimineringsombudet
legges frem for
administrasjonsutvalget
årlig.
Det innføres en
rapporteringsrutine for
likestilling- og mangfold i
malen for kommunens
årsmelding. Den enkelte
enhet/avdeling rapporterer i
henhold til dette, jf. vedtak i
Administrasjonsutvalget
26.02.13

Egen sak for
administrasjonsutvalget

Rådsmannen

Innført fom årsmelding
for 2014
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8. ÅRSMELDING KNUTEPUNKT SØRLANDET 2013
Knutepunkt Sørlandet (KnpS) er et samarbeidsorgan mellom kommunene Birkenes, Lillesand og
Iveland i Aust-Agder og Kristiansand, Songdalen, Søgne, og Vennesla i Vest-Agder. KnpS skal
samordne interkommunalt samarbeid mellom deltagerkommunene, og skal arbeide aktivt for å fremme
tiltak som skaper effektive og gode løsninger for innbyggerne og næringslivet. KnpS er organisert etter
kommunelovens § 27 og er et eget rettssubjekt.
Knutepunkt Sørlandet har som overordnet mål at Kristiansandsregionen skal være en av landets mest
attraktive regioner å bo og arbeide i.
Styret for Knutepunkt Sørlandet består av de 7 eierkommunenes ordførere. Fylkesordførerne i VestAgder og Aust-Agder inviteres som observatører i styret med talerett. På saker som angår de ansatte
tiltrer 2 tillitsvalgte. Styrets leder for perioden 2011 – 2013 har vært ordfører Arne Thomassen (H),
Lillesand kommune. Styrets nestleder, ordfører Åse Severinsen (H), Søgne kommune overtok som
leder fra 13.12 2013.
Rådmennene (rådmannsutvalget) utgjør KnpS øverste administrative samarbeidsorgan, hvor
fylkesrådmennene fra Aust-Agder og Vest-Agder inviteres til møtene som medlemmer av
rådmannsutvalget på saker som har felles interesse. Leder av rådmannsutvalget har i 2013 vært Kim
Høyer Holum, rådmann i Søgne kommune.
Sekretariatet i Knutepunkt Sørlandet omfatter 2,4 faste stillinger. Daglig leder siden 2006 er Kjell A.
Kristiansen.
Store deler av aktiviteten i Knutepunkt Sørlandet skjer gjennom samarbeid mellom kommunene i faste
fagnettverk og tidsbegrensede prosjekter.

Nettverk
I 2013 har Knutepunkt Sørlandet følgende faste nettverk samt de viktigste sakene i 2013:
Helse, sosial og omsorgsnettverket
Pr. i dag er følgende undernettverk etablert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Folkehelse – (underlagt rådmannsutvalget fra nov 2013.)
Sosiale tjenester /rusområdet
Arbeidsutvalg for Jägersberg gård
Gjeldsrådgivning
Rehabilitering
IKT
Barnevern (overføres til oppvekstnettverket i 2014)
Fagutvalg for velferdsteknologi.

Viktige tiltak i 2013:






E-helse og velferdsteknologi
Drift av felles krisesentertilbud
Kommunal øyeblikkelig hjelp (KøH)
Samhandling mellom KnpS kommuner og Sørlandet Sykehus HF
Samarbeid med øvrige Agder kommuner og Sørlandet Sykehus HF/Overordnet strategisk
samarbeid
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Oppvekstnettverket/barnehagenettverket/skolenettverket
Pr. i dag er følgende undernettverk etablert:
1. Skole
2. Barnehage
Viktige tiltak i 2013:










Videreføring av fagnettverk med fokus på kompetanse, erfaringsdeling og rutineutvikling.
Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon med fokus på tidlig innsats, tilpasset
opplæring og spesialundervisning
Næringsnær læring – samarbeidsprosjekt med NODE/EIDE- klyngene
Fortsatt arbeid med å lage fagprøver for ungdomstrinnet i engelsk, norsk og matematikk.
Prosjektet Vurdering for læring er avrundet og erfaringene spres til andre.
Prosjektet Ny GiV for ungdomsskoletrinnet er koblet til system for kartleggingspraksis hvor
overgangene i læringsløpet har særlig fokus (bh/btr – btr/utr – utr/vgs)
Felles system for ekstern skolevurdering videreføres etter planen.
Felles retningslinjer vedr. Dispensasjon fra utdanningskravet og pedagognormen, jamfør bhg loven.
Oppdatering av www.barnehagetilsyn.no

Kulturnettverket






Gjennomføringen av Stemmerettsjubileet 2013.
Planleggingen av Grunnlovsjubileet 2014.
Ungdomsfestivalen D’Voice natt til 1.mai i Nygårdshallen, Søgne.
Kursdag for ungdomsarbeidere, 29.10 på Samsen.
KOSTRA-rapportering. Bedre og mer nøyaktig rapportering på kulturfeltet.

Teknisk nettverk







Forprosjekt energiprogram (nettverket er styringsgruppe)
KOSTRA kurs og analyser
Etablering av VA Fagnettverk
Kart på web (nettverket er styringsgruppe)
Vurdere oppfølging av anbefalte tiltak i forstudie teknisk
Kompetansesamarbeid byggesak

Krim-utvalget






Samarbeid med politiet om løpende oppdatering av kriminalitetssituasjonen i kommunene
Føring av statistikk og overvåking av trender ifht ungdomskriminalitet
Kompetanseutvikling og samarbeid om metodebruk herunder kjernegrupper og
ungdomskontrakter
Hasjavvenning
Ungdata

Arbeidsgivernettverket








Prosjektet «Fra plan til handling»
Arbeidsgiverstrategi,
Lønnsforhandlinger og lønnsstatistikk
Seminar med personalchefnettverket i Gøteborgregionen,
Nye regler om pensjon
Kommunenes praktisering av informasjons- og drøftingsplikten
Lærlinger i kommunene.
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IT-utvalget





Felles IKT-drift mellom Lillesand, Birkenes, Iveland, Songdalen og Kristiansand
IT-sikkerhet
KS digitaliseringsstrategi - oppfølging av arbeidet i KommIT
Koordinering av kommunenes IKT-strategier

Økonominettverket







Oppfølgingsprosjekt om samarbeid innen lønn/regnskap,
Elektronisk faktura/eFaktura
Prosjekt Innføring av eHandel
KOSTRA – rapportering og analyse,
Utbytte Agder Energi og KBR
Endring av regnskapsregler i KBR

GIS-utvalget



Prosess med valg av ny kartløsning
Overgang til QMS (Quadri Map Server) i kommunene

Knutepunkt Sørlandet – innkjøp (KnpS-i)





Gjennomføre felles konkurranser og følge opp eksisterende avtaler.
Nye standard avtalevilkår er utarbeidet
Reviderte maler til bruk for konkurransegjennomføring
Prosjekt Innføring av eHandel

Prosjekter
Videre har Knutepunkt Sørlandet i 2013 hatt fokus på følgende aktiviteter og prosjekter:


ATP-sekretariatet
o Belønningsavtaler med Samferdselsdepartementet
o Innføring av tidsdifferensierte bompenger
o Samferdselspakke for Kristiansandsregionen med myk pakke
o Bymiljøavtale



Prosjekt miljø- og klimakompetanse i Knutepunkt Sørlandet



Oppfølging felles klimaplan



Prosjekt lokalmedisinske tjenester



Bo godt og trygt hjemme



Hverdagsrehabilitering



Rehabiliteringsprosjekt



Rehabiliterings- og kompetansesenter til rusmiddelavhengige (Jägersberg gård)



Prosjekt "Agderløftet" for implementering av det nasjonale meldingsløftet



Statistikk- og analyseportal for Agder



Kjøp av grunndata fra SSB



Næringsnær læring
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DEL 2 ÅRSMELDINGER FRA ENHETENE
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9. Innledning
I dette kapittelet gjennomgås hver enkelt enhet. Utover korte beskrivelser av de ulike enhetene er
hovedvekten på enhetenes resultater og tiltak innenfor de tre fokusområdene økonomi, brukere og
medarbeidere.
I årsmeldingen for 2013 rapporteres det på planlagte tiltak i økonomiplanen 2013-2016, som ble
utarbeidet høsten 2012. Dette innebærer at resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2013 ikke var
kjent da tiltakene ble planlagt. Resultatene for 2013 presenteres likevel for å ha mest mulig oppdaterte
tall. Noen enheter presenterer også andre tiltak enn de som ble beskrevet i økonomiplanen 20132016, som blant annet kan ha utgangspunkt i resultatene som har blitt kjent i løpet av 2013.

10. PP-tjenesten for Søgne og Songdalen
Enhetsleder: Elin Synnøve Stavenes

Ansvarsområde
-

-

-

Søgne og Songdalen kommuner har felles interkommunal tjeneste. Søgne kommune er
vertskommune. PP-tjenesten (PPT) er organisert som en egen enhet.
PPT i Søgne og Songdalen gir tjenester til barn og unge fra 0-16 år og til voksne med særlige
behov innenfor grunnskolens område.
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 har 10 fagstillinger og 0,5 merkantil stilling.

Overordnede mål
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».
Gjennom 2013 har det vært arbeidet med å innrette tjenesten i mer retning av systemrettet innsats
overfor barnehage og skole slik at de kan bli bedre i stand til å ivareta mangfoldet av barn og unge
innenfor rammen av tilpassede og utviklingsstøttende tiltak i barnehage/tilpasset opplæring i skolen.
Arbeidet med fokus på god kvalitet på sakkyndighetsarbeidet videreføres. Strategiplanen for enheten
setter et tydelig fokus på overordnet mål for enhetens videre arbeid. Virksomhetsplan og pedagogisk
utviklingsplan vil være tiltaksplaner for oppfølging av de overordnede mål som er satt for enheten.
Det er et uttalt mål for tjenesten å sikre godt kompetente medarbeidere som er stabile over tid.

Visjon for tjenesten:
«PPT – en hjelp til utvikling og læring i fellesskap.»
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Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsn
ivå

2011

2012

2013

100

89

96

86

0

477

158

407

Budsjettavvik i kr

Overskuddet i 2013 kan forklares med perioder med ubesatte stillinger og refusjon av sykepenger.
Gjennomførte tiltak i 2013:


Månedlig gjennomgang av regnskap og budsjett

Fokusområde brukere/tjenester
Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser på PPT i 2013. Det vil bli arbeidet med å utvikle
brukerundersøkelse som passer tjenesteområdet og som planlegges gjennomført våren 2014.
Gjennomførte tiltak i 2013:



Det har vært leid inn konsulenthjelp/logopedhjelp i 2013 for å ivareta oppfølgingen av brukere
på en god måte i en situasjon med vakanser/sykemeldinger.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer Måleindikatorer
Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Landet
Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Stolthet over egen
arbeidsplass
Sykefravær

God organisering Organisering av arbeidet
God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

5

2013

4,5

4,7

5,0

4,4

4,5

5,2

4,9

5,0

4,5

5,0

3,8

4,7

5,6-7,5 %

4,1

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,8

4,3

4,3

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

3,9

4,7

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Medarbeiderundersøkelse

Statistikk

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Muligheter for etter- og videreutdanning

17,0

11,1

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Det har vært lagt til rette for og gjennomført flere
kurs/opplæring for ansatte gjennom
etterutdanningstiltak og spesialiseringsordning
for ansatte i 2013. Kurs og etterutdanningstiltak
har vært innrettet mot enhetens fokus og
satsning på godt sakkyndighetsarbeid og

1) 103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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systemrettet arbeid i barnehage og skole.
Arbeide etter Pedagogisk utviklingsplan
2010-2013

Pedagogisk utviklingsplan er rullert og det er
vært satt fokus på aktuelle tiltak for å følge opp
overordnet mål for enheten om videreutvikle og
forbedre den systemrettede innsatsen overfor
barnehage og skole, samt videreutvikle god
kvalitet på sakkyndighetsarbeidet. Med en
situasjonen med vakanser/og sykemeldte har det
vært en utfordring å kunne følge opp arbeidet så
godt som ønsket og arbeidet vil videreføres i
2014.

Faglig og sosialt seminar en gang i året

Det ble gjennomført 2 dagers internseminar
august 2013, med eksterne forelesere med
HMS/arbeidsmiljø og faglige ut fra ønsker/behov.
Dette var det svært positive erfaringer med og en
ønsker at dette blir videreført.

Andre gjennomførte tiltak i 2013:





Det er etablert årlige dialogmøter og arbeidslunsj med overordnet ledelse for å tilrettelegge for
godt samarbeid og dialog med enheten/ansatte.
Det har vært iverksatt arbeidsmiljøtiltak gjennom trivselstiltak, fagdager innen HMS og
oppfølging fra Bedrift- og personalpsykologi for å arbeide for et godt arbeidsmiljø for å
redusere sykefravær og sikre god dialog mellom de ansatte, samt ansatte og leder ved
enheten. Sykefraværet var 2,23 % siste kvartal 2013.
Det forventes å få etablert en god organisering og arbeidsfordeling av oppgavene ved enheten
når full bemanning er forventet etablert våren 2014.

11. Barnehageenheten
Enhetsleder Venke Kristiansen

Ansvarsområde
Enheten har ansvar for å forvalte 5 kommunale barnehager, 1 kommunal åpen barnehage, 6 private
barnehager og 6 private familiebarnehager. Totalt utgjør dette 672 barnehagebarn. I tillegg deltar ca.
18 barn gjennomsnittlig 2 dager i uken i åpen barnehage.
Enheten hadde i 2013 et netto forbruk på 76,8 mill. kroner. Enheten har en administrasjonsressurs på
2 årsverk, 100 % enhetsleder og 100 % barnehagekonsulent.

