Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av
enheter med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
Repr. Fardal (H) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet: Det avsettes kr 2,5 mill. til flytting og ombygging av
museet fra Lunde til Søgne gamle Prestegård. Finansiering taes fra disp. fondet.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet. Tinntjønn skole og Nygård skole får underskuddet fra 2015
strøket. Beløpet taes fra disp.fondet.
Repr. Bakke (Ap) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og vil at deler av
helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.

Votering:
Pkt. 1 og 2 i rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Fardal 1. avsnitt i forslaget (nytt pkt. 3) vedtatt med 5 mot 4 stemmer (Ap og Krf).
Forslaget fra Fardal 2. avsnitt i forslaget (nytt pkt. 4) falt med 6 mot 3 stemmer (H + Sp)
Forslaget fra Aslaug Bakke ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag pkt. 3 ble votert over i forhold til justert innstillingen til tjenesteutvalget inkl.
flytting av museet Rådmannens forslag falt med 5 mot 4 stemmer (Ap, Krf).
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.
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1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
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disposisjonsfond.
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av enheter med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer
avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.
4. Det avsettes kr 2,5 mill. til flytting og ombygging av museet fra Lunde til Søgne gamle
Prestegård. Finansiering taes fra disp. fondet.
5. Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og
vil at deler av helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.
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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til
disposisjonsfond.
3. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner
inndekkes av enheter med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner
reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
4. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
5. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
6. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av
enheter med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
Repr. Fardal (H) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet: Det avsettes kr 2,5 mill. til flytting og ombygging av
museet fra Lunde til Søgne gamle Prestegård. Finansiering taes fra disp. fondet.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet. Tinntjønn skole og Nygård skole får underskuddet fra
2015 strøket. Beløpet taes fra disp.fondet.
Repr. Bakke (Ap) fremmet følgende forslag:

Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og vil at deler av
helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.

Votering:
Pkt. 1 og 2 i rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Fardal 1. avsnitt i forslaget (nytt pkt. 3) vedtatt med 5 mot 4 stemmer (Ap og Krf).
Forslaget fra Fardal 2. avsnitt i forslaget (nytt pkt. 4) falt med 6 mot 3 stemmer (H + Sp)
Forslaget fra Aslaug Bakke ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag pkt. 3 ble votert over i forhold til justert innstillingen til tjenesteutvalget inkl.
flytting av museet Rådmannens forslag falt med 5 mot 4 stemmer (Ap, Krf).
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til
disposisjonsfond.
3. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner
inndekkes av enheter med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner
reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.
4. Det avsettes kr 2,5 mill. til flytting og ombygging av museet fra Lunde til Søgne gamle
Prestegård. Finansiering taes fra disp. fondet.
5. Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og
vil at deler av helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.

Bakgrunn for saken:
Årsmeldingen gir en oversikt over kommunens økonomiske stilling ved utgangen av 2015 og
utviklingen de siste årene. I tillegg inneholder årsmeldingen omtale av de ulike sektorene og
enhetene, herunder mål og resultater innenfor fokusområdene økonomi, brukertilfredshet og
medarbeidertilfredshet.
Saksutredning:
1. OPPSUMMERING AV REGNSKAPSRESULTATENE
Nedenfor følger en oppsummering av regnskapsresultatene. Mer detaljert omtale gis i vedlagt
årsmelding.
1.1 Driftsresultat
2013

2014

2015

Netto driftsresultat (mill. kroner)
Netto driftsresultat (% av brutto driftsinntekt)

19,6
2,9 %

25,4
3,7 %

37,2
5,2 %

Brutto driftsresultat (mill. kroner)
Brutto driftsresultat (% av brutto driftsinntekt)

12,4
1,8 %

9,8
1,4 %

23,0
3,2 %

Regnskapsmessig mindreforbruk

20,8

22,3

30,4

Søgne kommune fikk et godt driftsresultat i 2015. Netto driftsresultat ble på 37,2 mill. kroner,
godt over målet om 3 prosent av brutto driftsinntekter. Ca. 7 mill. kroner var allerede disponert
til finansiering av investeringer i tidligere kommunestyrevedtak, slik at det regnskapsmessige
resultatet som kommunestyret nå skal disponere er drøyt 30 mill. kroner. Brutto driftsresultat
inkluderer ikke finansinntekter og -utgifter, og kan dermed sies å gi et bedre bilde av den
ordinære driften.
Hovedgrunnene til det positive resultatet var:






God økonomistyring i enhetene.
Positiv utvikling i skatteinntektene.
Høyere finansavkastning enn forventet.
Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert, først og fremst pga. et moderat lønns- og
trygdeoppgjør.
Få endringer som trakk i negativ retning.

Mange av disse endringene, særlig skatt og pensjon, gjelder de fleste norske kommuner. Dette
gjør at økningen i netto driftsresultat fra 2014 til 2015 ikke er høyere i Søgne (gul linje) enn for
gjennomsnittskommunen. Søgnes resultat er likevel høyere enn snittet, siden vi hadde et
vesentlig bedre 2014-resultat:

1.2 Investeringer og finansiering
(Mill. kr.)
Investeringer
Gjeld knyttet til investeringer

2013
48
550

2014
43
551

2015
66
556

Investeringene var litt høyere i 2015 enn de to foregående årene. De største investeringene var:







Lunde skole/Lundehallen: 22 mill. kroner (Kostnadsramme 90 mill. kr.).
Rehabilitering Salemsveien 24: 16 mill. kroner.
Kjøp av Linnegrøvan 34: 12 mill. kroner.
Søgne Omsorgssenter: 5 mill. kroner (Kostnadsramme 18 mill. kr.).
Opprustning kommunale bygg: 4 mill. kroner.

Lånegjelden knyttet til investeringer økte med 5 mill. kroner. Det ble tatt opp nye lån på 30
mill. kroner og betalt avdrag på 25 mill. kroner. Grunnen til at økningen ikke var større er blant
annet at en brukte tidligere opptatte lån som finansiering, og dermed reduserte såkalt ubrukte
lånemidler med ca. 9 mill. kroner.
2. DISPONERING AV REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK
Rådmannens forslag til overføring av overskudd og underskudd i enhetene innebærer at netto
5,6 mill. kroner tilføres enhetenes 2016-budsjetter, jf. omtale nedenfor. Resten av det
regnskapsmessige mindreforbruket foreslås tilført disposisjonsfondet. Dette innebærer at
disposisjonsfondet vil øke med 25 mill. kroner til ca. 110 mill. kroner. Kommunen vil da ha
betydelige fondsreserver, noe som er en styrke spesielt i en situasjon med store
investeringsplaner.
Kommunestyret har tidligere signalisert at enhetene som går med overskudd i utgangspunktet
skal få overført 75 prosent av dette. Det gjøres likevel en konkret vurdering for hver enkelt
enhet. Rådmannens forslag til overføring av overskudd er som følger (tall i 1 000 kroner):
Regnskap

Avvik

75%

Forslag

Administrasjonsavdelingen
Enhet for PP-tjeneste
Enhet for barnehager
Kvalifiseringsenheten
Lunde skole

27 974
4 897
78 695
-3 913
24 138

441
22
159
2 395
175

331
17
119
1 796
131

331
119
1 094
131

Langenes skole

19 664

30

23

23

Tangvall skole

18 407

496

372

372

Enhet for helsetjenester

22 509

1 495

1 122

1 122

Institusjonstjenester

46 109

384

288

288

Hjemmetjenester

41 761

194

145

145

Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering

63 161

1 508

1 131

620

Kultur

8 264

263

197

197

Ingeniørvesenet ekskl. VAR

9 464

305

229

229

Arealenheten

8 255

54

41

41

21 221

1 600

1 200

1 000

-11 279

452

339

0

20 515

2 557

1 918

0

399 842

12 530

9 399

5 712

Eiendomsenhet
Felles omsorg
Øvrige ansvar sentraladministrasjon
SUM

De enhetene som avviker fra hovedregelen er:


PPT: Foreslår ikke å overføre overskudd siden dette er et fellesområde med Songdalen.
Tilsvarende praksis som for felles barnevernstjeneste, som har merforbruk.



Kvalifiseringsenheten: Sees i sammenheng med NAV/Sosial. Overføringen foreslås
redusert tilsvarende NAVs merforbruk knyttet til flyktninger.



Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering: Resultatet for 2015 sees i
sammenheng med 2014, da enheten hadde et merforbruk på noe over 1 mill. kroner som
ikke ble dekket inn. Overføringen foreslås dermed redusert noe i forhold til
hovedregelen.



Eiendomsenheten: Strømutgiftene varierer mye og er vanskelig å planlegge.
Mindreforbruk til strøm foreslås dermed ikke overført.



Fellesområdene: Her foreslås verken merforbruk eller mindreforbruk overført, i tråd
med tidligere praksis.

For enheter som gikk med underskudd er hovedregelen at dette skal dekkes inn påfølgende år.
For disse enhetene foreslås følgende:
Regnskap

Avvik Hovedregel

Forslag

NAV/Sosial
Barnevern
Nygård skole
Tinntjønn skole

15 857
18 037
33 002
19 770

-1 141
-2 928
-65
-93

-1 141
-2 928
-65
-93

0
0
-65
-93

Felles oppvekst

13 308

-500

-500

0

-4 727

-4 727

-158

SUM

For NAV/Sosial vurderes det ikke som realistisk å dekke inn merforbruket, men hoveddelen av
merforbruket dekkes likevel inn ved at Kvalifiseringsenheten får redusert sin overføring i
forhold til hovedregelen. Barnevernstjenesten er en felles tjeneste med fire andre kommuner
med ulike systemer, slik at en overføring av underskuddet er vanskelig i praksis. Det vurderes
heller ikke som realistisk. For fellesområdene foreslås verken mer- eller mindreforbruk
overført, i tråd med vanlig praksis.
Forslagene ovenfor innebærer at ca. 5,4 mill. kroner av overskuddet overføres til enhetenes
driftsbudsjetter for 2016.