Overordnede mål
Enhet for barnehager reguleres etter Lov om barnehager med forskrifter og kunnskapsdepartementets
merknader til bestemmelser. Rammeplanen for barnehagen er en forskrift til loven. Målet med
rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg/styrer en forpliktende ramme å
arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold.
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».
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Hovedmålet følges gjennom underliggende planer på oppvekstområdet:







Barnehagebehovsplan
Handlingsplan mot mobbing
Kvello- arbeid
«Være sammen»-arbeid
Systemarbeid knyttet til overgang fra barnehage til skole
Inkluderende læringsmiljø

Utfordringer og utviklingstrekk for enheten:






Kompetanseheving/kompetanseutvikling.
Interkommunalt samarbeid.
Oppfølging av tilsyn.
Overgang barnehage/skole.
Kompetanseutvikling innen språk og språkutvikling. Minoritetsspråklige barn inngår i dette
arbeidet.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsniv
å

2011

2012

2013

0

97

103

99

0

1 893

-1 981

692

Budsjettavvik i kr

Barnehageenheten hadde et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 0,7 mill. kroner. Revidert
budsjett inkluderer en tilleggsbevilgning på 3,3 mill. kroner til tilskudd til private barnehager, som ble
vedtatt i kommunestyret i oktober 2013.
Gjennomførte tiltak i 2013:





Nøye gjennomgang av driften i hver enkelt barnehage.
Justeringer ift. drift på bygg i hver enkelt barnehage.
Bedre rutiner og organisering av styrket tiltak.
Tett samarbeid med økonomiavdelingen/controller.

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

Brukerundersøkelse
foreldre/foresatte

Ambisjonsnivå

2012

Landet
2012

4,5

5,2

5,3

4,5

Ikke aktuelt

4,5

4,8

4,7

4,5

5,7

5,4

4,5

4,6

4,7
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Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Visma barnehageprogram har ført til økt service
ovenfor brukere.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Vismakurs for private og kommunale styrere ble
avholdt i 2013.

Jevnlig møtevirksomhet med private og
kommunale styrere.

Faste møter gjennom hele året. Hver 14 dag med
kommunale og hver måned med kommunale og
private.

Deltakelse i Kvello prosjektet.

Vi fortsetter Kvello satsingen i de 3 barnehagene
som startet opp, og starter opplæring i 1 privat
barnehage, slik at de er klar for å starte det
metodiske høsten 2014.

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

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013
4,5

4,6

4,8

4,4

4,5

4,8

5,1

5,0

4,5

4,7

5,4

4,7

5,6-7,5%

10,6

10,6 10,8

4,5

4,9

4,9

4,3

4,5

4,8

4,9

4,7

4,5

3,0

4,3

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Landet
6
2013

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Deltakelse i være sammen-prosjektet med alle
de kommunale barnehage, med vekt på
kompetanseutvikling av den enkelte.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Selve prosjektet er nå avsluttet, men metodene
fortsetter i alle de 5 kommunale barnehagene. Vi
har en pedagogisk leder som skal «drifte» dette
videre.

Felles kompetanseheving for alle
barnehageansatte med fokus på
«Voksenrollen».

Barnehagene har hatt felles gjennomgang av
mobbeplanen. Felles kursrekke på voksenrollen i
barnehagene.

Felles sosiale arrangementer for alle de
kommunale barnehagene.

Hver barnehage har sine opplegg. Det var ikke
interesse for å ha felles arrangementer for alle
barnehagene.

Felles kursing av Pål Roland fra statens senter
for adferdsforskning med fokus på
kommunikasjon og den autoritative
voksenrollen.

Da prosjektet «være sammen» nå er avsluttet,
blir det ikke kursvirksomhet i forbindelse med
prosjektet. Men vi går nå inn i et nytt
fokusområde som er kalt «Inkluderende
læringsmiljø» i samarbeid med alle Knutepunkt
kommunene, og «være sammen» blir i dette
videreført som en metode.

6

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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Andre gjennomførte tiltak i 2013:




Hver barnehage presenterer sykefraværet på personalmøtet en gang pr måned. Tett
oppfølging av sykemeldte i hver enhet.
Enhetsleder er med på møter med pedagogiske ledere og styrere, for å ta opp ulike temaer og
for å få en tettere dialog med de ansatte ute i barnehagene.
Det er gjennomført webtilsyn i alle barnehager. Stedlig tilsyn fortsetter i 2014.

12. Søgne og Songdalen barnevernstjeneste
Enhetsleder: Liv Turid Naglestad
Søgne og Songdalen barnevernstjeneste er lokalisert i Songdalen. Omtalen nedenfor følger
Songdalens mal for årsrapportering.

Ansvarsområde




Barneverntiltak i familien.
Barneverntiltak utenfor familien.
Barneverntjenesten, felles administrasjon.

Mål og måloppnåelse
1. Alle barn og familier skal få sin sak vurdert på en faglig, grundig og respektfull måte.
Indikatorer
Brukerundersøkelser gjennomføres hvert
annet år. Resultatet skal minst være på nivå
med landsgjennomsnittet.

Måloppnåelse i 2013
Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse i
2013. Bakgrunnen for dette er flere utskiftninger i
personalet og stor saksmengde. Undersøkelsen vil
bli gjennomført i 2014.

Årlig rapportering på antall klagesaker til
fylkesnemnda og fylkesmannen.

To vedtak fra Fylkesnemnda er anket til Tingretten.
Barneverntjenesten fikk medhold i begge. Det har
vært to klagesaker til fylkesmannen, som ikke har
funnet noe å utsette på barneverntjenestens
behandling/håndtering av sakene.

2. God kvalitet på saksbehandlingen med fokus på grunnleggende kompetanse
og tilpasset saksmengde.
Indikatorer
Bruke fadderordning for
nyutdannede/nyansatte.

Måloppnåelse i 2013
Delvis oppnådd. To ansatte har tatt
videreutdanning innenfor området i 2013/2014 og
barneverntjenesten vil bruke denne kompetansen
systematisk i 2014.

Rapportere avvik til tjenestesjef, jf. intern
kontroll for barneverntjenesten.

Ikke gjennomført. Vil bli gjennomført med ny
avviksmodul.

Rapportere på saksmengde til hver enkelt
saksbehandler fire ganger i året, og foreslå /
sette inn tiltak hvis den overskrider foreslått
norm.

Saksmengden har i løpet av året stort sett vært
innenfor norm. Utskiftninger i personalet gjør at det
periodevis har vært stor saksmengde for enkelte.
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3. Barneverntjenesten skal tidlig inn i saker og ha en lav terskel for
undersøkelser.
Indikatorer
Den årlige SSB-rapporten viser nedgang i
gjennomsnittsalder.

Måloppnåelse i 2013
Ny rapport til SSB medfører at kommunen ikke vil
få en oversikt i 2014.

Halvårlig fylkesmannsrapporter viser økning i
tiltak i familier og få meldingshenleggelser.

Rapporten viser en økning i antall meldinger totalt,
men også en økning i antall henleggelser av
meldinger og undersøkelser. Det er en økning av
tiltak i familien i begge kommuner.

4. Rett tiltak av god kvalitet.
Indikatorer
Alle hjelpetiltak skal systematisk evalueres i
2013.

Måloppnåelse i 2013
Det har vært vanskelig å finne en god mal for
evaluering som registreres i Familia.
Halvårsrapporten til Fylkesmannen viser at det ikke
blir gjort i alle saker på en slik måte at de kan tas ut
på rapport.

5. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og ansatte i barneverntjenesten skal
ha nødvendig kompetanse.

til enhver tid

Indikatorer
Resultat av medarbeidertilfredshetskartleggingen skal ha en snittscore over
middels.

Måloppnåelse i 2013
Nytt kartleggingsskjema. Det viser at ansatte trives
og er fornøyde med leder, kolleger,
utviklingsmuligheter og organisasjonskultur.
Arbeidspress er det området som kommer dårligst
ut, og hvor det må settes inn tiltak.

Sykefraværet skal i 2013 være på linje med
kommunens målsetting.

Med sykefravær på 2,2 % er målsettingen
oppnådd.

Barneverntjenesten har i 2013 en plan for etterog videreutdanning for de ansatte, og har
avsatt midler til dette.

Gjennomført. Det ble søkt om og innvilget midler
fra Fylkesmannen. Planen for 2013 ble
gjennomført. En tenker en videreføring i 2014.

Alle ansatte skal ha tilbud om veiledning i
gruppe og/eller individuelt.

Gjennomført.

Viktige hendelser i året som gikk
Personalsituasjon.
Barneverntjenesten søkte Fylkesmannen om tre nye stillinger i 2013, og fikk 2,2. Nestleder sa opp sin
stilling og sluttet i stillingen etter sommerferien, og en annen ansatt med lang erfaring fikk permisjon
høsten 2013. Dette og andre forhold gjorde at det i personalgruppa var tre nyansatte samt 1,3 stilling
vakant ved slutten av året.
Saksmengde.
Barneverntjenesten mottok 212 meldinger i 2013. Dette er ‘ny rekord’. Mange meldinger blir henlagt,
blant annet fordi det er avsatt mer ressurser til mottak, og gjennomgangen av meldingene blir
grundigere enn tidligere. Mange undersøkelser blir henlagt, og tjenesten vil foreta en gjennomgang av
disse for å finne ut mer av årsaken til den store henleggelsesprosenten. Den største utfordringen i
2013 har vært å finne gode tiltak til barn og ungdom utenfor familien.
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Barneverntjenesten plasserte ni barn i fosterhjem i løpet av året. De fleste ble omsorgsovertatt i 2012,
men det tok lang tid å finne egnede fosterhjem. Andre barn har ventet mer enn et halvt år på
fosterhjem. Dette er svært krevende prosesser, både med hensyn til personell, tid og følelsesmessige
belastninger for ansatte og dem det gjelder. Barneverntjenesten har hatt to saker i Fylkesnemnda og
fire saker i Tingretten i løpet av året.
Samarbeid.
Barneverntjenesten prioriterer tverrfaglig samarbeid med barnehager og skoler. Ansatte deltar i Kvellokartlegging i barnehager, kjernegrupper på skoler og i andre fora der det er viktig for barn, unge og
familier samt samarbeidspartnere at barnevernet er til stede. Dette er nyttig, men tidkrevende. Det er
også til tider belastende, da det i noen sammenhenger stilles svært urealistiske forventninger til
barnevernets, tiltak, ressurser, makt og myndighet.

Utfordringer i året som kommer.






Etablere gode kommunale hjelpe- og omsorgstiltak i takt med BUF-etats nedtrapping.
Økonomi – kommunens egenandel økes og staten kompenserer gjennom rammetilskudd som
ikke er tilstrekkelige.
Nok bemanning med økte krav til kartlegging, dokumentasjon, oppfølging og økt saksmengde.
Bidra til en god utredning av en robust barneverntjeneste med optimal størrelse og geografisk
plassering.

Nøkkeltall økonomi.
Administrasjon
Tiltak i familien
Tiltak utenfor
familien
Sum

Regnskap 2013
3 491 710
2 585 773
7 044 241

Budsjett 2013
3 985 400
1 766 300
6 697 406

Avvik (kr)
284 107
-819 473
-346 835

Regnskap 2012
3 868 046
1 819 679
5 796 270

13 121 724

12 449 106

-882 201

11 483 995

Tallene inkluderer ikke husleie, og avviker derfor noe fra Søgne kommunes regnskapstall.
Forklaring på merforbruk:
Administrasjon (tjeneste 1291):
Barneverntjenesten hadde en besparelse på ca. 200 000 kroner på budsjettet for administrasjon. Når
Søgne får en besparelse på ca. 280 000 kroner har det sammenheng med at aktiviteten i sakene har
endret seg i perioden mellom utarbeidelsen av budsjettet og regnskapsåret slutt, i tråd med vedtatt
fordelingsmodell.
Tiltak i familien (tjeneste 1290):
Det var et merforbruk på ca. 820 000 kroner til tiltak i familien.
Merforbruket knytter seg i hovedsak til:




Sterke hjelpetiltak i hjemmet i stedet for eller i påvente av plassering utenfor hjemmet, ca.
400 000 kroner.
Avlastning i kommunal institusjon og MST i hjemmet ca. 150 000 kroner.
Kjøp av private tjenester/miljøarbeidere i hjemmet ca. 290 000 kroner.

Tiltak utenfor familien (tjeneste 1295):
Det var et merforbruk på ca. 350 000 kroner til tiltak utenfor familien.
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Merforbruket knytter seg i hovedsak til:





Merforbruk på ca. 1,1 mill. kroner knyttet til forsterkningstiltak i fosterhjem (avlastning, frikjøp
og veiledning).
Merforbruk på ca. 150 000 kroner knyttet til oppfølging av ungdom over 18 år i egen bolig.
Merforbruk på ca. 200 000 kroner til kjøp av private tjenester.
Det er kommet inn refusjoner på ca. 1 mill. kroner mer enn budsjettert og kostnadene til
utgiftsdekning i fosterhjem er ca. 100 000 kroner mindre enn budsjettert.

Årsverk




2012
12,2

2011
10,3

Antall årsverk gjelder den interkommunale barneverntjenesten for Søgne og Songdalen
Det ble søkt om statlige øremerkede tilskudd til stillinger i 2011 og 2013. I 2011 fikk
barneverntjenesten 1,9 stilling og 2013 fikk tjenesten 2,2 stilling.

Sykefravær




2013
14,4

2013
2,2%

2012
7,2%

2011
14,9%

2010
7,9%

Barneverntjenesten er en liten enhet hvor få langvarige sykemeldinger får store utslag.
Sykefraværet ble halvert fra 2011 til 2012 og ytterligere redusert i 2013.

NØKKELTALL, barnevern Søgne.
Melding til barnevernet (antall barn)
Gjennomførte undersøkelser
Antall hjelpetiltak i familien pr. 31.12
Antall barn plassert utenfor familien pr.31.12
Antall ungdom mellom 18-23 år med tiltak
Fosterhjem i kommunen med krav om tilsynsfører
Stillinger i barnevernet

2013
135
88
57
22
9
40
7,9

2012
115
108
55
27
6
37
7,2

2011
106
72
55
27
5
37
6,6

2010
107
84
36
28
2
38
5,6
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13. Nygård skole
Konstituert enhetsleder: Dag Røise

Ansvarsområde
Nygård skole og kompetanseavdeling er en av Søgne kommunes barneskoler. I 2012 hadde skolen
ca 320 elever. Disse var fordelt på to klasser pr. trinn, med unntak av 2. trinn der det for høsten var 3
klasser.
Nygård skole og kompetanseavdeling er utpekt til å være en kommunal ressursskole for elever som
har store og sammensatte lærevansker, ofte kombinert med forskjellig grad av funksjonshemming. 18
av skolens/kommunens elever fikk sitt opplæringstilbud i regi av kompetanseavdelingen. Gjennom
kompetanseavdelingen hadde skolen også i 2013 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
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».
I pedagogisk utviklingsplan: Tett på er det satt følgende målsettinger for skolene:




Elevene opplever gode læringsresultater
Elevene opplever 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

2011 2012 2013

100

99

97

100

0

301

838

97

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Lage intern buffer.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Gjennomført. Brukt til styrking av bemanning i
forhold til krevende klasser.

Vurdere vikarbruk nøye.

Gjennomført. Vikarer har vært satt inn i
tilstrekkelig grad til å sikre forsvarlig drift.

God kontroll ved gjesteelever (refusjoner) og
øvingslæreravtale med UiA (refusjoner).

Gjennomført.

Bruke NAV aktivt ved IA-arbeid
(støtteordninger).

Gjennomført.
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Nøyaktig budsjettarbeid.

Gjennomført.

Følge nøye med budsjett/regnskap.

Gjennomført.

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-3, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest)
5.trinn

Nygård 2010

Nygård 2011

Nygård 2012

Nygård 2013

Landet 2013

Mål 2015

Lesing

2,0

1,8

1,9

1,7

2,0

2,1

Engelsk

2,0

-

2,2

2,0

2,0

2,1

Regning

2,0

1,8

2,1

1,8

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
God
til barnet.
brukermedvirkning
Tilfredshet med
medvirkningen
Får du være med
og vurdere
skolearbeidet ditt?

Nasjonale prøver

Ambisjonsnivå 2011

2012

2013

Landet
2012

4,5

4,9

5,0

4,6

4,5

4,7

4,7

4,4

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

5,0

4,5

5,5

5,6

5,2

4,5

4,6

4

4,5

4,6

4,7

4,4

4,1

4,9

4,4

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Foreldreundersøkelsen

4,5

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

Elevundersøkelsen

4,5

4,6

4,1

3,7

4,2

3,5
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Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Timeplanfestet elevsamtale/utviklingssamtale
med vurdering og veiledning for å tydeliggjøre
for elevene hvilke mål som er nådd, og hvordan
nye mål skal nås.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Gjennomført. Samtalen fokuserer både på
sosiale ferdigheter og faglige mål.
Elevundersøkelsen indikerer at elevene i større
grad får veiledning på faglig utvikling.

Utvide klassenes bruk av it’s learning som
læringsplattform.

Brukes mye på 5.-7. trinn. Fokus i 2013 for 1.-4.
trinn var i større grad på lesing og vurdering for
læring.

Fortsette arbeidet omkring vurdering for læring i
personalgruppa i henhold til skolenes felles
satsing i prosjektet ”Vurdering for læring”.

I vårhalvåret var dette tema på fellessamlinger 2
ganger pr mnd. I tillegg tema på skolevandring
og andre samtaler på skolen.

Følge skolens rutiner for gjennomføring og
oppfølging av kartleggingssystemet.

Gjennomført.

Fortsatt legge til rette for å vedlikeholde og
videreutvikle samarbeidet med foresatte.

Gjennomført. I tillegg til foreldremøte på høsten
og utviklingssamtaler/foreldrekonferanser, har
FAU sammen med skolen gjennomført et ekstra
foreldremøte med fokus på nettvett og digital
mobbing.

Sørge for at alle skolens ansatte kjenner til og
følger opp ”Handlingsplan mot mobbing,
grunnskolen i Søgne” vedtatt i juni 2012

Gjennomført. Jobbet med evaluering våren 2013
samt tatt opp igjen på planleggingsdag i august.

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

Landet
7
2013

4,5

4,3

4,5

4,4

4,5

5,0

5,0

5,0

4,5

5,1

5,0

4,7

5,6-7,5%

4,5

4,5

4,7

4,6

4,3

4,5

5,0

4,7

4,7

4,5

4,6

4,9

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

7,6

6,9

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Skolen har godt kvalifisert personale. Ved
nytilsetting sikre fagkunnskap som skolen

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Gjennomført. Skolen har lykkes i å rekruttere
kompetente medarbeidere med fag skolen

7

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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trenger i tråd med vedtatt
kompetanseutviklingsplan for skolene.

trenger iht kompetanseutviklingsplanen.
Det har vært en utfordring å rekruttere menn for å
opprettholde eller bedre andelen mannlige
ansatte (under 20% i skoledelen).

Arbeide for fortsatt god stabilitet og kontinuitet i
personalgruppa (godt arbeidsmiljø).

Fortsatt liten utskifting i personalgruppa utenom
avgang grunnet pensjonsalder. Gjennomført flere
sosiale tilstelninger på ettermiddagstid.

Arbeide for et så lavt sykefravær som mulig.
Benytte IA-ordning.

Sykefraværet har i 2013 vært lavere enn 2012
men noe høyere enn tidligere år.
Skolen har benyttet IA-ordninger som for
eksempel tilretteleggingstilskudd. Flere
langtidssykemeldte er kommet tilbake i jobb.

Sørge for at alle ansatte er involvert og tar del i
arbeidet med pedagogisk utviklingsplan.

Gjennomført. Ansatte har vært involvert i flere
omganger, og har hatt muligheten til å komme
med forslag/innspill til kommunens
hovedsatsningsområder.

Andre gjennomførte tiltak i 2013:


I januar ble det ansatt avdelingsleder i kompetanseavdelingen, og i august ble det ansatt
avdelingsleder på 5.-7. trinn i forbindelse med konstituering av enhetsleder (vikariat).
Det har derfor vært jobbet med å utnytte at skolens ledergruppe er fulltallig igjen.

14. Lunde skole
Enhetsleder: Anne Beth Torkelsen

Ansvarsområde
Lunde skole er en barneskole med 350 elever. Vi har egen SFO-avdeling med ca. 70 barn. Skolen
har 50 ansatte og ledergruppen består av enhetsleder og 3 avdelingsledere.

Overordnede mål for enheten er:
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».
I pedagogisk utviklingsplan: Tett på er det satt følgende målsettinger for skolene:




Elevene opplever gode læringsresultater
Elevene opplever 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 2011 2012 2013
100
99
96
Forbruk i % av budsjett 0
Budsjettavvik i kr

0

-2

169

835
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Mindreforbruket i 2013 er resultat av en planlagt innsparing for å muliggjøre noen større tiltak inne og
ute på skolen i 2014. Elevmøbler, materiell og uteområdet trenger en opprustning.
Skolens rutine for budsjettkontroll er ukentlig sjekk av regnskap samt en månedlig gjennomgang av
regnskap mot budsjett. Vi har også månedlig oppfølging på lønnsutbetaling sett opp mot bemanning. I
tillegg så er det streng kontroll med innkjøpene ved skolen.

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-3, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest)
5.trinn

Lunde 2009

Lunde 2010

Lunde 2011

Lesing

2

1,8

2

2
2,3

1,9
2

2

Engelsk
Regning

Lunde 2012
1,6

Landet 2012

Mål 2015

2,0

2,1

1,8

2,0
2,0

2,1
2,2

2,0

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
God
barnet.
brukermedvirkning
Tilfredshet med
medvirkningen
Får du være med
og vurdere
skolearbeidet ditt?

Målemetode

Ambisjonsnivå 2011 2012

2013

Landet
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

5,0

4,5

5,1

5,1

5,2

4,5

4,0

4,0

4,5

4,3

4,7

4,2

4,1

4,0

4,0

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Foreldreundersøkelsen 4,5

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

Elevundersøkelsen

4,5

4,2

4,3

4,0

4,8

3,5
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Tiltak i 2013:
Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Erfaringsutveksling i vurderingsarbeidet, med
fokus på gode målformuleringer og gode
fremovermeldinger.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Vurdering for læring har vært satsing på skolen i
flere år. Vi ser nå at vi har kommet derhen at
elevene selv blir mer delaktig i dette arbeidet.
Elevundersøkelsen for høsten 2013 viser dette.
Vi kommer til å fortsette arbeidet de neste årene
og vil vektlegge elevenes medvirkning og
forståelse av dette.

Videreføre og videreutvikle Lunde-modellen.

Vi har fortsatt hatt noe reduksjon i tilbudet i deler
av 2013, men så at det var nødvendig å øke
denne for å nå våre målsettinger.
Lundemodellen høsten 2013 utvides til også å
gjelde 4 trinn (4. til 7. trinn).

Utvikle bruken av It`s Learning som
læringsplattform.

Dette pågår kontinuerlig.

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.

På dette punktet jobbes det hele tiden. Vi har
videreført FAU`s foreldremøte på vårparten.
Vi har «foreldre-samlinger» for 1. trinn. Det er 3 i
året og de omhandler hva foresatte kan gjøre for
å hjelpe eget barn i samarbeid med skolen, når
det gjelder lese- og krive-opplæringa,
matematikkopplæringa, vurdering for læring og
skolemiljøet. Vi jobber for å være tilgjengelige og
har elevens beste i fokus.

Ukentlig veiledningstime i alle klasser. Hver
kontaktlærer har en time til rådighet i uka for å
foreta direkte vurdering/veiledning av
enkeltelever.

Dette er gjennomført og videreføres.

Styrke opplæringen i engelsk fra 3 trinn.

Dette har vi jobbet med og det vil også fortsette.
Dette går inn i arbeidet med kompetansemålene
for fagene.
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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

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013
4,5

4,6

4,5

4,4

4,5

5,2

5,3

5,0

4,5

5,4

5,2

4,7

5,6-7,5%

9,5

4,5

4,7

4,9

4,3

4,5

5,2

5,0

4,7

4,5

4,9

5,2

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Landet
8
2013

6,1

7,8

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Skolevandring. Fortsatt fokus på klasseledelse,
den gode timen og vurdering for læring. 1-7
trinn. Avdelingsleder og rektor er
skolevandrere.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Vi bruker dette verktøyet i vår. Det utvides for
2013 med at det settes opp et spesifikt mål for
den enkelte i veiledningssamtalen etter
skolevandringen og så skolevandres det spesifikt
på dette i etterkant.

Involvere personalet i arbeidet med pedagogisk
utviklingsplan

Vi jobber fortsatt med dette og den ferdigstilles i
2014.

Bygge relasjoner i skolen. Være ”TETT PÅ” i
alle sammenhenger, elever, foresatte, lærere,
andre ansatte, ledelsen.

Vi jobber videre med dette. Gode relasjoner
mellom alle aktørene i skolen er viktige for å
opprettholde den gode skolen vi vil ha.

Bygge videre på det gode arbeidsmiljøet. Ha en
aktiv sosial-komitè.

Dette videreføres på en god måte.
Arbeidsmiljøgruppen på skolen er i gang og
sosialkomiteen er aktiv.

15. Langenes skole
Enhetsleder Cecilia Mossige Johansen

Ansvarsområde
Langenes skole er en barneskole som er bygd for to klasser på hvert trinn. Skoleåret 2012/13 er det
ca. 265 elever. Disse er fordelt på 14 klasser.
Ledergruppe på Langenes skole består av rektor og to avdelingsledere. Avdeling 1 har ansvar for 1-4
trinn og avdeling 2 har ansvar for 5. til 7. trinn. Skolen har skolefritidsordning med ca. 60 barn påmeldt.
Den avdelingen ledes av SFO-leder. Antall barn som benytter SFO-tilbudet er synkende.
8

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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Skolen har et stabilt 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.

Overordnede mål
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».
I pedagogisk utviklingsplan: Tett på er det satt følgende målsettinger for skolene:




Elevene opplever gode læringsresultater
Elevene opplever 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.

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

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode
Budsjettavvik i %

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013
0
98
96 100
0

Budsjettavvik i kr

321

792

-8

Tiltak i 2013:



Nøyaktig budsjettarbeid. Har fulgt godt med på budsjett/regnskap.
Bedre rutiner og organisering av SFO.

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-3)
5.trinn

Langenes 2009

Langenes 2010

Langenes 2011

Langenes 2012

Landet 2012

Mål 2015

Lesing

1,9

1,7

1,9

1,6

Engelsk

1,8

2,0

x

1,9

2,0

2,1

2,0

2,0

2,0

2,2

Regning

1,9

2,3

2,0

2,1

Tiltak:
 Utarbeidet en plan for å gjennomføre og følge opp resultater etter kartlegginger.
 Grundig analyse av resultatene. Drøftet og satt inn tiltak for å bedre leseferdighetene på skolen.
 Utarbeidet en felles leseplan for skolen.
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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
Får du være med
og vurdere
skolearbeidet ditt?

Målemetode

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Landet
2012

4,5

5,1

4,6

4,5

4,7

4,4

4,5

4,4

4,7

4,5

4,2

4,6

Se egen tabell

Se
Se
Se
egen egen egen
tabell tabell tabell

Se
egen
tabell

4,5

5,5

5,0

4,5

5,3

5,2

4,5

3,4

4,0

4,5

4,7

4,7

Foreldreundersøkelsen

4,5

4,4

4,1

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

3,7

4,0

Elevundersøkelsen

4,5

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
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

4,3

3,0

3,5

3,5

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Arbeidet grundig med tiltak i skoleutviklingsplan.
Bruker onsdagstid/ kompetansetid til å følge opp
dette arbeidet.
Gjennomfører skolevandring.
Har gjennomført kartleggingsprøver i følge plan.
Utarbeidet en plan for dette der ansvar og
oppgaver er enda mer tydeliggjort.
Fagkontakter deltar på fagnettverk på
Ped.senteret.

Andre tiltak gjennomført i 2013:
 Deltatt i det nasjonale prosjektet ”Vurdering for læring”. Eksterne kursholdere, oppfølging
internt på skolen og fra skoleeier.
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Ekstern vurdering høsten 2012. Rapport som beskriver skolens sterke sider og
utviklingsområder innenfor temaet ”Vurdering for læring”. Utarbeidet en oppfølgingsplan med
tiltak.

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

Landet
9
2013

4,5

4,2

4,4

4,4

4,5

4,8

4,9

5,0

4,5

4,7

4,4

4,7

5,6-7,5%

4,7

4,5

4,3

4,7

4,3

4,5

4,5

4,7

4,7

4,5

4,4

5,3

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

4,9

4,9

Medarbeiderundersøkelse

Gjennomførte tiltak i 2013:





Lagt til rette for å følge opp ansatte i løpet av og i etterkant av en sykdomsperiode. Regler for
oppfølging av sykemeldte er gjennomført.
Lagt til rette for å finne løsninger som kan hindre unødig lange sykefravær.
Det er gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte.
Avdelingslederne gjennomførte 6 avdelingsmøter på sine avdelinger.