Vedlegg
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1. RÅDMANNENS KOMMENTAR
Søgne kommune bygde i 2015 videre på et godt økonomisk utgangspunkt. Et sterkt driftsresultat gir
godt grunnlag for videre drift og mulighet for å bygge opp reserver. Samtidig var veksten i lånegjeld
beskjeden. Dette vil komme godt med i kommende år fordi kommunen står overfor store investeringer
og på grunn av større økonomisk usikkerhet. Vi ser at redusert aktivitet i petroleumssektoren særlig
rammer Sør- og Vestlandet. Økende arbeidsledighet er særlig krevende for de enkeltpersonene og
familiene som rammes, men påvirker også kommunens økonomi gjennom reduserte skatteinntekter
og økte sosiale ytelser. Et historisk lavt rentenivå gjør også at det er fornuftig å bygge opp en
økonomisk buffer, selv om vi ikke forventer økte renteutgifter på kort sikt.
Netto driftsresultat ble på 37 mill. kroner. Dette utgjør 5,2 prosent av brutto driftsinntekter på 721 mill.
kroner. Med dette innfris målet om at netto driftsresultat skal utgjøre minimum 3 prosent med god
margin. En viktig grunn til det positive resultatet er god økonomisk styring i enhetene. Samlet sett
brukte enhetene 7 mill. kroner mindre enn tildelte budsjettrammer, hvis en ser bort fra
selvkostområdene og ubenyttet sentral lønnsreserve. Kun 3 av 23 rammeområder hadde merforbruk
utover ½ prosent. Dette gir arbeidsro og bidrar til at enhetene kan fokusere på å videreutvikle gode
tjenester til innbyggerne.
Andre forhold som bidro positivt til driftsresultatet var skatteinntekter, finansinntekter og
pensjonskostnader. De fleste kommunene opplevde høyere skatteinngang enn budsjettert, særlig mot
slutten av året. For Søgnes del ble skatteinntektene ca. 5 mill. kroner høyere enn budsjettert. På
finanssiden klarte Søgne kommunes forvaltningsfond seg godt på tross av urolige finansmarkeder. I
tillegg til at fondet ga nesten 2 mill. kroner i meravkastning bidro større bankinnskudd til høyere
renteinntekter enn budsjettert. Et beskjedent lønns- og trygdeoppgjør i 2015 gjorde også at de fleste
kommunene fikk lavere pensjonskostnader enn budsjettert. For Søgne kommunes del var det
budsjettert med at pensjonsutgiftene skulle øke i tråd med forventet lønnsvekst, mens utgiftene faktisk
ble redusert fra 2014 til 2015. Dette ga et resultatbidrag på ca. 13 mill. kroner.
Etter noen år med relativt lave investeringer økte investeringsutgiftene igjen i 2015. Det ble investert
66 mill. kroner, mot 43 mill. kroner året før. Det største prosjektet var Lunde skole og Lundehallen,
som videreføres inn i 2016. Innenfor pleie og omsorg startet byggingen av nye rom på Søgne
Omsorgssenter, og en har begynt planleggingen av nye omsorgsboliger.
Det ble gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse i 2015. Resultatene var gode, og viste en liten
oppgang fra medarbeiderundersøkelsen i 2013. Resultatene viser at et stort flertall av de ansatte er
fornøyd med arbeidsforholdene og nærmeste leder, og er stolt over å jobbe i Søgne kommune. Det
var likevel en oppgang i sykefraværet, fra 6,2 til 7,0 prosent. Selv om sykefraværet i Søgne er godt
under gjennomsnittet i kommune-Norge, som er like under 10 prosent, vil dette være et fokusområde
framover. AMU har satt et ambisiøst mål om å reduseres sykefraværet til 5,6 prosent.
Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2015, men resultatene for 2014 viste at innbyggerne
var godt fornøyd med kvaliteten på kommunens tjenester. Det var også gode resultater for interne
tjenester. Kommunebarometeret sammenligner hvert år alle landets kommuner basert på til sammen
127 nøkkeltall, hvor tjenesteområdene vektes med 85 prosent og økonomi og kostnadsnivå vektes
med 15 prosent. I 2015 ble Søgne rangert som nummer 48 av 428 kommuner (justert for inntekt).
Søgne kommune er en attraktiv kommune å bo i. Befolkningsveksten var likevel relativt lav i 2015,
med 0,4 prosent. Ved utgangen av året hadde kommunen 11 260 innbyggere. Veksttakten har tett
sammenheng med utbygging av nye boligområder, og forventes å ta seg opp igjen de nærmeste
årene. Dette vil være positivt for kommunen, men samtidig sette krav til god planlegging og større
kapasitet i tjenestene enn det ellers hadde vært behov for.
Rådmannen vil takke alle engasjerte medarbeidere for innsatsen og kommunestyret for det gode
samarbeidet i 2015.
Kim Høyer Holum,
Rådmann
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2. ØKONOMI
Driftsresultat
Søgne kommune hadde et svært godt driftsresultat i 2015:
2013

2014

2015

Netto driftsresultat (mill. kroner)
Netto driftsresultat (% av brutto driftsinntekt)

19,6
2,9 %

25,4
3,7 %

37,2
5,2 %

Brutto driftsresultat (mill. kroner)
Brutto driftsresultat (% av brutto driftsinntekt)

12,4
1,8 %

9,8
1,4 %

23,0
3,2 %

20,8

22,3

30,4

Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbruk inkluderer alle driftsinntekter og -utgifter, og i tillegg avsetning til og
bruk av fond. Det er dette resultatet, dvs. 30,4 mill. kroner, som skal disponeres av Kommunestyret.
Hovedgrunnen til forskjellen mellom netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk er at 7 mill.
kroner allerede er overført fra drift til investering i tråd med budsjettvedtak i Kommunestyret.
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat sier hvor stor andel av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering av
investeringer og avsetninger til fond. Søgne kommunes regnskap for 2015 viser et netto driftsresultat
på 37,2 mill. kroner. KS har beregnet at norske kommuner i gjennomsnitt hadde de beste resultatene
siden 2006, korrigert for tekniske endringer. Dette innebærer at mange kommuner har sett de samme
resultateffektene som Søgne, men vi skiller oss likevel ut med høyere resultat enn snittet.
Hovedelementene i forskjellen mellom budsjettert og faktisk resultat var:



Enhetene og fellesområdene gikk samlet sett 8,7 mill. kroner i pluss etter at selvkostområdene
og sentralt førte pensjonseffekter er tatt ut. Hovedgrunnen er god økonomistyring i enhetene,
bare tre rammeområder hadde budsjettoverskridelser utover ½ prosent av rammen.
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Enhetsresultatene omtales nærmere nedenfor.


Søgne hadde i likhet med de fleste andre kommuner høyere vekst i skatteinntektene enn
anslått, særlig mot slutten av året. Samlet inntekt fra skatt på inntekt og formue ble 258,4 mill.
kroner, 4,7 mill. kroner mer enn budsjettert. Rammetilskuddet ble 0,4 mill. kroner og
eiendomsskatten 0,1 mill. kroner høyere enn anslått. Samlet sett ble frie inntekter og
eiendomsskatt 5,2 mill. kroner høyere enn budsjettert.



På tross av urolige finansmarkeder hadde Søgne kommunes forvaltningsfond god avkastning i
2015. En avkastning på 5,2 prosent, mot ca. 4 prosent i budsjett, ga en meravkastning på ca.
2 mill. kroner. Forvaltningsfondet omtales nærmere nedenfor. Kommunen hadde også i 2015
større bankinnskudd en budsjettert, i stor grad som følge av tidsforskyvninger i
investeringsprosjekter. Dette ga renteinntekter på 7,4 mill. kroner, mot 3,5 mill. kroner i
budsjettet.



Vann, avløp og renovasjon (VAR) er innenfor selvkostområdet, dvs at disse områdene ikke
påvirker kommunens resultat over tid. I 2015 ble det budsjettert med noen av de kalkulatoriske
kostnadene som skal belastes selvkostområdet, noe som vanskeliggjør sammenligningen
mellom regnskap og budsjett. Dersom en ser VAR som helhet i 2015 så ble det satt 1,5 mill.
kroner på fond for å kunne dekke fremtidige underskudd.



I budsjettet la kommunen til grunn at pensjonsutgiftene ville stige i takt med lønnsveksten, i
tråd med pensjonsleverandørenes prognoser. Fasiten ble at pensjonskostnadene ble lavere
enn året før, noe som er uvanlig. Kostnadene til pensjon ble til sammen ca. 13 mill. kroner
lavere enn budsjettert. Hovedgrunnen til dette var at pensjonsleverandørene da budsjettet ble
lagt høsten 2014 overvurderte kostnadene i 2015. KLP har opplyst at det særlig var lønns- og
trygdeoppgjøret som ga lavere kostnader enn forventet. Deler av pensjonspremien er dekket
fra oppsparte fond hos pensjonsleverandøren (premiefond) i stedet for innbetalinger fra
kommunen. Premieavviket i figuren er justert for dette, og viser hva premieavviket ville vært
uten bruk av premiefond. Dette er gjort for lettere å kunne sammenligne mellom år og med
andre kommuner.

Ved sammenligninger med andre kommuner brukes gjerne netto driftsresultat som andel av brutto
driftsinntekter. I kommuneplanen for Søgne 2012-2020 står det at: «Kommunen skal søke å styre etter
et netto resultatgrad på 3 %». Målet nås med god margin for 2015, med en netto resultatgrad på 5,2
prosent.
Figuren nedenfor viser utvikling i netto resultatgrad i Søgne sammenlignet med gjennomsnitt for
1
landet, Vest-Agder og kostragruppe 07 :

1

Kostragruppe 07 inkluderer 31 kommuner SSB vurderer som sammenlignbare med Søgne basert på
befolkningstall og økonomiske rammebetingelser.
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NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER, KONSERN:

Figuren viser at netto driftsresultat i Søgne var klart høyere enn gjennomsnittet, men at veksten fra
2014 til 2015 har vært omtrent som for andre kommuner. Korrigert for tekniske endringer
(momskompensasjon) er resultatet for 2015 det beste i denne perioden.
Brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat ser bort fra finansinntekter og -utgifter, og kan sies å gi et mer reelt bilde av
kommunens ordinære drift. Brutto driftsresultat ble i 2015 på 23 mill. kroner, tilsvarende 3,2 prosent av
brutto driftsinntekter. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Vest-Agder, men
noe lavere enn kostragruppen.
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BRUTTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER, KONSERN:

Grunnen til at Søgne kommune ligger mer på nivå med gjennomsnittskommunen på brutto
driftsresultat enn vi gjør på netto driftsresultat er knyttet til finansinntekter og -utgifter. Mens de fleste
norske kommuner har høyere finansutgifter enn finansinntekter er det motsatt i Søgne kommune.
Dette har sammenheng med Søgne kommunes forvaltningsfond og eierandelen i Agder Energi,
samtidig som lånegjelden er relativt lav.
NETTO FINANS I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER, KONSERN:
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Analyse av driftsregnskapet i perioden 2013-2015
Tabellen nedenfor viser utviklingen i nærmere spesifiserte inntekter og utgifter, samt brutto og netto
driftsresultat. Negative tall angir inntekter.
2013

2014

2015

Endring
siste år (%)

Brukerbetalinger

-26 757

-26 474

-27 513

3,9 %

Andre salgs- og leieinntekter

-44 429

-50 637

-52 913

4,5 %

Overføringer med krav til motytelse

-84 869

-80 562

-90 117

11,9 %

Rammetilskudd fra staten

-236 443

-255 364

-257 328

0,8 %

Andre statlige overføringer

-14 615

-17 014

-16 953

-0,4 %

-396

-105

-64

-39 %

-247 600

-241 994

-258 365

6,8 %

-19 508

-19 289

-18 100

-6,2 %

-674 616

-691 438

-721 353

4,3 %

329 737

337 761

348 844

3,3 %

Sosiale utgifter

87 037

94 762

90 913

-4,1 %

Kjøp varer og tjenester til produksjon

76 637

71 253

81 543

14,4 %

Kjøp varer og tjenester som erstatter produksjon

99 033

100 955

107 875

6,9 %

Overføringsutgifter

46 052

50 866

40 728

-19,9 %

Avskrivninger

23 684

26 065

28 488

9,3 %

Sum driftsutgifter

662 180

681 663

698 391

2,5 %

Brutto driftsresultat

-12 436

-9 775

-22 962

234,9 %

Netto renter

-8 661

-14 520

-10 594

-27,0 %

Netto avdrag

25 198

24 962

24 833

-0,1 %

Motpost avskrivninger

23 684

-26 065

-28 488

9,3 %

Netto driftsresultat

19 583

-25 398

-37 212

46,5 %

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

2,9 %

3,7 %

5,2 %

Økning i driftsinntekter

4,7 %

2,5 %

4,3 %

Økning i driftsutgifter

4,3 %

2,9 %

2,5 %

Tall i 1 000 kroner
Driftsinntekter

Andre overføringer
Inntekts- formueskatt
Eiendomsskatt
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønnsutgifter

Siste anslag for den kommunale deflatoren, som måler pris- og lønnsvekst fra 2014 til 2015, er på 2,9
prosent (presentert i oktober 2015 i forbindelse med statsbudsjettet for 2016). For Søgne kommune
har driftsinntektene økt mer enn deflatoren, mens driftsutgiftene har økt mindre. Dette gir en betydelig
økning av driftsresultatene.
På inntektssiden utgjør frie inntekter, med skatt og rammetilskudd, over 70 prosent av driftsinntektene.
Disse inntektene økte med 3,7 prosent, hvorav skatteinntektene utgjorde det meste av veksten.
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Inntekter som kommunen fakturerer innbyggerne, som leieinntekter, brukerbetalinger etc., økte med
4,3 prosent. Overføringer med krav til motytelse, som økte med nesten 12 prosent, omfatter blant
annet momskompensasjon, sykelønnsrefusjoner og andre refusjoner fra stat og fylkeskommune.
På utgiftssiden er det lønn og sosiale utgifter som veier tyngst, med 63 prosent av brutto driftsutgifter.
Lønnsveksten var på 3,3 prosent. Dette er likt som gjennomsnittlig årslønnsvekst i kommunesektoren i
2015 (ihht. Teknisk beregningsutvalg) og like over anslått lønnsvekst i Kommuneproposisjonen 2016,
som var 3,2 prosent. Sosiale utgifter ble imidlertid redusert med 4,1 prosent. Dette skyldes at
pensjonsutgiftene var lavere i 2014 enn i 2015. Samlet sett økte lønn og sosiale kostnader bare med
1,7 prosent. Andre utgifter økte med 3,8 prosent.
Netto finansinntekter var lavere i 2015 enn i 2014. Dette skyldes først og fremst at avkastningen fra
Søgne kommunes forvaltningsfond ble redusert. Reduksjonen var imidlertid fra et svært høyt nivå, slik
at avkastningen i 2015 likevel var god, med 5,2 prosent mot et budsjett på ca. 4 prosent. I motsatt
retning trekker renteutgiftene, som ble redusert med 2,4 mill. kroner til 17,5 mill. kroner.

Hovedoversikt drift – generelle inntekter og utgifter
Tabellen nedenfor viser nærmere spesifiserte inntekter og utgifter, samt brutto og netto driftsresultat,
sammenlignet med budsjett. Negative tall angir inntekter.

Regnskap
2015
Tall i 1000 kroner

Revidert
budsjett
2015

Opprinnelig
budsjett
2015

Avvik ift.
revidert
budsjett

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger

-27 513

-27 081

-27 081

432

Andre salgs- og leieinntekter

-52 913

-47 610

-47 610

5 303

Overføringer med krav til motytelse

-90 117

-39 857

-38 529

50 260

-257 328

-256 910

-250 160

418

-16 953

-15 450

-15 450

1 503

-64

-265

-265

-201

-258 365

-253 666

-261 666

4 699

-18 100

-18 000

-18 000

100

-721 353

-658 839

-658 761

62 514

348 844

343 876

342 356

-4 968

90 913

101 672

101 269

10 759

81 543

62 701

62 959

-18 842

107 875

100 409

98 909

-7 466

40 728

25 449

24 976

-15 279

Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Sum driftsinntekter
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter
kommunens tjenesteproduksjon
Overføringer

28 488

0

0

-28 488

Sum driftsutgifter

698 391

634 106

630 468

-64 285

Brutto driftsresultat

-22 962

-24 733

-28 293

-1 771

Avskrivninger
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EKSTERNE FINANSINNTEKTER
-20 275

-22 150

-19 600

-253

-284

-284

-7 791

0

0

-28 320

-22 434

-19 884

Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finasielle instrumenter
(omløpsmidler)

17 472

17 100

18 100

0

0

0

Avdrag på lån

25 000

25 000

25 000

86

284

284

Sum eksterne finansutgifter

42 558

42 384

43 384

Resultat eksterne
finanstransaksjoner

14 238

19 950

23 500

Motpost avskrivninger

-28 488

0

0

Netto driftsresultat

-37 212

-4 783

-4 793

-22 310

-22 310

0

-64

-2 500

-2 500

-5 396

-971

-830

0

0

0

-27 770

-25 781

-3 330

6 950

6 950

7 950

0

0

0

20 141

23 518

77

7 537

96

96

0

0

0

34 628

30 564

8 123

-30 354

0

0

Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på lån
Gevinst finansielle instrumenter

Sum eksterne finansinntekter
EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Utlån

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven

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

Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Tabellen viser at både driftsinntektene og driftsutgiftene ble vesentlig høyere enn budsjettert. Sett bort
fra avskrivninger, som er en kalkulatorisk størrelse og som ikke ble budsjettert, ble brutto driftsresultat
26,7 mill. kroner bedre enn budsjettert.
At det på noen områder er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett skyldes i stor grad at visse
inntekter og tilhørende utgifter ikke budsjetteres. De største beløpene som ikke budsjetteres er
sykelønnsrefusjoner og refusjoner for fødselspermisjon, som var på 19 mill. kroner i 2015. Grunnen til
at sykelønnsrefusjoner ikke budsjetteres er stor usikkerhet, samtidig som en forventer at inntektssiden
motsvares av økte utgifter til vikarer etc. Et annet eksempel er gjesteelever i skolene, som gir inntekter

11

fra andre kommuner men som også forutsettes å ha en tilsvarende kostnadsside. Avskrivninger er
ikke budsjettert fordi det er en kalkulatorisk størrelse. En tar likevel sikte på å budsjettere avskrivninger
i kommende år for lettere å kunne sammenligne budsjett og regnskap.

Hovedoversikt drift – enhetenes nettorammer
(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap
2015
1 Administrasjonsavdelingen

Revidert
budsjett
2015

Avvik

Regnskap
2014

Avvik (%)

27 974

28 415

441

1,6%

25 326

2 PP-Tjeneste

4 897

4 919

22

0,4%

4 632

3 NAV/Sosial

15 857

14 716

-1 141

-7,8%

17 482

4 Barnehager

78 695

78 854

159

0,2%

74 705

5 Kvalifiseringsenheten

-3 913

-1 518

2 395

-

-1 854

6 Nygård skole

33 002

32 937

-65

-0,2%

32 338

7 Lunde skole

24 138

24 313

175

0,7%

23 229

8 Langenes skole

19 664

19 694

30

0,2%

20 716

9 Barnevern

18 037

15 109

-2 928

-19,4%

16 144

10 Tangvall skole

18 407

18 903

496

2,6%

18 904

11 Tinntjønn skole

19 770

19 677

-93

-0,5%

19 296

12 Helsetjenester

22 509

24 004

1 495

6,2%

21 542

13 Institusjonstjenester

46 109

46 493

384

0,8%

44 216

14 Hjemmetjenester

41 761

41 955

194

0,5%

39 625

15 Psykisk helsearbeid og habilitering

63 161

64 669

1 508

2,3%

61 298

8 264

8 527

263

3,1%

7 522

16 Kultur
17 Ingeniørvesenet – rammeområde

9 464

9 769

305

3,1%

9 034

-2 519

-5 705

-3 186

-55,8%

-6 194

19 Arealenheten

8 255

8 309

54

0,6%

7 308

20 KBR IKS

6 583

7 505

922

12,3%

6 717

18 Ingeniørvesenet – VAR

21 Eiendomsenhet

21 221

22 821

1 600

7,0%

19 912

-11 279

-10 827

452

-

990

23 Felles oppvekst

13 308

12 808

-500

-3,9%

12 416

24 Øvrige ansvar sentraladministrasjon

20 515

23 072

2 557

11,1%

19 876

-13 379

0

13 379

-

-6 539

22 Felles omsorg

25 Pensjon, ført sentralt
26 Netto bruk av fond på enhetene

-2 498

875

3 373

385,5%

-4 936

Samlede midler fordelt til drift

488 003

510 294

22 291

4,4%

483 775
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Figuren nedenfor viser fordelingen av netto driftsutgifter i 2015 mellom sektorene, justert for sentralt
førte pensjonseffekter:
Sentraladministrasjon
10 %
Teknisk
8%

Helse- og omsorg
35 %
Oppvekst
47 %

Oppvekstsektoren var størst med nesten halvparten av netto driftsutgifter, fulgt av helse og omsorg
med 35 prosent. Teknisk sektor (8%) 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.
Sentraladministrasjon, som bl.a. inkluderer Administrasjonsavdelingen, Økonomiavdelingen,
kommunens administrative ledergruppe, politiske utvalg og utgifter til revisjon og kontroll, utgjorde 10
prosent.
Av totalt 24 enheter/fellesområder gikk 18 enheter med «overskudd» i 2015, dvs at de hadde
mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Samlet mindreforbruk var 13,5 mill. kroner, sett bort fra
sentralt førte pensjonseffekter. 6 enheter/fellesområder gikk med «underskudd» i 2015, dvs at de
hadde merforbruk i forhold til revidert budsjett. Sett bort fra VAR-områdene hadde disse et samlet
merforbruk på 4,7 mill. kroner.
Samlet sett hadde enhetene et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på ca. 7 mill. kroner, dersom
en ser bort fra pensjonseffekter, ubenyttet lønnspott og selvkostområdene. Dette er en forbedring på 5
mill. kroner fra 2014.
Nedenfor omtales kort de enhetene med avvik i forhold til revidert budsjett på mer enn 0,5 mill. kroner:


NAV/sosial (-1,1 mill. kroner): Søgne kommune har de siste årene hatt stor vekst i
sosialutgiftene, men NAV/Sosial klarte i 2015 å snu denne utviklingen, slik at sosialutgiftene
faktisk ble redusert fra 2014 til 2015. Det ble likevel et merforbruk i forhold til budsjett.
Merforbruket er sammensatt, men de største grunnene er merforbruk på sosialhjelp til
flyktninger på 0,9 mill. kroner, merforbruk på livsopphold på 1,1 mill. kroner og ca. 1 mill.
kroner mer enn budsjettert til lønn. På den andre siden har utbetalingene til
kvalifiseringsstønad vært ca. 1,6 mill. kroner lavere enn budsjettert.



Kvalifiseringsenheten (+2,4 mill. kroner): Mindreforbruket kommer i hovedsak av større
inntekter enn budsjettert, og at utgiftene ikke ble økt tilsvarende.



Barnevernstjenesten (-2,9 mill. kroner): Merforbruket er i hovedsak knyttet til tiltak hvor barnet
er plassert av barnevernet, herunder kjøp av private tjenester og kostnader knyttet til
fosterhjem.
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Enhet for helsetjenester (+1,5 mill. kroner): Mindreforbruket kommer i hovedsak av at det ikke
har lykkes enheten å ansette psykolog, samt andre vakanser i enheten.



Psykisk helsearbeid og habilitering (+1,5 mill. kroner): Mindreforbruket kan forklares ved at
enheten fikk 0,5 mill. kroner mer i statlige tilskudd enn budsjettert. På grunn av usikkerhet
rundt hvor store statlige tilskudd enheten ville motta valgte en også å holde ledige stillinger
innen psykiske helsearbeid vakante, og i tillegg ha en restriktiv tjenestetildeling innen rus- og
psykisk helsearbeid. Dette utgjorde ca. 1 mill. kroner av mindreforbruket.



Ingeniørvesenet (-3,2 mill. kroner): Rammeområdet omfatter Ingeniørvesenets virksomhet
utenom selvkostområdene. Disse hadde et lite mindreforbruk i 2015. Dette skyldes i stor grad
at vedlikehold av Søgne stadion er utsatt i påvente av planer om ny skole mv. på Tangvall.
Merforbruket under Ingeniørvesenet kom innenfor selvkostområdene. Det er vedtatt at vann,
avløp, slamtømming og feiing fullt ut skal være gebyrfinansiert i Søgne (selvkost). Dvs. at
overskudd og underskudd reguleres med fond og ikke skal påvirke kommunes resultater over
tid. I 2015 ble det avsatt 2,7 mill. kroner til selvkostfond på avløp, 20 150 kroner på slam og 61
247 kroner på feiing, mens det ble brukt 1,2 mill. kroner av selvkostfondet på vann.