16. Tangvall skole
Enhetsleder: Morten Torkelsen

Ansvarsområde
Tangvall skole er en ungdomsskole med 196 elever og 23 årsverk. Skolen mottar elever fra
barneskolene Nygård, Lunde og Langenes. Skolen er organisert på 8., 9. og 10. trinn med en
avdelingsleder på hvert trinn.

Overordnede mål
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».
I pedagogisk utviklingsplan: Tett på er det satt følgende målsettinger for skolene:

9

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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Elevene opplever gode læringsresultater
Elevene opplever 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

Målemetode

Avvik i forhold til budsjett

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Forbruk i % av budsjett

100

97

99

102

Budsjettavvik i kr

0

485

204

-337

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
God planlegging vedr innkjøp

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Skolen hadde utslitt og foreldet inventar i
klasserommene og vi gjorde en planlagt
investering og oppussing av alle 9. klassene sine
hovedklasserom, dette gjorde at vi fikk et
overforbruk som vi tar med oss noe av inn i 2014.

Jevnlig regnskapskontroll

Vi har månedlig gjennomgang av skolens status
og økonomiske ståsted sett opp mot budsjett.

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

Tangvall
2009
3,1

Tangvall
2010
2,9

2,8
3,2

3,0
3,4

Tangvall
2009

Tangvall
2010

Regning

Tangvall
2011
2,8

Tangvall
2012
3,3

Landet 2012
3,1

Mål 2015
3,2

2,6
3,2

3,1
3,6

3,0
3,1

3,1
3,3

Tangvall
2011

Landet 2012

Mål 2015

3,5

3,5

3,4

3,5

Lesing

-

3,1

3,4

Tangvall
2012
3,3

Regning

-

3,3

3,4

3,7

9.trinn

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 2011

Tangvall 2012

Tangvall 2013

Landet 2013

Mål 2015

39,5

38,6

40,6

40,0

40,0

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

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

Ambisjonsnivå

2013

Landet
2012

4,5

4,8

4,8

3,7

4,5

4,5

4,5

4,5

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?

2011 2012

Se
Se
egen egen
tabell tabell
Se
egen
tabell

Se
egen
tabell
-

4,5

5,0

5,1

5,0

4,5

4,9

4,9

5,2

4,5

4,4

4,3

4,1

4,5

3,3

3,1

4,5

2,9

2,9

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen

3,3

3,2

Elevundersøkelsen
3,4

3,1

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Utarbeide rutiner for arbeid med resultatene av
nasjonale prøver. Lærerne blir involvert i
analysen og utarbeider konkrete tiltak for
opplæringen.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Nasjonale prøver gjennomgås i hele personalet,
og resultatene er analysert ned på trinn på
metode, og i den enkelte klasse på områder som
elevene scorer på.

Kartleggeren gjennomføres årlig.

Kartleggeren ble gjennomført for alle elever på
alle trinn før høstferien.

Skolens pedagogiske utviklingsplan følges med
henblikk på elevens faglige mestring.

Gjennomføres og evalueres jevnlig på trinnivå.

Fokusområder: Ledelse på alle plan – bl. a

Skolevandring gjennomføres for alle lærere etter
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Skolevandring.

oppsatt plan høst/vinter 2013/2014

Vurdering for læring: Tilbakemelding/
framovermelding og egenvurdering.

Er implementert i planer og praksis.

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

3,6

4,4

4,5

4,7

4,8

5,0

4,5

4,6

4,6

4,7

5,6-7,5%

4,2

4,5

4,2

4,1

4,3

4,5

3,9

4,1

4,7

4,5

4,0

4,2

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Landet
10
Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013

6,3

3,6

Medarbeiderundersøkelse

Gjennomførte tiltak i 2013:


Kursing i digitale tavler, kursing nye valgfag og flere samlinger i prosjektet VFL.

17. Tinntjønn skole
Enhetsleder Jarle Langeland

Ansvarsområde
Tinntjønn skole er en ungdomsskole (8.-10. trinn) med 250 elever. Elevene kommer hovedsakelig 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».

10

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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Overordnede mål
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».
I pedagogisk utviklingsplan: Tett på er det satt følgende målsettinger for skolene:




Elevene opplever gode læringsresultater
Elevene opplever 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

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Kompetansehevingstiltak for merkantilt
personell.
Utarbeide digitale verktøy for oppfølging av
økonomi.

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå
100
0

2011 2012 2013
100
12

101
-136

100
34

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Under arbeid.

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

Tinntjønn
2009

Engelsk
Regning

9.trinn

Tinntjønn
2010

3,1

3,2

3,2

3,2

2,8

3,0

3,2

3,1

3,4

Tinntjønn
2009

Tinntjønn
2010

Lesing
Regning

Tinntjønn
2012
2,9

Tinntjønn
2011

3,5

3,4

3,3

Mål 2015

3,1

3,2

3,0

3,1

3,1

3,3

Tinntjønn
2012

Landet 2012

Mål 2015

3,5

3,5

3,5

3,4

2,7
3,1

Tinntjønn
2011

3,4

Landet 2012

3,5
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
Tinntjønn 2011

Tinntjønn 2012

Tinntjønn 2013

Landet 2013

Mål 2015

39,7

40,7

38,2

40,0

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

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

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Landet
Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2012

Målemetode

4,5

4,7

4,8

3,9

4,5

4,3

4,3

3,7

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

4,5

5,1

5,3

4,3

4,5

5,4

5,3

4,4

4,5

4,0

4,0

3,4

4,5

3,2

3,5

3,8

2,7

4,5

3,0

3,0

3,6

2,6

Foreldreundersøkelsen

Skolen håndterer
mobbing av elever
på en god måte.
Resultater
nasjonale prøver

Nasjonale prøver

Se egen tabell

Resultater
grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng

Se egen tabell

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole

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?

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen

Elevundersøkelsen

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Prøve ut forsøk med vurdering for læring i
klasserommet.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Dette er nå innarbeidet og jobber videre med å
øke kompetansen ytterligere.

Lærerne deltar aktivt i evalueringen av
virksomhetsplanen.

Ja.

Kartleggeren gjennomføres på alle trinn.

Ikke 10 trinn.

Sette i gang fire valgfag.

Vi er nå oppe i seks.

Implementere Ny Giv strategi på skolen.

Ble implementert, men er nå avviklet.
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Gjennomføre forsøk med arbeidslivsfaget.

Utført.

Oppstart av kantinedrift.

Dette er igangsatt.

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

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013
4,5

3,8

4,4

4,5

4,9

5,0

4,5

4,5

4,7

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Landet
11
2013

5,6-7,5%

4,2

5,5

2,7

4,5

4,1

4,3

4,5

4,7

4,7

4,5

3,7

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Følge opp Vurdering For Læring i
Skolevandringen.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Arbeid igangsatt.

Revidere arbeidsbeskrivelser for
arbeidsfunksjonene på Tinntjønn.

Dette jobbes med. Er ferdig med flere funksjoner.

Etablere et virkningsfullt lederteam gjennom
prosess med ekstern veileder.

Dette ble avsluttet i 2013.

11

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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18. Kulturenheten
Enhetsleder Kristian Strøm-Fladstad
Ansvarsområde
Kulturenheten har ansvar for Søgne kommune sitt offentlige bidrag til kulturfeltet i Søgne. I tillegg
drifter enheten Kultursenteret Søgne Gamle Prestegård, og flere bygninger i området. Kulturenheten
har 24 ansatte fordelt på 10,5 årsverk:




Kulturskolen: 4,7 årsverk.
Kulturadministrasjonen: 4 årsverk.
OpenMind: 1,6 årsverk (inkluderer også SLT-koordinator, som er under kommunalsjef for
oppvekst).

Kulturenheten har flere bein å stå på. Et bredt og vidt virkefelt med administrasjon, kulturtilbud,
opplæring og kommersiell drift som hovedområder.
Stikkord og eksempelvis:





Administrasjon: Spillemiddelbehandling, idrettsplan, Den kulturelle
skolesekken/Spaserstokken, planarbeid, utsmykking.
Kulturtilbud: Konserter, teateroppvisninger, utstillinger/omvisninger, UKM, OpenMind for
ungdom.
Opplæring: Kulturskole med ca. 200 elever, Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR).
Kommersiell drift: Selskapslokaler, kurs- og konferanseutleie, konserter i Amfiet (når alt
klaffer).

Kulturenheten har mange roller som f.eks; produsent, utvikler, samarbeidspartner, tilrettelegger,
kompetansesenter.

Overordnede mål
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».
Overordnet mål for kultur:
Å skape trivsel, glede, samhørighet, utvikling og mestring gjennom et kulturtilbud preget av allsidighet,
kvalitet og egenaktivitet.
Kulturenheten ønsker å nå sitt ambisiøse og åpne overordnede mål gjennom å tilrettelegge for at
kultur favner bredt – gjennom bl.a. barnehage, grunnskole, kulturskole og eldreinstitusjoner. Men også
gjennom andre arenaer, både direkte (f.eks. konserter, utstillinger, opplevelser) og indirekte (f.eks.
kulturmidler og investeringstilskudd).

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

0

103

97

99

0

-188

192

102
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Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Forenkle og rydde opp i enhetens budsjett.
Dagens budsjett fremstår uoversiktlig og lite
tilpasset dagens virkelighet.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Blir ikke gjennomført da det henger tett sammen
med KOSTRA-rapportering. Tiltaket blir stoppet.

Buffer. Mesteparten av våre inntekter hentes fra
et fritt/åpent marked. Trenger buffer som
sikkerhet.

Har oppnådd et lite positivt resultat fra 20122013. Har derfor en liten buffer.

Opplæring og oppfølging. Begge deler kan
styrkes, og gi bedre resultater.

Pågående arbeid. Bruker mye tid på begge deler.
Flere nye ansatte som har behov.

Økt fokus på riktig KOSTRA-rapportering.

Kurs i regi av Knutepunkt Sørlandet + fokus
gjennom nettverk. Blitt fulgt opp i Søgne
kommune for bedre kvalitetssikring.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

God tjenestekvalitet

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

4,5

4,8

5,0

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

4,5

4,8

4,7

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

4,5

4,7

4,8

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

4,5

4,8

4,9

God service og
informasjon

God
brukermedvirkning

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Døgnåpen forvaltning. Fokus på lettere
tilgjengelige tjenester og mindre byråkrati.
Dyktige medarbeidere med solid
serviceinnstilling og engasjement. Være
oppdatert.
Øke tilstedeværelsen og øke prosentandelen eposter 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

Ambisjonsnivå 2012

Landet
2012

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Elektronisk søknadsskjema for kulturmidler klart
februar 2014.
Oppfølging og støtte fra leder som stiller krav og
forventninger. Følge opp tiltak i medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser.
Pågående.
Pågående.
Pågående arbeid med kulturstrategi for Søgne
kommune. Ferdigstilles sommeren/høsten 2014.
Pågående arbeid med kulturstrategi for Søgne
kommune. Ferdigstilles sommeren/høsten 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

Landet
12
2013

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013
4,5

3,7

3,4

4,4

4,5

5,0

5,0

5,0

4,5

4,6

4,8

4,7

5,6-7,5%

4,9

4,5

4,3

4,3

4,3

4,5

4,4

4,7

4,7

4,5

13

4,0

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
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.

1,5

2,1

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Ikke gjennomført på en god nok måte.
Planlegger fagtur høsten/vinteren 2014. Tema:
Kulturstrategi for Søgne kommune.
Utgår som tiltak da det er gjenstand for lignende
tiltak ovenfor.
Utgår som tiltak da det er gjenstand for tiltak
ovenfor.
Leder har fokus på å være mest mulig tilstede
når han kan. Periodevis godt nærvær og er godt
kjent med den enkeltes felt og utfordringer.
Forbedring fra året før. Pågående arbeid som
fortsetter.

12

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på enhetsnivå, og vil derfor være
det samme for alle enheter.
13
På grunn av lav svarprosent i 2011 gjengis ikke resultatet.
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19. NAV Søgne
Enhetsleder: Anette Berg

Overordnede mål NAV
Vi gir mennesker muligheter Flere i aktivitet – færre på passiv stønad
Søgne kommune har som sin visjon:
Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel. Et av hovedmålene er å skape gode levekår for
kommunens innbyggere.
Partnerskapet i NAV Søgne, som består av rådmannen og direktøren i NAV Vest-Agder, har gitt
oppfølging av ungdom mellom 18 – 30 år størst prioritet. Partnerskapet har gitt tydelige signaler om
større fokus på arbeidslinjen, og aktivitet mot skole/praksis i tillegg til igangsetting av prosjektet
«arbeid for sosialhjelp». Det vil si at innbyggere i Søgne kommune som mottar sosialhjelp skal ut å
jobbe i ulike enheter i kommunen for det de mottar.

Nav har 5 hovedelementer i sin virksomhetsstrategi:
Arbeid først: Høy yrkesdeltakelse er det sentrale målet også i årene som kommer. Arbeid gir det
enkelte menneske økonomisk selvstendighet og handlingsrom og er samtidig den viktigste
arenaen for sosial inkludering. Vår innsats skal derfor gi brukerne støtte til arbeid.
Pålitelig forvaltning: Vi forvalter velferdsordninger som gir det enkelte menneske økonomisk
trygghet, og vi støtter brukerne på veien mot arbeid og økt deltakelse i dagliglivet. Gjennom
kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet legger vi grunnlaget for god brukerservice og skaper tillit til
Arbeids- og velferdsetatens arbeid.
Kunnskapsrik samfunnsaktør: Våre erfaringer og vår kunnskap skal bidra til utvikling og
gjennomføring av arbeids- og velferdspolitikken.
Aktive brukere: NAV skal gi mennesker muligheter og vi tilbyr tjenester til et stort mangfold av
brukere. Vår innsats og samhandling skal møte den enkeltes behov slik at brukeren kan ta
ansvar for eget liv.
Løsningsdyktig organisasjon: For å lykkes med de øvrige innsatsområdene må vi hele tiden
utvikle og forbedre oss. Vi skal være en effektiv etat som stadig blir "litt bedre enn i går".
Brukerne skal oppleve at de får helhetlig innsats, uavhengig av hvordan etaten er organisert eller
hva som er statens eller kommunens ansvar.
For 2013 er det valgt tre prioriterte hovedgrep for nasjonal satsning:
 Alle skal gis mulighet til å komme i arbeid
 Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg
 Å bedre levekårene for vanskeligstilte

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

0

106

110

124

0

-643

-1 154

-2 833
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NAV Søgne har hatt en enorm økning i utbetalinger på sosialhjelp uten en stor tilflytting til kommunen.
Et tiltak mot den store økningen er iverksetting av arbeid for sosialhjelp. Det vil si at mottakere av
sosialhjelp i kommunen må ut å jobbe i enhetene i kommunen for det de mottar av stønad. Det vil
også bli sterkere og tydeligere fokus på vilkårssetting vedrørende utbetaling av sosialhjelp. Disse to
tiltakene vil på sikt være med på å redusere utbetalingen av sosialhjelp.
Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Oppfølging av ungdom under 29 år og andre
personer med stønad til livsopphold etter
sosialtjenesteloven som eneste inntekt. Delta i
prosjektet PÅ an igjen.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
NAV Søgne har aktivt brukt tiltaket På`an igjen
gjennom 2013. Brukere sendes dit for å få
bistand til å komme i arbeidsrettet aktivitet.

Kvalifiseringsprogrammet – antall deltakere
minst det som tildeles sentralt i gjennomsnitt for
året.

Totalt har 17 stk vært igjennom
Kvalifiseringsprogrammet i 2013 og ved årsslutt
hadde tiltaket 12 aktive brukere.

Enda større fokus på å veilede mot arbeid og
kompetansebygging.

Kontoret har hatt et større fokus på
markedsarbeid og i den forbindelse veiledning
mot arbeid. Senhøst 2013 startet kontoret opp
med arbeid for sosialhjelp. Dette vil si at brukere
som mottar den kommunale ytelsen sosialhjelp
skal ut å jobbe i kommunens enheter for det de
mottar. Det vil bli streng bruk av vilkår for å snu
den store økningen i sosialhjelp. Vi har gjennom
2013 vært flinke på kompetansedeling internt på
huset på dette temaet.

Innføring av ny standard for brukeroppfølging

Denne innføres gradvis ved kontoret. Dette vil si
en endret arbeidsflyt i arbeidsoppgavene.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God brukermedvirkning

Landet
Målemetode Ambisjonsnivå 2012 2012

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

4,5

4,2

3,9

4,5

3,6

4,2

Tilfredshet med informasjon

4,5

4,2

3,9

Tilfredshet med tilgjengelighet

4,5

4,1

4,1

Tilfredshet med medvirkningen

4,5

3,5

3,5

Det har i 2013 vært gjennomført en brukerundersøkelse for tjenestemottakere av NAV sosial.
Dessverre var svarprosenten så lav at det ikke foreligger noen rapport.
Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Kompetanseheving i forhold til dataverktøy og
kompetansedeling på tvers av fagområder.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Kontoret var et forsøkskontor i
moderniseringsprosjektet innen IT i NAV- MODIA
prosjektet. På grunn av flere årsaker ble dette
prosjektet stoppet sentralt så Søgne kom aldri
helt i gang. Kontoret er flinke på
kompetansedeling på tvers av fagområder internt
i kontoret.
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Fortsatt arbeid med gode rutiner for mottaket
samt sikkerhet i NAV kontoret

NAV Søgne har hatt store utfordringer med
enkelte utagerende brukere som i enkelte
perioder har resultert i anmeldelser. På bakgrunn
av dette samt drapet på en NAV medarbeider i
Oslo i 2013 har NAV Søgne nå Securitas vakt en
dag i uken samt samarbeid med NAV Songdalen
og Vennesla to dager i uken. Det vil si at vakten
kommer innom på ulike tidspunkt i løpet av
dagen. Det var ytterligere fokus på sikkerheten i
kontoret ved at det ble startet et planarbeid for å
se på det byggtekniske høsten 2013.

Innføring av ny standard for brukeroppfølging.

Kontoret skulle vært et forsøkskontor i modiaprosjektet vedrørende innføring av nye
datasystemer. Dette ble av forskjellige grunner
stoppet sentralt høsten 2013.

Fokusområde medarbeidere
Landet
14
2013

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,8

5,5

4,4

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

5,0

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,4

4,5

4,7

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

2,0

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,2

4,5

4,3

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

5,0

4,7

Godt arbeidsmiljø

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

6,1

10,8

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Kompetansedeling mellom statlige og
kommunale ytelser.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Det jobbes med at man kan ha bredere generell
kompetanse innad kontoret både når det gjelder
statlig og kommunale oppgaver. Man er sårbare
med spesialister på et så lite kontor spesielt i
ferie og fravær ved kontoret. Det tar tid å
overføre kompetanse innen de forskjellige
arbeidsfeltene. Dette er noe som vil stå i fokus
framover.

Fortsatt arbeid med å etablere en enhetlig
kultur.

NAV Søgne er et lite kontor som ikke opplever
skillet stat/ kommune så tydelig som ved et stort
kontor. De ansatte er flinke på å finne på ulike
sosiale tiltak som fremmer en enhetlig kultur.

Nærværsarbeid/Sykefraværsforebygging

Kontoret har siden august 2013 vært et

14

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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forsøkskontor i «nærværsprosjektet». Det er et
prosjekt som styres fra Arbeid og
velferdsdirektoratet og har som mål å få ned
sykefraværet i NAV. Kontoret har hatt besøk av
sentral prosjektleder fra Oslo som har satt
nærværsarbeid på kartet og det har også vært
arbeidsgrupper. Dette har vært positive tiltak i
kontoret.
Delta på kompetansehevende tiltak i regi av
fylkesmannen

Kontoret har deltatt med deltakere på de ulike
kompetansehevende tiltak Fylkesmannen har
hatt gjennom 2013.

20. Kvalifiseringsenheten
Enhetsleder: Gerd Lie

Ansvarsområde


Introduksjonssenter for flyktninger:
Bosetting av flyktninger i tråd med gjeldende lovverk (Introduksjonsloven) og etter de vedtatte
retningslinjer kommunen til en hver tid har i forhold til antall som skal bosettes pr. 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:
o Videregående skole for voksne: Studiekompetanse – generell og spesiell (norsk,
matematikk, naturfag, historie, engelsk og samfunnsfag). Fag som fører til utdanning
innen helse og oppvekstfag. Fagbrev for helsefagarbeider og barne- og
ungdomsarbeider.
o Spesialopplæring for voksne på grunnskolens område.
o Oppfølging for mennesker som har vært ute av arbeidslivet og som ønsker seg tilbake
til jobb, i samarbeid med Nav.
o Kursvirksomhet
o Teambuilding for kommunens ansatte.
o Kompetansekartlegging, karriereveiledning og profilanalyse.

Overordnede mål
«Vi vil være et sted der mennesker får utvikle seg, og vil strekke oss mot å bli best på våre
arbeidsområder»

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå

Forbruk i % av
budsjett

0

Budsjettavvik i kr

0

2011

566

2012

-301

2013

-53

For 2013 er netto mindreinntekt/merforbruk på 53 084 kroner. Det var budsjettert med netto inntekt for
hele enheten på 2 175 620 kroner mens resultatet ble 2 122 536 kroner. Siden enheten har større
inntekter enn utgifter gir ikke merforbruk som andel av netto utgifter noe godt bilde av størrelsen på
merforbruket, forbruk i prosent av budsjett oppgis derfor ikke i tabellen. Det har i tillegg vært en stor
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økning av sosialhjelp til flyktninger på sosialbudsjettet (NAV). Regnskapet er 1 082 725 kroner høyere
enn det som er dekket ved overførsel til NAV fra kvalifiseringsenheten. En del av dette gjelder også
flyktninger som har vært mer enn 5 år og som ikke dekkes av flyktningemidler fra statens side.
Enhetens inntekter er i hovedsak basert på overføring av flyktningetilskudd fra IMDI (Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet). Aktivitet og inntektsgrunnlaget har vært og vil fortsatt være preget av
uforutsigbarhet knyttet til antall flyktninger og hvem som skal bosettes. Flere av de som bosettes har
helsemessige utfordringer, de er mer traumatiserte, flere er analfabeter og trenger lenger tid på å lære
norsk. Dette medfører at de kommer senere ut i lønnet arbeid eller studier, og at utgiftene for
kommunen dermed blir større.
Kursvirksomhet, elevpenger på Kvalifiseringsbasen og prosjekttilskudd er også en faktor som er
usikker i forhold til planlagt budsjett. For 2013 ble inntektene mindre enn budsjettert. Enheten driver
pålagte kommunale aktiviteter som spesialopplæring for voksne innenfor budsjettets totalramme.
Teambuildingskurs (HUNT) for ca. 200 kommunale ansatte ble gjennomført i 2013 uten tilførte midler.
2013 har vært preget av en svært stram økonomi for å kunne innfri kravet om 2,2 mill. kroner i netto
inntekt.
Det vil fortsatt være viktig for enheten å ha muligheten til å ha en ”buffer” for å følge opp prioriterte
tiltak, iverksette planlagt og pålagt aktivitet på tross av sviktende inntektsgrunnlag og utforutsette
utgifter i perioder.

Fokusområde brukere/tjenester
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.
Gjennomførte tiltak i 2013:



Kvalifiseringsbasen gjennomfører hvert halvår elevvurderinger av opplæringen
Evalueringer etter alle kurs

Fokusområde medarbeidere
Landet
15
Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Sykefravær

Statistikk

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Organisering av
arbeidet
Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

5,6-7,5 %
4,5
4,5

Medarbeiderundersøkelse
4,5

4,8

4,8

4,9

5,1

4,6

4,4

10,5

4,0

4,4
5,0
4,7

7,6

4,9

4,8

4,9

4,4

4,4

4,3

15

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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4,3
4,7

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Repetere og vedlikeholde enhetens
verdiplattform.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Hvert hovedtema på fagmøter/fellesmøter
gjennom hele året.

Gode rutiner/kommunikasjonssystemer som
sikre medarbeidernes innflytelse og muligheter
for egenutvikling/kompetanseheving.

Målet var å forbedre resultatet fra 2011. Årsaken
til at vi ikke gjorte dette forklares med at
satsingsområdet (et 2 årig opplegg med RVTS)
ikke ble det vi hadde forventet.

Helsefremmende tiltak.

Korte trimøkter (5-10 min). Konkurranser.
Servering av grønt på møter.

Fellesansvar for å skape og vedlikeholde en
kultur for læring, utvikling, kreativitet og
evaluering, jfr. en lærende organisasjon –
”kunnskapsbedrift”.

Forpliktende ansvar for å følge opp tiltak i
virksomhetsplaner og egne mål
medarb.samtaler). Evalueringer og rapporter en
del av virksomheten. Kollegaveil. på tvers av
avdelingene var satsningsområde, blir det
videreført våren 2014. Informasjon/læring fra
kurs/fagsamlinger formidles på fellesmøter.
Ad. Resultatet: «Stolthet over egen
arbeidsplass»: Forklares med at flere av
arbeidsplassene har en usikker framtid.

God ledelse. Åpen medarbeidertime/veiledning
med enhetsleder.

Enhetsleder og avdelingsleder fått tilbakemelding
på hva som kan forbedres.
Gjennomført. Har «åpen dør».

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.

Gjennomført. Sykefraværet i enheten skyldes i
hovedsak 2-3 langtidssykemeldte som ikke har
sammenheng med arbeidssituasjonen (6, 55%)
Korttids= 1%.
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21. Enhet for helsetjenester
Enhetsleder Vegard Nilsen

Ansvarsområde
Enhet for helsetjeneste består av følgende virksomheter og dekker følgende funksjoner:
Avdeling for fysio- og ergoterapi
-

forebygging
vedlikehold av funksjoner
behandling
rehabilitering
kommunalt hjelpemiddellager

Avdeling for forebyggende helsetjeneste
-

helsestasjon
skolehelsetjeneste
jordmor

Familiesenteret
-

familieterapeutisk virksomhet, særlig rettet mot barnefamilier

Kurativ legetjeneste
-

fastlegetjeneste
legevakt

Kommunelegevirksomhet
-

helseovervåkning
rådgivning
miljørettet helsevern

Overordnede mål
-

Sikre god kvalitet og tilfredsstillende kapasitet på tjenesten.
Kompetente og fornøyde medarbeidere.
God tverrfaglig virksomhet.
Tiltak for å nå de overordnede mål er beskrevet under fokusområdene nedenfor.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå
100%
0

2011

2012

2013

98

99

97

346

187

615

Mindreforbruket i enheten skyldes flere faktorer. Enheten fikk overført en del av overskuddet fra 2012
til 2013. Dette har normalt blitt brukt som en buffer for å dekke større uforutsette kostnader, noe det
ikke har vært behov for i 2013. I tillegg har enheten hatt stram budsjettdisiplin hele året, samt at
refusjonen for fastlønnede fysioterapeuter ble noe større enn ventet.
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Kontinuerlig oppfølging av regnskapet gjennom
året for å sikre at det holdes innen budsjettet.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Gjennomgang hver 14. dag

God budsjettdisiplin i avdelingene.

Se over

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

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

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

5,3

5,2

4,9

5,1

5,3

5,7

4,4

3,9

4,5

5,0

4,8

4,9

5,0

4,9

4,9

5,0

5,1

4,9

4,5

4,5

Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,5

Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi

Tilfredshet med
tilgjengelighet

5,0
4,5

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
God service og
informasjon

Landet
2012

4,5

Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,5

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
Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

Landet
16
Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013
4,5

4,3

4,5

4,4

4,5

5,0

5,1

5,0

4,5

4,9

4,6

4,7

5,6-7,5 %

3,1

4,5

4,7

4,7

4,3

4,5

4,4

4,2

4,7

4,5

3,6

4,2

2,5

2,1

Medarbeiderundersøkelse

16

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Følge opp de endringer i arbeidsoppgaver,
kompetansebehov og kapasitetskrav
samhandlingsreformen medfører. Dette gjelder
alle deler av virksomheten i enhet for
helsetjenester, men særlig fastlegetjenesten.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Økt kompetanse på mestring. Løfte
folkehelsearbeidet til å omfatte alle enheter.
Styrke foreldrekompetanse på grensesetting.