KBR IKS (+0,9 mill. kroner): Utgiftene til KBR ble 0,9 mill. kroner lavere enn budsjettert.



Eiendomsenheten (1,6 mill. kroner): Mindreforbruket forklares med vakante stillinger og lave
energipriser.



Felles oppvekst (-0,5 mill. kroner): Merforbruket her kommer blant annet av høyere utgifter til
skyss enn budsjettert, ca. 0,8 mill. kroner.



Øvrige ansvar sentraladministrasjonen (2,6 mill. kroner): Hovedgrunnen til mindreforbruket er
at 1,4 mill. kroner av en sentral lønnspott på 7,7 mill. kroner ble stående ubrukt som følge av
et lavere lønnsoppgjør enn forutsatt.

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

Oversikt over investeringer og finansiering
Regulert
budsjett
2015

Regnskap
2015
Tall i 1000 kroner

Opprinnelig
Budsjett 2015

Regnskap
2014

FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler

66 410

76 063

89 805

42 680

Utlån og forskutteringer

3 574

10 000

10 000

5 837

Kjøp av aksjer og andeler

2 598

2 500

2 500

2 529

Avdrag på lån

4 834

2 500

2 500

3 316

0

0

0

21 793

Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger

29 366

0

0

6 557

106 781

91 063

104 805

82 713

-43 500

-67 613

-80 355

-49 331

Inntekter fra salg av anleggsmidler

-2 770

-2 000

-2 000

-1 361

Tilskudd til investeringer

-1 818

0

0

-2 719

Årets finansieringsbehov
FINANSIERING
Bruk av lånemidler
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Kompensasjon merverdiavgift

-8 706

-11 000

-11 000

-6 244

-13 286

-2 500

-2 500

-8 451

-6 921

-1 000

-1 000

-9 107

Sum ekstern finansiering

-77 002

-84 113

-96 855

-77 213

Overført fra driftsregnskapet

-6 950

-6 950

-7 950

-609

-22 829

0

0

-4 891

-106 781

-91 063

-104 805

-82 713

0

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter

Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket / Udisponert

Det ble investert 66 mill. kroner i anleggsmidler i 2015. Dette er en økning fra 2013 og 2014, da det ble
investert henholdsvis 48 og 43 mill. kroner i anleggsmidler. De største enkeltprosjektene var:


Lunde skole og Lundehallen: I 2015 ble det utgiftsført 18,8 mill. kroner på prosjektet, av en
bevilgning på 20 mill. kroner. Tar en med tidligere år var det ved utgangen av 2015 brukt 21
mill. kroner av en prosjektramme på 90 mill. kroner.



Salemsveien 24: Det ble investert 15,7 mill. kroner i rehabilitering og oppgradering av
Salemsveien 24, hvor uteavdelingene i Ingeniørvesenet og Eiendomsenheten nå er etablert.
Bevilgningen var på 16 mill. kroner.



Linnegrøvan 34: Eiendommen ble kjøpt for 11,8 mill. kroner, inkludert kjøpsomkostninger.
Open Mind er etablert i bygget. Det er avsatt 7 mill. kroner til utvikling av eiendommer i 2016,
som blant annet er tenkt brukt til å legge til rette for dagsenter for funksjonshemmede i bygget.



Søgne Omsorgssenter: Arbeidet med å etablere nye rom ble igangsatt i 2015. Prosjektet har
en totalramme på 18 mill. kroner, og det ble regnskapsført 5,3 mill. kroner i 2015.



Søgne rådhus og bibliotek: Det ble inngått forlik med Veidekke, og de regnskapsmessige
konsekvensene er innarbeidet i regnskapet for 2015. Det ble inntektsført 8,3 mill. kroner i
investeringsregnskapet, inkludert momskompensasjon. Kommunestyret behandlet
sluttregnskapet i september 2015.

Kjøp av aksjer og andeler gjelder egenkapitalinnskudd i KLP. Avdrag i investeringsregnskapet gjelder
Startlån, mens avdrag på kommunens investeringslån ligger i driftsregnskapet. Nærmere omtale av
kommunale utlån og garantier, samt aksjer og andeler, følger nedenfor.

Kommunens utlån
Kommunens utlån utgjorde per 31.12 2015 ca. 66 mill. kroner:
Kommunale bedrifter mv
Utlån husbankmidler (Startlån)
Sosiale lån
Sum utlån

(Beløp i 1000 kroner)
1 450
64 526
301
66 277

De største volumene gjelder Startlån, som er midler som kommunen låner fra Husbanken for videre
utlån til vanskeligstilte. I 2015 hadde vi 51 søknader om startlån, hvorav 18 søknader ble innvilget.
Sammenlignet med 2014 holder tallene seg stabile, det var da 54 søknader hvorav 17 ble innvilget. I
2015 ble det utbetalt 3,6 mill. kroner i startlån, dette er en nedgang fra 2014 hvor utlånet var på 5,4
mill. kroner.
Søgne kommune har som de fleste andre kommune i Norge hatt en nedgang i bruk av startlånetter at
ny forskrift trådte i kraft i 2014. Med den nye forskriften kommer ikke lengre førstegangsetablerere inn
under ordningen. Dette har tidligere vært den største målgruppen for startlån.
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Kommunale garantier
Kommunale garantier utgjorde per 31.12 2015 ca. 18 mill. kroner:
Garanti gitt til
Songvaar Vekst AS
Vedderheia Barnehage
Avfall Sør AS
SUM

Garantibeløp per 31.12.2014
4 500
6 000
7 326
17 826

Garantien utløper
12.01.2043
11.03.2033
30.06.2031

Garantiansvaret er kraftig redusert fra regnskapet i 2014. Kommunestyret vedtok i sak 83/10 å stille
garanti for 65 mill. kroner i tilknytning til samlet gjeld på 1 430 mill. kroner i Returkraft AS med utløp i
2032. Det har imidlertid vist seg at denne garantien ikke er gyldig pga. formelle feil og mangler.

Kommunens aksjer og andeler
Tabellen nedenfor viser Søgne kommunes aksjer og andeler i selskaper per 31.12. 2015:
Selskapets navn
Songvaar Industrier AS
Agder Energi AS
Torvmoen AS
Varodd AS
Temark IKS
Visit Sørlandet
Bibliotekssentralen AL
Søgne Industriselskap AS
Avfall Sør
Salemsveien 24 AS
Kristiansand revisjonsdistrikt IKS
Tronstad interkom. Vannverk
KLP
IKAVA
Vest-Agder-museet IKS
Sum

Balanseført verdi
100
30 544
1 915
122
20
30
1
450
2 730
1 235
7 043
44 190

Eierandel i selskapet
100,0
1,6
30,7
7,4
0,6
100,0
9,1
100,0
9,1
9,0

1,0

Aksjer og andeler er stort sett vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler er nedskrevet til virkelig
verdi når verdifallet ikke anses å være forbigående.
Den eierposisjonen med klart størst verdi er 1,58 prosent i Agder Energi, som er bokført med 30,5 mill.
kroner. Siste verdivurdering, som ble gjort av Pareto Securities i februar 2015, verdsatte egenkapitalen
i Agder Energi til ca. 18 mrd. kroner. Søgnes andel ble dermed verdsatt til ca. 285 mill. kroner.
Salemsveien 24 AS er under avvikling ifm. at eiendommen er solgt til kommunen.

Kommunens lånegjeld

Total lånegjeld
Startlån (Husbanken)
Netto lånegjeld

2013

2014

2015

645 184

650 327

659 093

94 828

99 711

103 478

550 356

550 616

555 615
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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 de siste årene. Dette innebærer at betalte
avdrag har vært nesten like store som nye innlån.
Statistisk sentralbyrå (Kostra) bruker et annet gjeldsbegrep, som tilsvarer netto lånegjeld fratrukket
ubrukte lånemidler. Figuren nedenfor viser Kostra-tall for netto lånegjeld per innbygger.
NETTO LÅNEGJELD I KRONER PER INNBYGGER, KONSERN:

Tabellen viser at netto lånegjeld per innbygger har hatt en forsiktig økning til dagens nivå på 44 632
kroner. Gjennomsnittstallene har økt mer, slik at Søgne har gått fra å ha mer gjeld enn snittet fram til
2007 til i dag å ligge under gjennomsnittet. Lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter har de siste
årene hatt en lignende utvikling. Tidligere reduksjoner skyldes i stor grad at driftsinntektene har økt,
særlig som følge av at finansieringen av barnehagesektoren ble endret.
NETTO LÅNEGJELD I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER, KONSERN:
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Søgne kommune hadde ved utgangen av 2015 flytende rente på om lag 53 prosent av
2
låneporteføljen (definert som kortere rentebinding enn 12 måneder). I henhold til finansreglementet
skal denne andelen være mellom 25 og 75 prosent. Kommunen betalte ved årsskiftet en
gjennomsnittsrente på 2,7 prosent, mot 3,1 prosent ved forrige årsskifte.

Kommunens finansportefølje
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.
Fondskapitalen per 31.12.2015 var 160 mill. kroner.
Finansmarkedene var urolige i 2015, og avkastningen svingte gjennom året. Ved årsskiftet hadde
fondet likevel en positiv avkastning på 5,2 prosent, mens det var budsjettert med ca. 4 prosent. Dette
ga en merinntekt i forhold til budsjett på nesten 2 mill. kroner.
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
31.12.2015
(mill. kroner)
16,0
55,6
47,7
8,2
32,4
160,0

Avkastning,
mill. kroner
0,2
0,2
0
0,5
7,1
8,0

Avkastning,
prosent
1,4
0,4
0,1
6,7
23,9
5,3

Meravkastning
ift. referanseindeks i prosent
0,5
-1,2
-1,9
0,8
8,0
0,5

Finansreglementet angir referanseindekser som faktisk avkastning skal måles opp mot. Porteføljen
som helhet hadde i 2015 en avkastning som lå 0,5 prosent høyere enn referanseindeksen, noe som
tilsvarer ca. 750 000 kroner. Obligasjoner hadde lavere avkastning enn referanseindeksen, mens
aksjer hadde høyere avkastning enn referanseindeksen. Tabellen viser at det særlig var globale aksjer
som bidro den positive avkastningen i 2015, både i faktisk avkastning og i forhold til referanseindeks.
Investeringene i globale aksjer er ikke valutasikret, slik at svekket kronekurs har bidratt til
avkastningen.
Fordeling mellom aktivaklasser, som er det klart viktigste elementet for fondets avkastning og risiko,
fastsettes i kommunens finansreglement. Finansreglementet angir en strategi, samt øvre og nedre
rammer for hver aktivaklasse:

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

Minimumsandel

Strategi

Maksimal
andel

5%
20%
15%
3%
15%
100%

10%
35%
30%
5%
20%
100%

37%
50%
50%
7%
25%
100%

Avvik fra
strategi per
31.12.2015
0,0%
-0,2%
-0,2%
0,1%
0,3%
0

Porteføljen var ved årsskiftet godt tilpasset strategien. Som følge av høy avkastning fra globale aksjer
har aksjeandelen gjennom året ligget over strategisk andel. Aksjeandelene har imidlertid ikke
oversteget den maksimale andelen i finansreglementet og porteføljen ble rebalansert til strategiske
andeler i desember 2015.
2

Lån i Husbanken til videre utlån inngår ikke i tallene for andel lån med flytende rente og
gjennomsnittsrente.
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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
-7,2
-7,2
(økt rente påvirker verdien av obligasjoner negativt)
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer
-6,5
-6,4
Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer
-2,5
-2,4
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner
-3,2
-3,2
(økt kronekurs reduserer verdien av avk. i utenlandsk valuta)
Verdiendring totalporteføljen
-19,3
-19,2
Verdiendring totalporteføljen (i %)
-12,1 %
-12,0 %
Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering
er på 19,3 mill. kroner. I henhold til finansreglementet skal det settes av en buffer tilsvarende to års
normalavkastning. Dette tilsvarer 12 mill. kroner for Søgne kommune, og er en del av
disposisjonsfondet.
Historikk
Finansreglementet sier at: «Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva har som formål å
sikre en langsiktig avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne i Søgne kommune et godt
tjenestetilbud. Det styres etter en investeringshorisont på mer enn 5 år, samtidig som en søker en
rimelig årlig bokført avkastning». Selv om porteføljen har en forsiktig risikoprofil og er satt sammen for
å gi tilfredsstillende avkastning under ulike markedsforhold må en påregne svingninger fra år til år,
også enkeltår med negativ avkastning. Figuren nedenfor viser årlig prosentvis avkastning i fondet (blå
søyler) sammenlignet med bankrente (røde søyler):

Sett over tid har imidlertid avkastningen i Søgne kommunes forvaltningsfond vært meget god, og
vesentlig høyere enn en ville fått ved å plassere midlene på bankkonto eller nedbetale lån.
Markedsverdien av fondet er i dag på 160 mill. kroner. I tillegg har kommunen hentet ut drøyt 30 mill.
kroner fra fondet siden oppstart. Samlet sett er startkapitalen nesten fordoblet fra 2003.
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Figuren nedenfor viser at fondet ved plassering til en standardisert bankrente ville vært ca. 50 mill.
kroner mindre enn dagens verdi:

Kommunens fondsavsetninger
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utvikling i og status for kommunens fond:
(Beløp i 1 000 kroner)
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Bundne driftsfond
Disposisjonsfond

2013

2014

2015

128 722
7 072
10 575
51 888

132 047
8 374
15 454
67 309

113 965
35 590
17 595
84 788

Hovedgrunnen til at ubrukte investeringsfond er redusert fra 2014 til 2015 er at er at et fond knyttet til
startlån ble flyttet fra ubundne til bundne investeringsfond. I tillegg har noen andre ubrukte
investeringfond blitt nullet ut og brukt som finansiering i investeringsregnskapet. Dette er fond som har
stått ubrukt i mange år, og som er knyttet til prosjekter som har blitt finansiert på andre måter enn bruk
av fond.
Økningen av bundne investeringsfond er i all hovedsak knyttet til startlån kommunen har tatt opp i
Husbanken, men som ikke er lånt ut videre. Disse midlene skal tilbakebetales til Husbanken.
Disposisjonsfondet er ytterligere styrket det siste året, og var ved utgangen av 2015 på om lag 85 mill.
kroner. Det økte disposisjonsfondet gjenspeiles i Kostra-tallene, som viser at Søgne kommune nå
ligger høyere enn gjennomsnittet i Vest-Agder, kommunegruppen og landet som helhet.
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DISPOSISJONSFOND I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER, KONSERN:

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. 15 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 12 mill. kroner. Denne
bufferen 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». Gjenstående
egenkapitalinnskudd i KLP er ca. 7,5 mill. kroner.

Disse tre elementene utgjør til sammen 35 mill. kroner, slik at det er 50 mill. kroner i
disposisjonsfondet som ikke er bundet opp. Dette vil kunne bidra til å håndtere andre uforutsette
forhold, som for eksempel økte lånerenter og lave utbytter fra Agder Energi. Disposisjonsfondet kan
også brukes til å delfinansiere investeringer, slik at lånegjelden øker mindre enn den ellers ville gjort.
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3. OPPVEKST
Kommunalsjef leder oppvekstområdet som består av enhetene kultur, barnehage, Nygård skole,
Lunde skole, Langenes skole, Tangvall skole, Tinntjønn skole og PPT for Søgne og Songdalen i
tillegg til oppvekstkontor felles. Barnevernstjenesten, som også er organisert under oppvekstsektoren
er organisert under det nye barnevernet for Kristiansandsregionen. Dette er organisert som et
vertskommunesamarbeid med Kristiansand kommune som vertskommune. Lillesand, Birkenes,
Songdalen og Søgne er samarbeidskommuner. I stab er skolefaglig rådgiver. Tidlig i 2015 ble
SLT/ungdomsarbeider og prosjektleder 0-visjon organisert under enhet for kultur.
Oppvekstområdet hadde i 2015 et netto driftsbudsjett på 231 mill. kroner. Oppvekstområdet har ca. 47
prosent av samlet nettoramme for kommunen.
Sykefraværet innenfor oppvekstområdet var på 8,3 prosent i 2015.

Skole
De fem skolene hadde i 2015 samlede netto driftsutgifter på 115 mill. kroner, som utgjør 23 prosent av
kommunens samlede nettoutgifter. Skolene hadde samlet sett et mindre forbruk på 543 000 kroner i
2015:
Mer/ mindre
forbruk (kr)

Forbruk (%)

Nygård

-64 808

100,2 %

Lunde

175 029

99,3 %

30 455

99,9 %

Tangvall

495 770

97,4 %

Tinntjønn

-93 009

100,5 %

SUM

543 444

99,5 %

Langenes

Hver enkelt skole er nærmere omtalt i del 2 av årsmeldingen.
Felles skole hadde et merforbruk i 2015 på 0,5 mill. kroner. Dette knytter seg til økte utgifter til
skoleskyss, spesialundervisning til gjesteelever i andre kommuner og videreutdanning av lærere.
Kommunen har nå et svært høyt antall elever i private skoler der vi må dekke skyssutgifter og
spesialundervisning:
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ANDEL ELEVER I KOMMUNENS GRUNNSKOLER, AV KOMMUNENS INNBYGGERE 6-15 ÅR:

Et høyt antall elever i private skoler gjør også at kommunen i 2015 ble trukket 15 mill. kroner i
rammetilskuddet, siden kommunen ikke dekker ordinær undervisning for disse barnene. Siden staten
finansierer undervisningen til flere elever i Søgne enn en i en gjennomsnittlig norsk kommune skal
netto utgifter til skolesektoren per innbygger 6-15 år være lavere i Søgne. Dette er det ikke korrigert for
i Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå som vises i figuren nedenfor.
NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL GRUNNSKOLESEKTOR (202, 215, 222, 223), PER INNBYGGER 615 ÅR, KONSERN:
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Korrigert for andel privatskoleelever anslår vi at Søgne kommune har marginalt høyere utgifter til
grunnskole enn Kostra-gruppen. Utgiftene i Søgne er imidlertid vesentlig lavere enn gjennomsnittet for
landet og Vest-Agder. En av grunnene til dette antas å være større skoler – i Søgne er det i
gjennomsnitt 275 elever per skole, mens tilsvarende tall for Vest-Agder er 235 elever.
SFO er organisert under barneskolene, med en SFO per skole. Samlet sett hadde disse et
mindreforbruk på ca. 131 000 kroner, tilsvarende 2,9 prosent av utgiftene. Over tid er det lagt til grunn
at SFOene skal gå i balanse. Andelen elever som benytter seg av SFO-tilbudet er lite i Søgne. I
Søgne er denne andelen i underkant av 35 prosent, mens andelen på landsbasis er rundt 60 prosent
og i Vest-Agder snaut 50 prosent.
Antall elever som får spesialundervisning har siden 2010 blitt redusert både i Søgne og i landet for
øvrig. Dagens nivå i Søgne ligger lavere enn gjennomsnittet for landet, men høyere enn Vest-Agder
og Kostra-gruppen, jf. figuren nedenfor.
ANDEL ELEVER I GRUNNSKOLEN SOM FÅR SPESIALUNDERVISNING:

Som figuren nedenfor viser økte imidlertid ressursbruken på spesialundervisning kraftig i 2015.
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ANDEL TIMER SPESIALUNDERVISNING AV ANTALL LÆRERTIMER TOTALT:

Siden andelen elever med spesialundervisning ble redusert, innebærer dette økt ressursbruk per elev
med spesialundervisning. Økningen fra 2014 til 2015 innebærer at det ble brukt anslagsvis 27 mill.
kroner på spesialundervisning i 2015. 2015 var et spesielt år for Søgne-skolen med alvorlige
enkelthendelser, og det legges til grunn at nivået vil normalisere seg fra 2016. Dette vil i så fall frigjøre
midler til andre formål innenfor skolene.

Barnehage
Barnehageenheten hadde i 2015 netto driftsutgifter på 79 mill. kroner, som utgjør 16 prosent av
kommunens samlede netto driftsutgifter. De kommunale barnehagene gikk omtrent i balanse.
Andel 1.-5.-åringer med barnehageplass er redusert. Det vil si at vi skiller oss mer fra snittet enn
tidligere, siden andelen med barnehageplass i gjennomsnitt økte. Andel 0-åringer med
barnehageplass har imidlertid økt, og her ligger vi over snittet både for kommunegruppe, fylket og
landet. At såpass mange 0-åringer har fått barnehageplass tyder på at det har vært tilstrekkelig
dekning for de årskullene med rett til plass.
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ANDEL BARN 1-5 ÅR MED BARNEHAGEPLASS:

Figuren nedenfor viser at driftsutgiftene per barn 1-5 år er fortsatt lave i Søgne, selv om det har vært
en økning fra 2014 til 2015. Dette må sees i sammenheng med at færre barn går i barnehage i Søgne
enn i gjennomsnittskommunen. Ser vi på utgifter per barn som faktisk har barnehageplass ligger vi nå
på nivå med gjennomsnittet i Vest-Agder og noe høyere enn Kostra-gruppen.
NETTO DRIFTSUTGIFTER PER INNBYGGER 1-5 ÅR I KRONER, BARNEHAGER, KONSERN:
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Søgne bruker ca. 1,5 mill. kroner mer på «spesialpedagogisk hjelp» enn kommunegruppen. Færre
barn har styrket tilbud, men vi bruker nesten 30 000 kroner mer per barn som faktisk har det.
Ressurser som går til tilrettelagte tiltak for ca. 10 prosent av barnehagebarnene hentes fra det
ordinære barnehagetilbudet, 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 imidlertid
vært en positiv utvikling fra 2012 som bør videreføres, siden dette kan stimulere til tidlig innsats.

Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak, konsern
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Funksjon 201 - Opphold og stimulering, konsern

PPT
PPT har hatt et år preget av nyrekruttering og noe turnover blant ansatte. Dette har, spesielt
innledningsvis i 2015, gjort det vanskelig for enheten å møte etterspørselen. Det har blitt leid inn
fagkompetanse utenfra for å kompensere for dette, spesielt knyttet til utredning, logopedi og
atferdsproblematikk. Fra oktober ble logopedtjenester etablert som fast tiltak i enheten og det har vært
jobbet målrettet og godt for å rekruttere ny kompetanse og gi innføring i arbeidsoppgaver i enheten.
PPT kommer ut med et resultat i balanse.