Utvikle kvalitet og kapasitet på de
primærofrebyggende tjenestene.

Helsestasjon/skolehelsetjeneste meget sentralt.

Bidra, særlig med fysio- og ergoterapitjenesten
til at eldre kan bo i sine egne hjem med god.

Hverdagsrehab. Og hvis mulig styrke
ergoterapeutstillinger.

22. Enhet for Institusjonstjenester
Enhetsleder: Anne Christin Høyem

Ansvarsområde
Enhet for Institusjonstjenester har ansvar for drift av 57 institusjonsplasser. Plassene er fordelt i
avdelinger med 28 langtids- og demens plasser og 15 korttids/rehabiliteringsplasser ved Søgne
omsorgssenter. To av plassene er kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH). Ved Langenes
Bokollektiv er det 14 plasser. Enheten driver også kommunens hovedkjøkken, vaskeri - og
institusjonsrenhold. Enheten har 70 årsverk.

Overordnede mål
Enhetens overordnede mål har vært å yte nødvendig helsehjelp og lovpålagte oppgaver innenfor de til
enhver tids foreliggende lover, forskrifter og rammevilkår. Målene har vært:




Ivareta krav som følge av nytt helse og omsorgslovverk
Brukermedvirkning og livskvalitet skal være i fokus
Medarbeiderne skal oppleve utvikling og arbeidsglede

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

Avvik i forhold til
budsjett

Forbruk i % av budsjett

0

109%

102%

108%

Budsjettavvik i kr

0

-3 056

-777

-3 558

Institusjonstjenesten hadde i 2013 et merforbruk på ca. 3,6 mill. kroner. Av dette er ca. 1,3 mill. kroner
knyttet til lønn og ca. 2,3 mill. kroner knyttet til merforbruk på andre driftsutgifter.
Merforbruket på lønn knytter seg hovedsakelig opp mot større bruk av vikarer enn budsjett skulle tilsi.
Dette begrunnes med pasientenes/beboernes behov for nødvendig helsehjelp, herunder særskilte
helsemessige behov ved forverring i helsetilstand og behov ved lindrende omsorg. I tillegg er det
budsjettert med for lite på variable tillegg og helligdagstillegg og fastlønn på enkelte avdelinger.
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Merforbruket på andre nødvendige driftsutgifter er utgifter til matvarer, medisinsk forbruksvare/
hygiene artikler og forskjellig driftsteknisk utstyr og medisinskteknisk utstyr. Enheten har heller ikke
klart å dekke inn tidligere års merforbruk på 300.000 kroner.
På inntektssiden ble oppholdsbetalingen 500 000 kroner lavere enn budsjettert, mens salg av mat
mm. ble 550 000 kroner høyere enn budsjettert. Inntektene på salg av mat ble ca. 400 000 kroner
lavere enn merforbruket på matvarer.

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Realistiske rammer og budsjetter.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Enheten er ikke i økonomisk balanse i 2013, jf.
omtalen ovenfor. For 2014 er budsjettet styrket.
Enheten har også planlagt tiltak for å oppnå
budsjettmessig balanse og presentert disse i
egen sak til kommunestyret.

Sjekk av konteringslistene hver måned
Gjennomgang regnskapsrapporter hver måned
Begrunne og melde avvik så tidlig som mulig.

Gjennomført.

Vurdere effektivitetspotensialer i enheten, bygge
opp endringskompetanse. Flytting av
vaskeritjenester.

Gjennomført fra juni 2013. Ikke helårsvirkning.

Nytt ressursstyringsprogram (RS); timelister og
turnus.

Innført.

Yte tjenester etter LEON prinsippet. Verdig
tilbud til pasientene på riktig omsorgsnivå.
Gjennomgang av nattbemanning.

Det ble etablert nattbemanning ved
Korttids/rehab avdelingen ved Søgne
Omsorgssenter da nattbemanningen i
Hjemmetjenesten flyttet sin base til
omsorgsboligene i Lundeveien.

Etablere øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH).

To øyeblikkelig hjelp døgnplasser er etablert ved
korttids/rehab avd Søgne omsorgsenter fra
15.05.13. Avdelingen har 15 korttids/rehab
plasser. To av plassene er nå etablert som KØH
plasser. Søgne kommune tildeles midler fra
Staten ved etablering av KØH plasser. Midlene
er ikke øremerket. Forutsetning for etablering av
KØH er at det skal være medinsk forsvarlig og
fagbemanningen skal være døgnkontinuerlig, dvs
24/7. Nattbemanningen er styrket før innføringen
av KØH. Dag og aften bemanningen er ikke
styrket.

Økt oppholds/vederlagsbetaling.

Økning av inntekt ifbm
oppholds/vederlagsbetaling har ikke vært mulig.
Grunnen til dette er at kommunal øyeblikkelig
døgnplass (KØH) og avlastningsopphold er
vederlagsfrie tjenester. Pasientrommene er
enkeltrom.

Utvidelse av korttidsplasser, Søgne
omsorgsenter.

Prosjektet er utsatt. Ligger fortsatt i vedtatt
økonomiplan 2014-17.
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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
4,5

4,5
Brukerundersøkelse

Tilfredshet med tilgjengelighet

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Det tilstrebes god brukermedvirkning både med
beboere, pasienter og pårørende.

5,0

5,2

5,0

4,9

4,8

5,5

4,6

4,5

Tilfredshet med informasjon

Tilfredshet med
medvirkningen

5,3

Brukerundersøkelse

4,5
Brukerundersøkelse

4,5

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Det er brukermedvirkning i alle dagliglivets
aktiviteter. Medvirkning i helsemessige
beslutninger ivaretas.
Det arbeides jevnlig med bo-terapeutiske tiltak,
aktivitet og livskvalitetstiltak; «Lotteverdier» i
langtids/bokollektivene. Beboere/pårørende har
primærkontakter.
Det gjennomføres jevnlig nettverksmøter med
beboere, pasienter og deres pårørende.

Korttids/rehab-avdelingen, bokollektivene for
langtidsbeboere ved Søgne omsorgssenter og
Langenes Bokollektiv er døgnkontinuerlige
pasient- og beboertilbud på det høyeste
omsorgsnivået i kommunen. Det er nødvendig
at fagbemanning er tilstede hele døgnet.

Bokollektivene har nødvendig fagbemanning.

Kjøkken, renhold og vaskeri er nødvendige
støtte tjenester etter pasientenes og beboernes
rettmessige krav og helsemessige behov.

Avdelingen utfører lovpålagte tjenester til
beboere og pasienter ved Søgne omsorgsenter
og Langenes Bokollektiv. Avdelingen yter også
matombringning til mottakskjøkkenene ved
omsorgsboligene, Lundeveien og Langenes og til
hjemmeboende med bakgrunn i helsemessig
vurdering.
Kjøkkenet driver Maries Kafe på Søgne
omsorgsenter og kantinen på Rådhuset.

Korttids/rehab avdelingen er «motor» i helse- og
omsorgstjenestene. Pasienter skal ha riktig hjelp
til riktig tid. Det er ca 150 inn/ utskrivninger per år
i denne avdelingen. Det er bemanning hele
døgnet nå som nattbemanningen er styrket.

Det er utviklet rutiner for internkontroll bygget på
lovverk for matproduksjon etter matloven og
hygieneforskrifter. Matproduksjonen baserer seg
på råd og anbefalinger fra Statens ernæringsråd.
Har nødvendig legetilsyn/visitter ved
fastlege/sykehjemslege, tannhelsetjeneste og
samarbeid med helseforetaket

Det foreligger hygienerutiner og
infeksjonskontrollprogram
Pasientene og beboerne har jevnlig lege- og
tannhelsetilsyn. Ved KØH plasser på
Korttids/rehab-avdelingen er det etablert KØHlegetjenester for tilsyn og legevaktsordning.
Fastlege blir tilkalt ved behov.
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Det er samarbeid med SSHF om
Smittevernundervisning og
kvalitetssikringsarbeid, NOKLUS.
Sykehjemslege og fagpersonell deltar i
Pasientsikkerhetskampanjen med fokus på
legemiddelhåndtering.
Tjenesten tildeles etter søknad og faglig
vurdering og saksbehandlingsregler. Det er
utarbeidet tjenestebeskrivelser og tiltaksplaner.

Det samarbeides nært med
Forvaltningstjenesten, Hjemmetjenesten,
legetjenesten og sykehuset. Det holdes jevnlig
tverrfaglige samarbeidsmøter.
Pasientene har nødvendig utstyr og riktige
forflytningshjelpemidler.

Iplos registrering og tiltaksplaner i Gerica brukes
som dokumentasjon for å møte den enkelte
pasients særskilte behov for nødvendige
tjenester.

Har gode rutine i forhold til elektronisk
dokumentasjonssystemer og elektronisk
meldingsutveksling.

Det samarbeides med frivillige.
Beboere/pasienter skal ha et godt
aktivitetstilbud innendørs på avdelingene, i
Maries Kafe og utendørs i Sansehagen.

Etablering av Sansehagen, trinn 2, i samarbeid
med Søgne Helselag. Det samarbeides særskilt
med Frivilligsentralen, Demensforeningen og
Kulturenheten med Den kulturelle spaserstokken.
I tillegg har beboeravdelingen jevnlig besøk av
skoleelever fra Tinntjønn ungdomsskole.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,9

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,8

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,8

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

9,4

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,3

4,5

4,5

4,6

4,1

4,5

3,4

3,7

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013
4,1

8,0

8,8

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Etablere et forum for sykepleiere for å utvikle
samhandling og opplæring på tvers av
avdelinger.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Utført og arbeides videre med.

Utvikle tjenesten ved fagleder i Langtids- og
dementavdelingen.

Faglederfunksjoner er etablert.

Opplæring av ansatte i helsenett, Gerica, RS,
PPS.

Opplæring gitt. Arbeids med kontinuerlig.
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Lederutviklingsprogram/styringssystemer.

Alle ledere i enheten har deltatt på dette.

Arbeide med nærværsfaktorer og gode
arbeidsmiljø i avdelingene. Verdibasert ledelse
bygger på tillit til medarbeiderne og har fokus på
trivsel og stabilitet i bemanningen.

Avdelingene har jevnlig personalmøter og
enheten har jevnlige møter med enhetens lokale
AMU gruppe. Det er jevnlig møter i lederteamet.
Korttidssykefraværet har vært: 2,18.
Langtidssykefraværet har vært: 6,66.

Være en lærende organisasjon.
Kompetanse behov og kompetanseutvikling,
Demensomsorgens ABC, Internundervisnings
komite. Deltakelse i interkommunale
læringsnettverk og samarbeid med UiA.

Flere ansatte har deltatt i kompetanseheving,
undervisning, hospitering ved sykehuset og
fagnettverk samt utviklingsarbeid i
lokalmedisinske tjenester i Knutepunktet.
Avdelingene er opplæringssted for lærlinger,
studenter og elever. Tar også i mot
språkpraksiskandidater via Introduksjonssenteret
i Søgne kommune og personer som har
arbeidspraksis i regi av NAV.

23. Enhet for hjemmetjenester
Enhetsleder Trude Ronæs

Ansvarsområde
Enhet for hjemmetjenester består av hjemmesykepleie sone øst og sone vest, avdeling for utførelse
av praktisk bistand til hjemmeboende og dagaktivitetstilbud for 21 brukere ved Lundeveien 36.
Enheten har ca. 50 årsverk fordelt på rundt 100 ansatte. Det utføres hjemmesykepleie i brukers hjem
til ca. 180 innbyggere. De fleste oppgavene som utføres er lovpålagte, ikke betalbare, tjenester.
Enhetens formål er å yte nødvendig helsehjelp til de av kommunens innbyggere som har behov eller
rett på dette. I tillegg ytes det praktisk bistand i form av hjemmehjelp og enheten har et
dagaktivitetstilbud som er åpent alle ukedager. Fokuset i enheten er at brukeren skal kunne bo i egen
bolig lengst mulig. Når bruker trenger høyere omsorgsnivå, kan det søkes om omsorgsleilighet, hvor
pleietettheten er noe større enn i egen privat bolig.
Enhetens visjon:

Vi bidrar til en verdig hverdag 
Overordnede mål
1. Formidle oversikt og kunnskap om de behov og utfordringer i tjenesten.
 Enheten har gjennom året hatt jevnlig kontakt med samarbeidspartnere og andre i
forhold til utfordringer og behov.
2. De tjenester som ytes er profesjonelle og gode, rett kompetanse til rett tid.
 Enheten har høy kompetanse på sine ansatte. Som følge av dette har det i 2013 ikke
vært vanskelig å yte profesjonell og kompetent hjelp til brukerne.
3. Stabil bemanning som trives og utvikles i jobben, beholdes og rekrutteres.
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Enheten opplever å ha en stabil bemanning med lite «turnover». Enheten har fokus
på ansatte og lytter til deres behov og ønsker. Det har i 2013 vært fokus på kurs,
fagdager og sosiale samlinger. Enhetens sykefravær har gått ned med ca. 3% i 2013.
Dette kan skyldes at enheten har hatt stort fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen.
Dette har medført at ansatte har valgt å være helt eller delvis på jobb, i stedet for å
være sykemeldt. Det har vært spesielt fokus på tilrettelegging for gravide, men fokuset
har også blitt utvidet til å omfatte andre ansatte ute i sykefravær.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

0

109

106

103

0

-2 659

-1 754

-1 177

Merforbruket i hjemmetjenesten er fordelt med ca. 670 000 kroner knyttet til lønn og ca. 750 000
kroner knyttet til andre driftsutgifter. Inntektene ble ca. 280 000 kroner høyere enn budsjettert.
Når det gjelder lønn kan hoveddelen av merforbruket forklares med at lønnsbudsjettet på et par
punkter var for lavt. Dette er justert i lønnsbudsjettet for 2014, som er 540 000 kroner høyere enn
revidert budsjett 2013. Dette ble ikke tatt opp i forbindelse med tertialrapportene for 2013 fordi
enheten mente en ville klare å dekke det inn selv. Merforbruk utover dette skyldes for høy aktivitet i
forhold til budsjett.
Når det gjelder merforbruket knyttet til andre driftsutgifter skyldes det delvis merutgifter en ikke forutså,
samtidig som enheten ikke hadde noen buffer for denne type utgifter. Dette gjelder blant annet
innvilget omsorgslønn for en ny bruker, bilskade og økte lønnskostnader knyttet til røde dager. I tillegg
kom utgifter til utskifting av leasingbiler og innleie av personale til arkivarbeid, som ble høyere enn
budsjettert.
Merinntekter i forhold til budsjett dekker inn noe av merforbruket på utgiftssiden. Enhetens muligheter
til ekstra inntekter utover dette er små, da hovedoppgavene enheten utfører gjelder lovpålagte, ikke
betalbare tjenester. De betalbare tjenestene er små, og brukere betaler da kun en liten egenandel

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Kontinuerlig fokus på nødvendig helsehjelp

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
På grunn av økning i antall brukere og at
oppgavene stadig blir mer krevende, har fokuset
vært på å gi nødvendig helsehjelp. Når det
gjelder utførelse av andre oppgaver, henvises
det til private aktører.