Kultur
Kultur hadde i 2015 et mindreforbruk på 263 000 kroner, som viser at enheten har kontroll på
økonomien. Kulturenheten har i 2015 hatt ansvar for ungdomsarbeidet med ungdomsklubben «Open
Mind» som har jevnlig aktivitet gjennom året. Avdeling for barne- og ungdomskultur har etablert seg
som en naturlig del av kulturenheten og det arbeides for å øke antallet barn og unge som engasjerer
seg. Kulturskolen, som er et viktig kulturtilbud for unge i Søgne, er også en del av denne avdelingen.
Kostra-tallene viser at Søgne har en stigende kurve, med en liten nedgang både på utgifter per
innbygger og utgifter til ungdomskultur per innbygger. Vi bruker fortsatt mindre på kultur totalt sett enn
landsgjennomsnittet, selv om vi ligger på omtrent på nivå med Kostra-gruppen. Dette må blant annet
sees i sammenheng med nærheten til Kristiansand, som har et bredt kulturtilbud.
Kostra-tallene viser at Søgne kommune ligger vesentlig bedre an på aktivitetstilbud til barn og unge
enn på kultur generelt, noe som viser en klar prioritering.
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NETTO DRIFTSUTGIFTER KULTURSEKTOREN I PROSENT AV KOMMUNENS TOTALE NETTO
DRIFTSUTGIFTER, KONSERN:

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE PER INNBYGGER 6-20 ÅR,
KONSERN:

SLT-koordinatorstillingen er delt 50/50 mellom SLT og ordinært ungdomsarbeid (SLT står for
«Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet»). Det er jobbet med å
finne en organisering og riktig oppmerksomhet mot de to funksjonsområdene som er tillagt stillingen
ettersom det er krevende å arbeide direkte med barn og unge og samtidig koordinere
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kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-koordinator ble innledningsvis i 2015 plassert under avdeling for
barne- og ungdomskultur i kulturenheten. SLT-koordinator er kommunens viktigste bindeledd til Politiet
og deltar på regelmessige samarbeidsmøter med tema kriminalitetsforebyggende arbeid.
Prosjektleder 0-visjon er ansvarlig for trafikksikkerhetsarbeid i Søgne, Songdalen og Vennesla.
Vennesla har satt av egen stillingsressurs til egen lokal medarbeider i stedet for å bidra med midler på
linje med Søgne og Songdalen. Erfaringene fra prosjektet har vært så positive at
trafikksikkerhetsarbeidet i 2015 ble gjort om til permanent engasjement. I den forbindelse ble stillingen
lyst ledig med resultat at det kom inn ny leder for 0-visjonen. Prosjektleder har holdt godt fokus på 0visjonen.

Barnevern
Barnevernstjenesten i Søgne og Songdalen har gjennom 2015 vært lokalisert i Songdalen og sorterer
under oppvekstområdet. Barnevernet ble styrket både i 2014 og 2015. Utgiftene til
barnevernstjenester har hatt en sterk vekst også på landsbasis. En ser økende utfordringer i
barnevernssaker og av den grunn vedtok man i 2015 en ytterligere utvidelse til «Barnevernstjenesten i
Kristiansandsregionen» med Kristiansand som vertskommune fra 2016. For Søgnes del hadde
barnevernet i 2015 et merforbruk på 2,9 mill. kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til tiltak hvor
barnet er plassert av barnevernet, herunder kjøp av private tjenester og kostnader knyttet til
fosterhjem. Lokalt barnevern bekrefter en nasjonal tendens til å øke omfang av kostbare
omsorgsovertakelser. Utgifter til barn 0-17 år øker mer i Søgne (14%) enn for landet (4%), men vi
ligger fortsatt langt under gjennomsnittlig utgift per barn (23 prosent lavere enn landssnittet).
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.

NETTO DRIFTSUTGIFTER PER INNBYGGER 0-17 ÅR, BARNEVERNSTJENESTEN, KONSERN:
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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) ca. 33 prosent av
Søgne kommunes samlede driftsaktivitet (netto driftsutgifter).
De fire enhetene og forvaltningstjenesten hadde 212 årsverk og netto lønnsutgifter i 2015 på ca. 151
mill. kroner.
Netto driftsutgifter for disse enhetene var i 2015 på 162 mill. kroner. Dette var 4 mill. kroner lavere
enn revidert budsjett, og mindreforbruket fordelte seg slik:
Tall i 1000 kroner

mindreforbruk

Helseenheten

1 495

Institusjon

384

Hjemmetjenester

194

Enhet for psykisk helse og habilitering

1 508

Felles omsorg
SUM

452
4 033

Total netto besparelse for institusjonstjenestene var 384 000 kroner. Av dette skyldtes 221 000 kroner
høyere oppholdsbetaling for institusjonsplasser.
Hjemmetjenesten hadde en besparelse på 194 000 kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes bl.a. at
det ble gitt midler til hjemmerehabilitering fra august som ikke ble iverksatt før i desember.
Enhet for psykisk helse og habilitering hadde en besparelse på 1,5 mill. kroner i forhold til budsjett.
Enheten fikk 500 000 kroner i økt statlig tilskudd. I tillegg har enheten holdt igjen ressursbruken
innenfor psykisk helse og rusarbeid tilsvarende ca. 1 mill. kroner på grunn av usikre rammer for
rusarbeidet. Usikkerheten har knyttet seg til størrelsen på de statlige tilskuddene.
Enhet for helse hadde besparelser på 1,5 mill. kroner. Besparelsen skyldes at vi ikke har lykkes med å
ansette psykolog. Likeledes har det ikke vært full bemanning av helsesøstre. Også å rekruttere
vikarer for helsesøstre har vært problematisk. Tilbakebetalt beløp fra legevaktregnskapet fra året før er
også medvirkende til besparelsene.
Felles omsorg har netto besparelser på 452 000 kroner. Dette skyldes bl.a. lavere regnskapsførte
utgifter til sykehuset enn budsjettert.
Sykefraværet i de fire helse- og omsorgsenhetene fordelte seg slik: Hjemmetjenesten hadde et
sykefravær på 7,4%, helseenheten 5,7%, psykisk helse/habilitering på 5,9% og institusjonstjenesten
10,0%.
Helse- og omsorg har komplekse problemstillinger knyttet til forventninger og krav hos brukere og
pårørende, og hvordan tjenesteyting skjer ved de ulike tjenestestedene.
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Pleie og omsorg
NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. INNBYGGER I KRONER TIL PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN:

Som det vises i grafen ovenfor har veksten i netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i Søgne den siste
femårsperioden vært lavere enn tilsvarende vekst i andre kommuner. I 2015 ble netto driftsutgifter per
innbygger til pleie- og omsorg økt med 0,8 prosent i løpende kroner. Søgne kommunes netto
driftsutgifter var 1 226 kroner lavere pr. innbygger enn gjennomsnittet i kommunegruppen. I forhold til
gjennomsnittet i Vest-Agder og landssnittet utenom Oslo brukte vi vesentlig mindre, henholdsvis 3 132
og 4 014 kroner pr. innbygger.
For å danne seg et mer korrekt bilde må det korrigeres for at Søgne kommune har en yngre befolkning
enn en gjennomsnittskommune. Andelen som var 80 år eller eldre ved utgangen av 2015 var 3,3% i
Søgne, mens gjennomsnittet i Kostra-gruppen var 3,7%. Andel over 80 år i Vest-Agder er 4,1%, mens
gjennomsnitt for landet unntatt Oslo er 4,2%.
Ut fra behovskriteriene i inntektssystemet skal vi bruke ca. 85% av landssnittet til pleie- og omsorg.
Dette tilsvarer ca. 13 600 kroner pr. innbygger, mens Søgne ligger på ca. 12 200 kroner. Dette
innebærer at vil reelt sett ligger ca. 1 400 kroner lavere per innbygger enn landsgjennomsnittet, som
for Søgnes utgjør ca. 16 mill. kroner. Det er ikke gjort tilsvarende beregning i forhold til Kostragruppen, men her anslår vi at vi ligger omtrent på samme nivå, korrigert for
befolkningssammensetning.
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Helse
NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. INNBYGGER I KRONER TIL KOMMUNEHELSETJENSTEN:

Utgiftene til kommunehelse har over tid ligget noe lavere enn gjennomsnittet, dette var også
situasjonen i 2015. Søgne kommune brukte 1 957 kroner pr. innbygger på kommunehelse i 2015. Til
sammenligning brukte kommunegruppen 2 036 kroner pr. innbygger, Vest-Agder 2 265 kroner pr.
innbygger og landet utenom Oslo 2 382 kroner pr. innbygger.
Helseområdet har vært et politisk satsingsområde de siste par årene. Grunnen til at vi bruker mindre
enn gjennomsnittet selv om utgiftene har økt er todelt – for det første har også andre kommuner satset
på dette området blant annet ut fra statlige føringer, for det andre har enkelte av satsingene i Søgne
tatt tid å gjennomføre. Dette gjelder for eksempel psykologstilling, som ble budsjettert, men som en
ikke har lyktes med å få besatt.

Sosial
NAV/Sosial og kvalifiseringsenheten er også organisert under helse- og omsorgssektoren.
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NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL SOSIALTJNESTEN PR. INNBYGGER:

Utgiftene til sosialtjenesten flatet ut i 2015 etter noen år med sterk vekst. Søgne brukte 1 890 kroner
pr. innbygger i 2015, omtrent det samme som i 2014. Utgiftene i Søgne er høyere enn gjennomsnittet i
Kostra-gruppen (1 600 kroner), men lavere enn gjennomsnittet for Vest-Agder (1 974 kroner) og landet
unntatt Oslo (1 953 kroner).
Merforbruket i forhold til budsjett på 1,1 mill. kroner skyldes hovedsakelig at utgiftene til sosialhjelp til
flyktninger ble høyere enn budsjettert.
Sykefraværet i NAV/Sosial var på 4,3 prosent i 2015.

Kvalifiseringsenheten
Kvalifiseringsenheten består av introduksjonssenter for flyktninger og kvalifiseringssenteret.
Når det gjelder introduksjonssenteret for flyktninger ble det bosatt 20 flyktninger i 2015, i tråd med
vedtak. Det er vedtatt å øke til 40 i 2016 og 55 fra 2017.
Kvalifiseringssenteret har i 2015 bestått av blant annet videregående skole for voksne, fag som fører
til utdanning innen helse og oppvekstfag og fagbrev for helsefagarbeider og barne- og
ungdomsarbeider.
Enheten hadde i 2015 netto besparelser på 2,5 mill. kroner. Mindreforbruket var nesten i sin helhet
knyttet til introduksjonssenteret for flyktninger, nærmere bestemt større flyktningetilskudd enn forventet
på grunn av mottak sent i året. Sykefraværet var i 2015 på 7,9 prosent.
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5. TEKNISK SEKTOR
Teknisk sektor består av ingeniørvesenet, eiendomsenheten og arealenheten. Det er totalt 73 årsverk
innenfor teknisk sektor. Sykefraværet i teknisk sektor var 3,5 prosent i 2015. Eiendomsenheten var
den enheten i kommunen med lavest sykefravær (2,2 prosent).
Teknisk sektor hadde netto driftsutgifter på 43 millioner kroner i 2015 inkludert 6,6 millioner kroner til
KBR. Teknisk sektor utgjør ca. 8 prosent av netto driftsutgifter i kommunen. En stor del av
virksomheten innenfor teknisk sektor er imidlertid gebyrfinansiert, og sektoren hadde inntekter på til
sammen 83 mill. kroner. Dette innebærer at brutto driftsutgifter var ca. 125 mill. kroner. Teknisk sektor
har også ansvar for hoveddelen av kommunens investeringer.

Ingeniørvesenet
Rammeområdene:
Rammeområdene omfatter den delen av Ingeniørvesenet som ikke er selvkost (dvs. vann, avløp og
slamtømming). Dette gjelder blant annet drift av friområder, grøntanlegg, småbåthavner og
kommunale veier. Ingeniørvesenet hadde her et overskudd på 0,3 mill. kroner i 2015. Dette skyldes i
hovedsak at vedlikehold på Søgne stadion er utsatt i påvente av planlegging av nytt skolesenter på
Tangvall.
Selvkostområdene:
Etterkalkylen på vann, avløp og slamtømming viser et selvkostresultat på i underkant av 1,5 mill.
kroner. Som følge av tidligere underskudd på selvkostområdene og negative selvkostfond ble
gebyrene økt i 2014, og det var budsjettert med et overskudd. Som følge av lavere aktivitet enn
forventet og høyere inntekter enn budsjettert ble imidlertid overskuddet større enn planlagt. Dette
tilføres selvkostfondene, noe som medfører at gebyrene framover blir lavere enn de ellers hadde vært.
Figurene nedenfor viser årsgebyr for vannforsyning, avløp og renovasjon i Søgne sammenlignet med
andre.
TIDSSERIE FOR ÅRSGEBYR FOR VANNFORSYNING (GJELDER RAPPORTERINGSÅRET +1):
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TIDSSERIE FOR ÅRSGEBYR FOR AVLØPSTJENESTEN (GJELDER RAPPORTERINGSÅRET +1):

TIDSSERIE FOR ÅRSGEBYR FOR AVFALLSTJENESTEN (GJELDER RAPPORTERINGSÅRET +1):

Brukerundersøkelsene viser stort sett en forbedring de senere år. For både brukere/tjenester og
medarbeidere viser undersøkelsen at ambisjonsnivået oppfylles og ligger likt eller over
landsgjennomsnittet.
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Eiendomsenheten
Eiendomsenheten hadde et overskudd på 1,6 mill. kroner i 2015. Dette skyldes vakante stillinger og
lavere strømutgifter enn tidligere år grunnet generelt lave strømpriser og at middeltemperaturen i 2015
var høyere enn normalt. Når det gjelder investeringssiden har det fra 2013 blitt bevilget 5 mill. kroner
årlig knyttet til oppgradering av bygningsmasse. Disse bevilgningene har medført at en har fått
oppgradert flere av de mest prekære forholdene ved kommunens eiendomsmasse. I 2015 har midlene
blant annet blitt benyttet til å installere nytt ventilasjonsanlegg i Nygårdshallen, ombygging på Lunde
skole og oppgraderinger av utleieboliger og barnehager. I henhold til Kostra-tall har Søgne kommune
lavere utgifter til eiendomsforvaltning enn gjennomsnittet. Disse tallene gjelder drift, og inkluderer ikke
investeringer.
Tidsserie for Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger

I 2015 har det også vært høyt aktivitetsnivå på investeringssiden med blant annet bygging av ny
flerbrukshall ved Lunde skole, ombygging av Salemsveien 24 og tilrettelegging for Opend Mind i nye
lokaler i Linnegrøvan.
Brukerundersøkelsene viser stort sett en forbedring de senere år. For både brukere/tjenester og
medarbeidere viser undersøkelsen at ambisjonsnivået oppfylles og ligger generelt høyere enn
landsgjennomsnittet.

Arealenheten
Arealenheten hadde et overskudd på 0,1 mill. kroner i 2015. Inntektene knyttet til byggesak,
oppmåling og plan ble ca. 2 mill. kroner lavere enn budsjettert. At en likevel klarte å gå i balanse
skyldes en rekke forskjellige forhold, blant annet ulike tilskudd og overføringer samtidig som en holdt
igjen på utgiftssiden. Dette er nærmere spesifisert i del 2 av årsmeldingen.
Aktivitetsnivået på plansiden har vært høyt i 2015. Kommunedelplan for E39, kommunedelplan for
sykkel, områderegulering for Kjellandsheia og områderegulering for Ausviga ble vedtatt i løpet av
2015. I tillegg pågikk arbeid med kommunedelplan for Tangvall. Nedgangen i saker på byggesak fra
sommeren 2014 fortsatte inn i 2015. Mot slutten av 2015 økte antallet opp mot budsjettert nivå.
Brukerundersøkelsene viser stort sett en forbedring i 2014 sammenlignet med 2012, men at en ennå
ikke har nådd ambisjonsnivået for enheten. Medarbeiderundersøkelsen i 2015 viste en forbedring
sammenlignet med 2013 og ambisjonsnivået er nesten nådd.
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I henhold til Kostra-tall er utgiftene per innbygger til plansaksbehandling noe lavere enn
gjennomsnittet for landet og Vest-Agder og på nivå med Kostra-gruppen:
TIDSSERIE FOR KORRIGERTE BRUTTO DRIFTSUTG. TIL PLANSAKSBEH. PER
ÅRSINNBYGGER. KONSERN. KRONER:

Utgifter per innbygger til byggesaksbehandling var i henhold til Kostra-tall høyere i Søgne enn i
gjennomsnittskommunen:
TIDSSERIE FOR BRUTTO DRIFTSINNT. TIL BEH. AV BYGGE-, DELE- OG SEKSJON.SAKER PER
INNB. KONSERN:
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Kystkommuner med en stor andel fritidsbebyggelse i forhold til innbyggere vil normalt ha høyere
kostnader enn gjennomsnittet. Dette ser vi også i vår region, og alle kystkommunene i Agder ligger
over landsgjennomsnittet.

6. HMS
Søgne kommune hadde 6,99 prosent sykefravær i 2015. Fraværet har gått noe opp fra 2014
til 2015. Fraværet ligger under landsgjennomsnittet og er lavere enn flere andre kommuner 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:

Prosent

Sykefravær 2003 - 2015
10
5
0
Sykefravær i %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
7

7,6

5,75 6,24 6,36 6,64 6,22

6,2

6,41

6,7

6,31 6,23 6,99

Bedriftshelsetjeneste
Det utarbeides årlig handlingsplan i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Hvor
arbeidshelseoppfølging, ergonomi/arbeidsplassvurderinger, fysisk/biologisk/kjemisk
arbeidsmiljø er blant de løpende oppgavene. I 2015 har det vært avholdt anbudskonkurranse
om bht-ordningen for alle kommunene i Knutepunktet, unntatt Kristiansand. Ny avtale med
Falck Helse er inngått fra 2016. I tillegg har kommunen avtale med Bedrift og
Personalpsykologi, som benyttes i enkeltsaker og ved avvikling av temasamlinger.
IA - arbeidet
Søgne kommune har hatt avtale om Inkluderende arbeidsliv fra 2002. Avtalen innebærer at
sykefraværet skal reduseres, det skal rekrutteres flere arbeidstakere med redusert
funksjonsevne og den reelle pensjoneringsalder skal økes.
Akan

HMS-ansvarlig bistår i enkeltsaker og i 2015 har dette vært aktuelt i en sak.
Trening
Bedriftsavtaler om trening ved treningssentre i Søgne og i nabokommunene er videreført.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Det ble avviklet tre møter i 2015 og følgende saker ble behandlet:
 Årsmelding/handlingsplan for bedriftshelsetjenesten
 Enhetens HMS-rapporter, inkl. sykefraværet
 Kommunens IA-handlingsplan, delmålene gjennomgått og revidert
 Opprettelse av HMS-grupper i enhetene/avdelingene – oppfølging fra 2014.
 Pris for beste arbeidsmiljøtiltak. De ulike tiltakene ble presentert på intranett og alle
ansatte kunne stemme på sin favoritt.
 Avvikshåndtering – status 2014
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Nytt verneområde
Sak om trening i arbeidstid
Trening – premiering av medarbeidere som trener

7. LIKESTILLING
Kommunen som arbeidsgiver
Søgne kommune er kommunens største arbeidsgiver med 815 ansatte, fordelt på 631 årsverk. Av
disse er 649 (80%) kvinner og 166 menn (20%). 398 kvinner og 51 menn har deltidsstilling. I alt utgjør
deltidsstillingene 250 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
etnisitet, funksjonsevne, alder, religion eller livssyn, seksuell orientering/ kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk
og sosial bakgrunn.
Kjønnssammensetning toppledelse, enhetsleder og øvrig ledelse
Toppledergruppen består av fem menn og en kvinne. I enhetsledergruppen er det 9 kvinner og 9
menn. Det er i alt 56 ledere med personalansvar i Søgne kommune (toppledergruppa ikke
medregnet). Av disse er 23 menn.
Kjønnssammensetning etter sektor
Kommunen følger et tradisjonelt mønster ved at de fleste kvinnene jobber i helse- og sosial samt
skoleenhetene, mens de fleste mennene jobber i teknisk sektor.
I helse- og omsorgsektoren utgjør kvinner ca 90 % av de ansatte, mens de utgjør ca 80 % innen
oppvekstsektoren. 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 er kvinner og alle i ingeniørvesenet menn.
Kommunen utarbeider en årlig likestilling- og mangfoldmelding som behandles i
administrasjonsutvalget.
Tiltak for å fremme likestilling og mangfold i 2015

Mål og tiltak fremmes i virksomhetsplan
Tiltak for å fremme likestilling og mangfold skal være en inkludert del av
enhetene/avdelingenes virksomhetsplaner. Med to unntak opplyser alle enheter at de har
mål og tiltak for likestilling inkludert i sin virksomhetsplan, mens kun halvparten av enhetene
svarer at de har tiltak for å fremme mangfold i sin virksomhetsplan.
Tiltak rapportert gjennomført i 2015:




Institusjonstjenester: Arbeid-, samfunns- og språktrening via kommunens
introduksjonsprogram.
NAV: tilrettelegging av arbeid samt tiltak for rekruttering av kvinner i lederstillinger.
Oppvekst: Mål og tiltak fra hovedsatsingen Inkluderende Læringsmiljø. Tilrettelegger
for språktrening for vikarer på skolene.
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Flere enheter bekrefter at det er gjennomført tiltak, uten å utdype hvilke tiltak det dreier seg
om.
Rekruttering

Søgne kommune har som mål å ansette flere medarbeidere med innvandrerbakgrunn, og de
fleste enheter bekrefter dette i sin rapport.
Alle enheter opplyser at det underrepresenterte kjønn oppfordres til å søke aktuelle stillinger,
og at det anvendes moderat kjønnskvotering. Helse og omsorg- samt oppvekstsektoren
presiserer at de ønsker en mer lik fordeling av kjønn blant sine medarbeidere, og arbeider
målrettet for å få flere kvalifiserte mannlige søkere.
Alle enheter bekrefter at kandidater med minoritetsbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne blir
vurdert og innkalt til intervju dersom de er kvalifisert for stillingen. Samtidig svarer alle
enheter at den best kvalifiserte søkeren får tilbud om stillingen, uavhengig av kjønn, nedsatt
funksjonsevne og/eller etnisk bakgrunn.
Kompetanseutvikling