Sikre at enheten oppfyller de forpliktelser
lovverket setter

Enheten har i 2013 klart å oppfylle sine
forpliktelser lovverket har satt, ved å utføre
nødvendig helsehjelp til brukere som har krav på
dette.

Rekruttering av dyktige og egnede
medarbeidere

Det er lite «turnover» av ansatte, og
arbeidsstokken består av dyktige, fagutdannede
og kompetente medarbeidere. Enheten har i
2013 hatt flere prosjekter for å redusere uønsket
deltid. Dette har kommet ansatte til gode ved at
de har fått økt sine stillinger. Prosjektene
fortsetter i 2014.
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Andre gjennomførte tiltak i 2013:






Månedlig sjekk av lønnsutbetalinger
Gjennomgang av regnskap sammen med avdelingslederne hver mnd.
Melde avvik med begrunnelse snarest mulig
Vurdere effektiviseringspotensialer i enheten
Gi brukerne en verdig tjeneste

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

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

4,0

4,6

4,7

4,4

4,5

4,5

4,5

Gjennomførte tiltak i 2013:







Det har vært fokus på godt samarbeid mellom tjenesten og bruker/pårørende
Det gjennomføres nettverkssamtaler når bruker skal flyttes mellom avdelinger i kommunen,
eks. fra korttidsavdeling til hjem.
Dagaktivitetssenteret har hatt økt fokus på brukermedvirkning og samarbeid med pårørende.
Nye brukere blir kalt inn til informasjonsmøte sammen med sine pårørende og avdelingsleder
Enheten har hatt fokus på kvalitet på tjenesten. Det har vært gjennomført kurs innenfor de
fleste sykdomsområder, sårkurs, kurs i medikamenthåndtering og det har vært fokus på
hvordan vi møter brukere og pårørende på en best mulig måte.
Det har vært få klagesaker i 2013, og ingen store saker.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Landet
17
Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,9

4,2

4,4

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

5,0

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,7

4,7

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

8,5

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,4

4,4

4,3

4,5

4,7

4,6

4,7

4,5

3,7

4,2

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

10,5

7,8

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Det er ønskelig å øke kompetansen til
avdelingslederne i enheten.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Dette ønskes gjennomført via kurs, utdanning
som for eksempel Lederutdanning via
Fagakademiet. Det søkes støtte fra
Fylkesmannen til utdanningen.

Enheten ønsker å tilrettelegge for å beholde
ansatte. Enheten ønsker å gjøre kommunen,
herunder Hjemmetjenesten, til en attraktiv
arbeidsplass. Det er iverksatt 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. Det er
fokus på kurs, fagdager, sosiale happeninger
m.m.

Enheten fortsetter det gode arbeidet i forhold til
kursing av ansatte. Ansatte får delta både på
interne, men også eksterne kurs. Kursene som
avholdes er i forhold til ansattes ønsker, men like
mye på å øke kompetansen innenfor felt som
kols, diabetes, demens, kreft m.m.

Forbedre kontorlokalene i forhold til lytthet.
Ansatte kan høre samtaler gjennom vegg og
lukkede dører

Hjemmetjenesten er ønsket flyttet til nye lokaler.
Inntil dette er avklart gjøres ikke noe med
lokalene her.

Enheten har i 2013 igangsatt 3 prosjekter for å
imøtekomme uønsket deltid. Flere ansatte har
fått økt sine stillinger i prosjektene. Prosjektene
videreføres i 2014.

17

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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24. Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering
Enhetsleder: Svein Resset

Ansvarsområde:
Psykiske helsetjenester, rusarbeid og habiliteringstjenester til funksjonshemmede

Overordnede mål
1) Formidle oversikt og kunnskap om de behov og utfordringer enheten har.
2013: Enheten har rapportert om den økonomiske utvikling og bakgrunn for tallene via
tertialrapporteringer og i enhetsledermøter året igjennom.
2) Justere enhetens aktivitetsnivå slik at dette samsvarer med mulighetene innenfor de
budsjetterte rammer.
2013: Øremerket rustilskudd gitt av staten i 2011 og 2012 gikk inn i rammeoverføringene.
Resultatet ble en innstramming i enhetens rusbudsjett på kr 800’. Enheten valgte å videreføre
det opparbeidede nivået på rusoppfølging og boligsosialt arbeid, og heller møte
innstrammingen med å redusere aktiviteten innen psykisk helse. Dette ble gjort ved å
stramme inn på dagtilbudet (Kontaktsenteret) og noe i botjenestetilbudet i Lundeveien 34. I
tillegg velger enheten en generelt økende terskel for å innvilge psykiske helsetjenester.
Parallelt med dette har enheten økende fokus på ressursfordeling innen ulike områder i
habiliteringstjenestene for å møte kommende utfordringer.
3) Ha et tjenestetilbud så helhetlig, fleksibelt og individuelt tilpasset som mulig i forhold til
organisatoriske og økonomiske rammevilkår.
2013: Det er igangsatt bygging av tre nye omsorgsboliger for funksjonshemmede i
Lundeveien 34. Dette beregnes ferdigstilt juli 2014. Boligene skal personalmessig samdriftes
med dagens avlastningsavdeling, slik at dette fra høst 2014 blir en bo- og avlastningsavdeling.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
God økonomistyring

Målemetode

Avvik i forhold til budsjett Forbruk i % av budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013
0

99

99

100

0

297

432

201

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Kontinuerlig fokus på balanse mellom
budsjetterte rammer, tjenestenes omfang og
aktivitetsnivå.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Gjennomført ved at psykisk helsearbeid har
nedjustert sitt tjenestetilbud ytterligere i.f.t
tidligere år. Det er strammet inn på enkelte
tjenester innen habilitering. Generelt høyere
terskel for å få tildelt tjeneste fra enheten.

Eventuelle reduksjoner i budsjettet må gjøres
ved å redusere antall årsverk. Dette vil i neste
omgang gi redusert aktivitetsnivå innen det
enkelte tjenesteområdet.

Dagtilbud psykisk helsearbeid er redusert med
1,0 årsverk. Prosjekt ressurskrevende bruker er
redusert med 0,5 årsverk.
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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.

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

5,0

5,3

5,3

5,4

5,0

5

5,1

3,6

3,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Gjennomførte tiltak i 2013:
 Ingen konkrete tiltak. Resultat knyttet til brukermedvirkning var begrunnet i en oppfatning av at
brukere med omfattende funksjonshemminger ikke kunne velge selv hvor de ville bo.

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
Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

Landet
18
Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013
4,5

4,7

4,9

4,4

4,5

5,1

5,2

5,0

4,5

5,0

5,3

4,7

5,6-7,5%

5,8

4,5

4,9

5,1

4,3

4,5

5,0

5,3

4,7

4,5

3,8

4,9

5,6

5,0

Medarbeiderundersøkelse

18

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.

85

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Opprettholde de gode resultatene fra siste
undersøkelse, samt forbedre de mindre gode
resultatene.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Kontinuerlig fokus.

Forbedre inneklima i personalrom i to
avdelinger.

Gjennomført.

Påvirke interne prosjekter slik at de organiseres
og gjennomføres i tråd med enhetens ulike
behov.

Kontinuerlig fokus.

Signalisere til ledelsen at dagens lønnspolitikk
oppfattes tilfeldig og urettferdig.

Er signalisert.

25. Ingeniørvesenet
Enhetsleder Paal Marquardt Kristensen

Ansvarsområde
Ingeniørvesenet har ansvaret for følgende tjenesteområder: Vannforsyning, avløpshåndtering, veg og
samferdsel, havn, småbåthavn og kaier, park- og idrettsanlegg, skjærgårdspark, friluftsområder.
Samtidig har vi alt ansvar for kommunale investeringer og byggeledelse innenfor de samme
områdene.

Overordnede mål







Arbeide for å tilfredsstille politiske føringer og retningslinjer som gjelder våre tjenesteområder.
Arbeide for å tilfredsstille krav og pålegg fra tilsynsmyndigheter.
Høy grad av fleksibilitet
Være en JA-enhet
Godt samarbeid innad og utad samt engasjement
Rekruttere faglig dyktige ansatte

Kommentarer: Enheten administrativt opplever at mer av vår tid må brukes på rapportering internt og
eksternt. På fagarbeidersiden får vi tak i dyktige folk, men vi frykter at vi vil slite med å få tak i gode
ingeniører fremover.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

Avvik i forhold til
budsjett

Ingeniørvesenet samlet
Ingeniørvesenet ekskl.
selvkostområdene

0

1 879

-1 858

-1 633

0

722

-116

218

Enheten består av to atskilte områder. Vi har budsjettansvar for selvkostområdene vann, avløp og
slamtømming, samt rammefinansierte områder som veg, idrettsanlegg, grøntanlegg, havn. Disse to
områdene skal holdes avskilt i henhold til selvkostregelene. Resultatet, fordelt på disse to områdene,
ble som følger:
(tall i kroner)
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Område
Rammefinansierte
Selvkost
Sum

Revidert budsjett
7 379 865
-4 585 000
2 794 865

Regnskap
7 161 243
-2 733 869
4 427 374

Avvik
+ 218 000
- 1 850 000
-1 632 509

Enheten har klart å dekke inn et underskudd på 1,2 mill. kroner knyttet til brøyting. I hovedsak skyldes
dette overskudd (nøktern drift og større inntekter enn forventet) på områder som parkering, friområder,
Langenes kai, skjærgårdspark, veilys og småbåthavn.
Merforbruket innenfor selvkostområdene skyldes at gebyrene ikke har vært høye nok til å dekke
kommunens kostnader. Samtidig har det ikke vært tilstrekkelige fond fra tidligere års overskudd
innenfor selvkostområdene til å dekke opp merforbruket. Selvkostområdene skal gå i null over tid, og
sånn sett ikke påvirke kommunens regnskapsmessige resultat hvis en ser noen år under ett. Dette er
også grunnen til at gebyrene øker markert i 2014 i forhold til 2013.
Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Tertialrapportering er noe ressurskrevende ift.
periodisering. Enheten har stort sett inntekter og
utgifter som er kvartalsbasert.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
2013 var året hvor vi har fått laget et mer reelt
budsjett innenfor selvkost. Har spilt inn
periodisering for 2014 budsjett som vi håper at
gjør rapportering noe enklere.

Selvkost og ordinær drift må skilles ift. budsjett
og økonomiplan. I dag rapporteres dette samlet.

Har et håp om at vi fra 2015 vil få klart skille
mellom selvkostområdene og rammeområdene i
budsjett slik at rapportering bli mindre
tidkrevende. Renter/avdrag fra selvkost overføres
i dag til ansvar 71000, bør overføres sentralt likt
som Solta småbåthavn. Alternativt fjernes.

Reell budsjettering av våre driftsutgifter. Kun 2530 % 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.

Vi vil opprettholde vårt fokus på dette.
Innsparingskrav i 2013 på 251 000 kroner har
gjort det ekstra tøft for drifta i tillegg til påslag på
inntekter. Dette makter vi ikke i det lange løp.

Enheten må tilføres ekstra driftsmidler når vi
overtar nye anlegg som er vedtatt bygd. For
eksempel veilys, idrettsanlegg, veger, stier mv –
konsekvensjusterte driftsbudsjetter.

Ser ikke ut til at vi får gjennomslag for dette og
resultatet er at nye flotte anlegg vil forfalle
raskere enn nødvendig. Vi er tilført noe ekstra
driftsmidler i 2014 for å ta akutt vedlikehold på
kunstgressbaner og stadion.

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
Tilfredshet med
brukermedvirkning
medvirkningen

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012

Landet
2012

4,5

4,9

5,0

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
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Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Fortsatt deltakelse i benchmarking BedreVA og
offentliggjøre resultater for innbyggere og
politikere.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Kan ikke delta i BedreVA for 2013 da dette
krever for mye resurser av vår administrative
stab. Satser på gjenopptakelse i 2015.

Nivå på og forventninger til kvalitet må
gjenspeile våre budsjetter, og dette må
formidles tydelig til innbyggere/brukere.

En utfordring å kommunisere til innbyggere med
god økonomi at vi ikke har penger til den
standarden vi ønsker.

Vi må ha målindikatorer som passer vår
tjenester.

Er det muligheter for å undersøke andre tjenester
i tillegg til vann og avløp blant innbyggere?

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Landet
19
Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,8

4,4

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,1

5,2

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,0

5,1

4,7

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

1,5

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

5,1

4,3

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

5,2

4,7

Godt arbeidsmiljø

2,1

2,1

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Bedre oppfølging av detaljer i
medarbeidersamtaler.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Må innskjerpes fra enhetsleder.

Kvinneandelen i enheten er null og bør økes.

Få og ingen kvalifiserte kvinnelige søker på våre
stillinger. Tror vi må se stort på dette og se
kommunen under ett.

19

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.

88

26. Arealenheten
Ansvarsområde
Arealenheten omfatter byggesak, arealplanlegging, oppmåling, GIS; geografisk informasjonssystemer,
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 17
stillingshjemler.
Byggesak:
- Utfører veiledningsarbeid knyttet til plan- og bygningsloven
- Behandler byggesaker ihht plan- og bygningsloven
- Behandler utslippssøknader for avløp og forvaltning av forurensningsloven
- Vedlikeholder register for bygninger – matrikkelen
Plan:
- Behandler og utarbeider reguleringsplaner
- Utarbeider kommunedelplaner
- Rullere kommuneplanens arealdel
- Vedlikeholder og utvikler reguleringsplanarkivet
Geodata (GIS og oppmåling):
- Utfører kartforretninger og utsteder målebrev
- behandle seksjoneringssaker og utfører delingsforretninger
- Ajourholde fastmerkenettet
- Utvikler og forvalter kommunens grunnkart - FKB-data og databaser
- Produserer og vedlikeholder kartverk og register for grunneiendommer (Matrikkelen)
- Vedlikeholder og utvikler kartportaler for intranett og internett
- Fastsetter veinavn og adressering
- Vedlikeholder og utvikler reguleringsplanarkivet
Landbruk:
- Forvaltning av jordloven, skogloven og konsesjonsloven og mange forskrifter
- Landbruksforvaltning og bistand til kommunens gårdbrukere
- Tilskuddsordninger
Miljøvern:
- Vilt- og fiskeforvaltning
- Behandling av saker knyttet til natur og miljø
- Forvaltning av deler av forurensingsloven
- Forvaltning av naturmangfoldloven i plan- og byggesaker
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 årene.
Arealplanlegging for befolkningsvekst – gjennomføring av Kommunedelplanen for
Kjellandsheia. Kommunedelplan E39.
Fortsette arbeidet med mer effektiv saksbehandling og for godt omdømme.
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Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsnivå

Budsjettavvik i kr

2011

2012

2013

0

75

83

87

0

1 228

1 210

916

Overskuddet på arealenheten i 2013 kommer i hovedsak av vakante stillinger. På grunn av det ble
heller ikke planarbeidet på Tangvall igangsatt i 2013.
Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Fokus på forhold som forstyrrer produktiviteten
fordi det er inntektene vi har størst innflytelse
på.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Fortløpende.

Nøkternhet i forhold til utgifter.

Fortløpende.

Fokusområde brukere/tjenester
Byggesaksbehandling, gjennomsnitt for 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

Brukerundersøkelse
ansvarlig søker

Tiltakshaver:
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

Måleindikator

Målemetode

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

Ambisjonsnivå

2012

4,5

3,4

4,5

Ikke
aktuelt
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God service og
informasjon

Tilfredshet med informasjon

4,5

3,4

Tilfredshet med tilgjengelighet

4,5

4,2

4,5

Ikke
aktuelt

Ambisjonsnivå

2012

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

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Gjennomgang av hjemmesider hvert halvår.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Hjemmesiden gjennomgås fortløpende.

Redusere køen av dispensasjonssaker for
byggesak: Arbeide mer konsentrert med
dispensasjonssaker en dag i uka.

Gjennomført.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Godt arbeidsmiljø

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Bedre omdømme og stolthet over egen
arbeidsplass: Produksjon og gode nyheter fra

Ambisjonsnivå

5,6-7,5 %

2011

Landet
20
2012 2013 2013

4,1

4,1

4,7

4,4

3,6

3,8

8,6

4,4
5,0
4,7

2,5

3,3

4,1

4,3

3,7

4,1

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Fortløpende.

20

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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4,3
4,7

enheten som kan få mediadekning.
Gjøre arbeidsmiljøet bedre i stand til å handtere
negativ omtale fra ”utsida”.

Fortløpende.

Bedre medarbeidersamtaler: Mer tilbakemelding
i medarbeidersamtalen

Fortløpende.

27. Eiendomsenheten
Enhetsleder: Ola Frøysland

Ansvarsområde
- Forvalte, drifte og vedlikeholde – FDV av kommunens bygg, ca. 70.000m2.
- Renhold av de fleste kommunale bygg.
- Serve kommunens brukergruppe og leietakere i kommunens bygningsmasse.
- Tjenesten skal holde akseptabel kvalitet og tilpasses den kommunale tjenesteproduksjon.
- Byggeprosjekter, både rehabilitering og nybygg.
- Sekretærfunksjon for byggekomiteer.

Overordnede mål
FDV – Forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens bygningsmasse slik at de til enhver tid holder en
akseptabel kvalitet. Eiendomsenheten har ut fra de bevilgede rammer etter beste skjønn ivaretatt
dette.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

0

113%

87%

100%

0

-1 085

1 593

-36

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.
I 2013 ble det bevilget 5 mill ekstra til opprustning og rehabilitering av kommunale eiendommer. Det er
brukt 1,5 mill av budsjett.
Pengene er bl.a brukt på følgende:
 Oppussing av 3 garderober samt nytt kjøkken på SFO Langnes skole.
 Oppussing Nygård skole.
Resterende midler (3,5 mill) er bl.a tenkt brukt på:
 Nytt tak SGP.
 Utskifting av 60 vinduer Nygård Skole.
 Oppgradering av klasserom Nygård Skole.
 Nye vinduer Lunde Skole.
 Oppgradering av brannalarmanlegg Lunde skole.
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Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet

Intern brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med tjenestenes
oppgaveløsning

Intern brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med informasjon
Intern brukerundersøkelse
/service

4,5

5,0

5,1

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

5,0

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Intern brukerundersøkelse

4,5

5,2

Tilfredshet med
Godt samarbeidsklima samarbeidet

Intern brukerundersøkelse

4,5

5,1

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Eiendomsenheten deltar årlig i møter med de
enkelte enheter for å bli oppdatert på brukernes
behov og ønsker og forventninger.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Flere av kommunens enheter bruker nå FDVsystemet aktivt, eks. for administrering av
kommunen utleieboliger, etc.

Fokusområde medarbeidere
Landet
21
2011 2012 2013 2013

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,8

4,6

4,4

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,1

5,2

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

5,2

4,7

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

2,5

4,5

4,9

5,1

4,3

4,5

5,0

5,1

4,7

4,5

4,7

5,0

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Organisering av
arbeidet
Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

Ambisjonsnivå

4,8

4,9

Medarbeiderundersøkelse

21

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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28. Administrasjonsavdelingen
Organisasjonssjef Monica Nordnes

Ansvarsområde
Administrasjonsavdelingen ivaretar alle støttetjenestene i Søgne kommune, unntatt økonomifeltet.
Avdelingen består av personal, lønn, IKT, arkiv, servicetorg, bibliotek og politisk sekretariat.

Overordnede mål
1) Administrasjonsavdelingen skal bidra til god informasjonsflyt internt og eksternt
2) Administrasjonsavdelingen skal arbeide aktivt for et godt omdømme
3) Administrasjonsavdelingen skal utarbeide overordnede planer og retningslinjer for Søgne
kommune

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsnivå

Budsjettavvik i kr

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Opprettholde den gode økonomistyringen i
avdelingen.

2011

2012

2013

0

98

95

99

0

290

847

225

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Resultatene for 2013 viser at avdelingen fortsatt
har god økonomistyring

Fokusområde brukere/tjenester
Biblioteket, hvor det er gjennomført ekstern brukerundersøkelse, ble overført fra kulturenheten til
administrasjonsavdelingen i 2013. Overføringen ble gjort etter at økonomiplanen for 2013-2016, med
planlagte tiltak i forbindelse med styringssystemet, ble utarbeidet. Administrasjonsavdelingen hadde
dermed ikke planlagte tiltak knyttet til biblioteket i økonomiplanen. Resultatene fra den eksterne
brukerundersøkelsen fra 2012 for biblioteket gjengis likevel i tabellen nedenfor.
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens
kvalitet
Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

God service og
informasjon

Tilfredshet med
informasjon
/service
Tilfredshet med
tilgjengelighet

Målemetode
Intern
brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse
bibliotek
Intern
brukerundersøkelse
Intern
brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse
bibliotek
Intern
brukerundersøkelse

Ambisjonsnivå

2011

2012
5,0

2013

Landet
2012
*

4,5
5,4

4,5

5,0

5,3

*

4,8

*

4,8

4,7

5,3

*

4,5

4,5
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Brukerundersøkelse
bibliotek
Responstid på
telefon

Registrere

85 %

DIFI
kvalitetsindikator
for offentlige
nettsider
Godt
samarbeidsklima

Tilfredshet med
samarbeidet

God
Tilfredshet med
brukermedvirkning medvirkningen

4,3

4,9

84 %

22

83%

90 %
Seks stjerner

86 %
83 %
Ingen
Seks
Seks
måling
stjerner
stjerner

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,0

*

Brukerundersøkelse
bibliotek

4,5

5,2

4,6

* Undersøkelsen var en pilot og det finnes ikke tilgjengelige tall fra andre kommuner i 2012. Den interne brukerundersøkelsen
er nå en del av standardundersøkelsene på bedrekommune, og vil være en del runden med brukerundersøkelser som
gjennomføres våren 2014.

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013

Utarbeide en overordnet strategisk kompetanseplan
for kommunen.

Det er satt ned en arbeidsgruppe, og lagt opp til at
planen ferdigstilles høsten 2014.

Arbeidsgiverstrategi innen lønnsområdet.

Vedtatt i administrasjonsutvalget 14.01.14.

Bedre utnyttelse av sak/arkivsystemet/innsynsløsning.

Utarbeidet en egen innsynsløsning for politiske utvalg.

Utarbeide tjenestebeskrivelse pr. fagfelt.

Avdelingen har vurdert det dithen at ikke er
hensiktsmessig å utarbeide tjenestebeskrivelser på det
nåværende tidspunkt.

Innføring av elektronisk møtebehandling.

Innført i 2012, men løsningen er videreutviklet i 2013.

Kurs i kundebehandling – og service for ansatte.

Gjennomført internt kurs for ansatte i servicetorg.

Implementering av rutiner ved ansettelse og avslutning
av arbeidsforhold.

Gjennomført 3 kurs om rutiner knyttet til personal og
arkiv ved ansettelse. Målgruppe: ledere i kommunen.

Videreutvikling av portal (Gjennomgang av
presentasjoner på intranettet, eierskap til informasjon).

Kontinuerlig fokus i det daglige kvalitetsarbeidet.

Tiltak for å øke bevisstheten rundt bruk av kalender.

Kontinuerlig fokus i det daglige kvalitetsarbeidet.

Samlokalisering av servicetorg og bibliotek.

Samlokalisert i 2013, men det jobbes videre med
bedre utnyttelse av synergieffekter.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer Måleindikatorer
Kompetente
Tilfredshet med
medarbeidere
kompetanseutvikling
Godt
arbeidsmiljø

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Ambisjonsnivå
4,5
4,5
4,5

2011 2012 2013

Landet
23
2013

4,7

5,0

4,4

5,2

5,1

5,0

5,0

4,9

4,7

22

Jan-september 2013
103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på enhetsnivå, og vil derfor være
det samme for alle enheter.
23
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Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

5,6-7,5 %
4,5
4,5

6,4

6,0

1,5

4,8

5,0

4,3

4,9

5,1

4,7

Tilfredshet med
enhetsleder

4,8

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Redusere sårbarhet i avdelingen ved at flere får
opplæring i kritiske funksjoner.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Det har blitt jobbet aktivt for at flere ansatte skal kunne
overlappe og kunne flere arbeidsoppgaver. Dette for å
redusere sårbarheten i avdelingen ved fravær etc.

Jevnlig evaluering av den enkelte medarbeiders
arbeids- og ansvarsområde.

Ekstern evaluering gjennomføres i 2014.

Avdelingsmøter.

Det er blitt avholdt 4 avdelingsmøter i 2013.

Møter i faggruppene.

Organisasjonssjefen har i 2013 hatt 18 møter med
leder/fagledere i avdelingen.
Leder for servicetorg, bibliotek og arkiv har hatt
jevnlige møter med de ansatte innen disse
fagområdene. Organisasjonssjefen har hatt møter med
øvrige faggrupper etter behov.

Medarbeidersamtaler.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle
ansatte i avdelingen.

Sosiale sammenkomster.

Det er gjennomført flere sosiale sammenkomster i
2013.

29. Økonomiavdelingen
Økonomisjef 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,
Overformynderiet Søgne og legatregnskap.
Avdelingen har også ansvar for innkreving av skatter og avgifter, finans-, likviditets- og låneforvaltning,
samt beregning av kommunens kostnader til pensjon. I tillegg har avdelingen oppgaver knyttet til
fakturering, innfordring, innkjøp og Kostra-rapportering.
Økonomiavdelingen gir enhetene bistand og rådgivning innenfor fagfeltene regnskap, fakturering og
innkjøp. Økonomiavdelingen har videre overordnet ansvar for finans-, likviditets- og låneforvaltning.
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Overordnede mål





Effektivt og presist arbeid med økonomiplan, budsjett, regnskap, økonomisk styring,
fakturering og rapportering.
Tilrettelegge for god økonomistyring i de ulike enhetene.
Gode resultater på innkreving av kommunale krav.
Innfri resultatkrav som er satt av skattedirektoratet.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Budsjettavvik i %
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå
0
0

2011
100

2012
98

2013
99

0

89

76

Gjennomførte tiltak i 2013:


Jevnlig kontroll av regnskap i forhold til budsjett.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet

Intern brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med tjenestenes
oppgaveløsning

Intern brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med informasjon
Intern brukerundersøkelse
/service

4,5

4,5

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

4,6
4,9

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Intern brukerundersøkelse

4,5

5,1

Tilfredshet med
Godt samarbeidsklima samarbeidet

Intern brukerundersøkelse

4,5

4,5

Tiltak i 2013:



Fokus på opplæring av nyansatte med økonomiansvar.
Gjennomført kurs for alle som attesterer og anviser regninger.
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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 2011

2012

2013

Landet
24
2013

4,5

4,6

4,7

4,4

4,5

5,2

5,1

5,0

4,5

4,8

4,8

4,7

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

3,7% 2,3%

4,8%

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,5

4,3

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,2

5,0

4,7

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Tilrettelegging for kursing/oppdatering.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Alle ansatte har vært på kurs i løpet av året.
Omfang avhenger av arbeidsoppgaver.

Medarbeidersamtaler

Gjennomført.

Nødvendig verktøy til å utføre jobben.

Oppgradert utstyr, programvare etc. etter behov.

24

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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