Alle enheter bekrefter at mulighet for karriereutvikling inngår i medarbeidersamtalen, og at
det tilrettelegges for kompetanseutvikling for den enkelte. Spørsmål om karriereutvikling ble
innarbeidet i mal for medarbeidersamtale fra og med 2015.
I Søgne kommune skal medarbeidere med innvandrerbakgrunn bli tilbudt mentorordning.
Enhetene rapporterer at dette praktiseres der det er aktuelt. I tilfeller der medarbeider har
kvalifisert seg ved norsk utdannelse eller fagbrev, er mentorordning mindre aktuelt.
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8. KLIMA OG MILJØ
Klima- og energiplanlegging
Knutepunkt Sørlandet har nedsatt en klimagruppe som i løpet av 2017 skal presentere en felles
klimaplan for knutepunktkommunene. Søgne kommune er representert i denne klimagruppen.
Det er fastsatt statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene. Disse fastsetter
som et overordnet mål at kommunene gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse skal stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energiomlegging. Klima- og miljøhensyn er ett av elementene som inngår i kommunens miljø-, arealog transportplanlegging. Egen kommunedelplan for sykkel ble vedtatt i 2015.
Søgne kommune har over flere år lagt vekt på energieffektivisering i bygg, både ut fra miljøhensyn og
for å redusere driftskostnader. I 2015 ble 2 stk. luftbehandlingsaggregater fra begynnelsen av 80 tallet
erstattet med nye energieffektive luftbehandlingsaggregater. Eiendomsenheten legger også vekt på
skolering og oppdatering av egne ansatte og bruk av ny teknologi (for eksempel SD-anlegg,
Energioppfølgingssystem EOS, varmepumper og vannbåret varme).
Naturmangfold
Søgne kommune er i stor grad kartlagt og verdisatt i forhold til viktige områder for biologisk mangfold.
Dette omfatter naturtyper, arter, ferskvannslokaliteter og marint biologisk mangfold. Kartleggingen er
imidlertid ikke fullstendig, slik at kravet til kunnskapsgrunnlag og føre-var-prinsippet i
Naturmangfoldloven aktualiseres i hver enkeltsak som berører naturmangfold. Eksempelvis resulterte
kartleggingen ifm planlegging av ny E-39 i registrering av objekter som ikke var kjent fra før. To av de i
alt fem naturtypene som har status som «utvalgte naturtyper» finnes i Søgne, hhv slåttemark og hule
eiker.
Det finnes også en rekke registreringer av svartelista fremmede arter i kommunen, hvorav mange i
kategorien svært høy økologisk risiko. Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot
biologisk mangfold både i Norge og globalt. Innsats i forhold til bekjempelse av slike arter er i
hovedsak konsentrert mot verneområdene. Kommunen har ønsket å også ha fokus på svartelista arter
utenfor verneområdene og har etter søknad fått tildelt statlige midler til dette arbeidet.
Forurensning
Tilstanden i Søgne kommune i forhold til forurensing er relativt god. Sammenlignet med andre
kommuner har vi få virksomheter som utgjør stor potensiell fare for forurensning. Den største risikoen
for store miljøskader er knyttet til skipstrafikken i Skagerak. Når det gjelder grunnforurensning er åtte
lokaliteter i Søgne registrert. Ingen av disse er i kategorien hvor det er behov for tiltak.
Langtransportert forurensnings/ sur nedbør er den største påvirkningen i vannregion Agder. Årsaken
er utslipp av svovel- og nitrogenforbindelser til atmosfæren, primært forårsaket av bruk av fossilt
brennstoff som kull og olje på kontinentet. Agder er særlig utsatt for forsuring. Songdalselva/Søgneelva har vist en meget gledelig utvikling i oppgang av laks og sjøaure de siste årene men er utsatt for
periodiske dropp i Ph`en som kan gi negative effekter. Det arbeides med muligheten for
fullkalkingsanlegg av elva.
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9. INNLEDNING
I dette kapittelet gjennomgås hver enkelt enhet. Utover korte beskrivelse av de ulike enheten er
hovedvekten på enhetens resultater og tiltak innenfor de tre fokusområdene økonomi, brukere og
medarbeidere.
I årsmeldingen for 2015 rapporteres det på planlagte tiltak i økonomiplanen 2015-2018, som ble
utarbeidet høsten 2014.

10. PP-tjenesten for Søgne og Songdalen
Enhetsleder: Bjørg Tennebø Jensenius

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 0,6 merkantil stilling.

Overordnede mål
Visjon for tjenesten i 2015:
«PPT – en hjelp til utvikling og læring i fellesskap.»
-

-

Innrette tjenesten i mer retning av systemrettet innsats mot kompetansehevende tiltak overfor
barnehage og skoler, slik at de kan bli bedre i stand til å ivareta mangfoldet av barn og unge
innenfor rammen av tilpasset utviklingsstøttende tiltak i barnehagen/ tilpasset opplæring i
skolen.
God kvalitet på sakkyndighetsarbeidet.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2013

2014

2015

100

86

92

100

0

407

412

22
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Gjennomførte tiltak i 2015:


Månedlig gjennomgang av regnskap og budsjett

Fokusområde brukere/tjenester
I 2014 ble det utviklet brukerundersøkelser for tjenesområdet, en for foreldre og en for
samarbeidspartnere (skoler og barnehager):
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator
Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (helhetsvurdering)

God tjenestekvalitet
Tilfredshet med
koordinering av tjenestene

Tilfredshet med informasjon

Brukerundersøkelse
PPT- foreldre

Ambisjonsnivå 2014
3,9
4,5

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere
Brukerundersøkelse
PPT- foreldre

4,2

4,5

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere
Brukerundersøkelse
PPT- foreldre

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Brukerundersøkelse
PPT- foreldre

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere
Brukerundersøkelse
PPT- foreldre
Tilfredshet med
medvirkningen/samhandling Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere

Ikke
aktuelt
Ikke
aktuelt
3,5

4,5

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere

God service og
informasjon

God
brukermedvirkning

Målemetode

4,5
3,5
4,5
4,1
4,1
4,5
4,7

Gjennomførte tiltak i 2015:






Det har vært kjøpt inn konsulenthjelp/ logopedtjenester våren 2015 for å ivareta oppfølgingen
av brukere på en god måte i en situasjon med mange vakanser i tjenesten.
Fra høsten 2015 prøvde vi ut en organisering der PP-tjenesten selv ga tilbud om logopedhjelp
til våre brukere. Vi var da i en situasjon med full bemanning.
Fra høsten 2015 ble alle stillinger besatt, og PPT kunne da tilby et bedre tilbud til alle våre
brukere.
For å imøtekomme behovet for at PP-tjenesten skulle være mer tilgjengelig har det blitt kjøpt
inn bedre utstyr, og det har vært jobbet internt med tilgjengeligheten og strukturen på
arbeidsdagen til de ansatte.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer Måleindikatorer
Kompetente
Tilfredshet med
medarbeidere
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,0

4,1

4,4

4,5

4,9

4,8

5,0

4,5

3,8

3,5

4,8

5,6-7,5 %

11,1

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,3

4,4

4,6

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,9

4,4

4,7

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass
Sykefravær

God organisering Organisering av arbeidet
God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Landet
3
Ambisjonsnivå 2013 2014 2015 2015

Medarbeiderundersøkelse

Statistikk

5,6

7,0

Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Sikre stabil bemanning og beholde godt
kvalifiserte medarbeidere.

I løpet av 2015 har det blitt fast ansatt 4 nye
rådgivere. Det har vært jobbet internt med å
utvikle gode samarbeidsformer, og utvikling av et
godt psykososialt arbeidsmiljø. Ved utgangen av
2015 vurderes det at PPT har en relativt stabil
bemanning med godt kvalifiserte medarbeidere.
PPT har i løpet av året gått fra å være avhengig
av å kjøpe inn logopedtjenester, til selv å gi disse
tjenestene.
Det har blitt jobbet mye med organiseringen av
oppgavene, og vi har endret en del på hvordan vi
samarbeider med barnehager og skoler.
PPT har også internt hatt mye fokus på
mandatforståelsen, og hvordan vi best mulig
følger opp våre brukere.
De ansatte har alle deltatt på kurs, samt hatt
veiledning av eksterne veiledere. PPT har brukt
mye tid på å utvikle en god
kompetanseutviklingsplan for tjenesten, noe som
vil være et godt grunnlag for videre
kompetanseheving.
I løpet av 2015 har det vært gjennomført faste
møter hver 6. uke med leder og de tillitsvalgte.
Verneombudet har også vært fast deltager.

Arbeide for god organisering av
arbeidsoppgavene ved enheten.

Utvikle kompetansen hos hver enkelt i forhold til
de oppgaver som skal løses i tjenesten.

Utvikle godt samarbeid mellom leder og
medarbeidere, men vekt på medbestemmelse
og drøftinger internt for å utvikle tjenesten.

Det har også ukentlig vært avsatt tid til drøftinger
og utviklingsarbeid, der vi vektlegger dialog og
medbestemmelse.

1) 60 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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11. Barnehageenheten
Enhetsleder Eva Hauger Gjersvold

Ansvarsområde
Enheten har ansvar for drift av fire kommunale barnehager. Enheten har også ansvar for samarbeid
med, tilskudd til og tilsyn av fem private barnehager og fem private familiebarnehager. Totalt utgjør
dette ca. 620 barnehagebarn.
Enheten hadde i 2015 et netto forbruk på 78,7 mill. kroner. Enheten har en administrasjonsressurs på
to årsverk, med enhetsleder og en rådgiver.

Overordnede mål
Enhet for barnehager reguleres etter Lov om barnehager og Forskrift om rammeplan for barnehagen.
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 2012- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:
«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».
Hovedmålet følges opp i følgende planer på oppvekstområdet:








Satsningen inkluderende læringsmiljø.
Barnehagebehovsplan
Handlingsplan mot mobbing
Implementering og videreutvikling av arbeid med Kvello-modellen.
«Være sammen»-arbeid for tidlig innsats i barnehagene.
Systemarbeid knyttet til overgang fra barnehage til skole
Årsplan for barnehagene

Utfordringer og utviklingstrekk for enheten:








Kompetanseheving/kompetanseutvikling knyttet til satsningen: Inkluderende Læringsmiljø.
Interkommunalt samarbeid.
Oppfølging av tilsyn.
Overgang barnehage/skole.
Kompetanseutvikling innen språk og språkutvikling. Minoritetsspråklige barn inngår i dette
arbeidet.
Organisering av et godt spesial pedagogisk team.
Fokus på å bruke deler av midlene på styrket tilbud til arbeid med system i barnehagene.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsniv
å

2012

2014

2015

0

99

94

100

0

692

4 485

159
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Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Det er innført rutiner for budsjettoppfølging, og
en vil ha tydelig fokus på at alle barnehagene
styrer etter budsjett.

Dette arbeidet er videreført i 2015.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

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

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012

Brukerundersøkelse
foreldre/foresatte

2014

Landet
2014

4,5

5,0

5,0

5,1

4,5

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

4,5

4,8

4,8

4,8

4,5

5,7

5,5

5,4

4,5

4,6

4,6

4,8

Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Samarbeidsutvalgene i barnehage må tildeles
større ansvar når årsplanen for barnehagen
skrives.

Samarbeidsutvalgene deltar i arbeid med
årsplanen. Det gis muligheter for innspill og den
godkjennes av samarbeidsutvalgene. Vi vil
videreutvikle hvordan vi kan få bedre prosesser i
forhold til medvirkning på innhold.
Det er ikke blitt gjort i alle barnehagene. Dette
kommer vi til å sikre ved undersøkelsen i 2016.
Se punktet over.

Brukerundersøkelsen blir presentert for foreldre
i alle barnehagene.
Barnehagene lager tiltaksplaner i samarbeid
med samarbeidsutvalgene.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass
Sykefravær

Ambisjonsnivå 2013 2014 2015

Landet
4
2015

4,5

4,8

4,8

4,4

4,5

5,1

5,0

5,0

4,5

5,4

5,2

4,8

5,6-7,5%

10,8

Medarbeiderundersøkelse

Statistikk

8,0

9,8

4

60 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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God organisering

God ledelse

Organisering av arbeidet
Tilfredshet med nærmeste
leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

4,7

4,6

4,5

4,9

5,0

4,7

4,5

4,3

3,6

Medarbeiderundersøkelse

Nåværende enhetsleder ble ansatt i 2015, etter at medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført.
Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Fylkesmannens fokus på å videreutdanne
ufaglærte i alle barnehager.
Gjennomgang i alle barnehager på
sykefraværet hvert kvartal. Spesielt fokus på
korttidsfraværet. Kursing av styrer på tiltak for å
få ned fravær.
Felles satsingsområde for «Inkluderende
Læringsmiljø» i barnehager, skoler og PPT i alle
knutepunkt kommunene.

Samlet i de kommunale barnehagene har 7
assistenter deltatt på kurs i regi av fylkesmannen,
Dette gjøres i barnehagene enten på HMS-møter
eller personalmøter.

Enhetsleder har tett oppfølging med
styrergruppen i Inkluderende Læringsmiljø
barnehagene. Vi lager felles fremdriftsplan og
har erfaringsutveksling og felles kursing av
ledere.
Enhetsleder må fortsette å være noe tilstede i
barnehagene for å møte personalet.
Setter fokus på organiseringen og faglig
oppfølging av det spesialpedagogiske teamet.
Jobbe for et bedre samarbeid med PPT.
Inkluderer de i satsingsområdet (IL).

Det jobbes svært bra med både implementering
og gjennomføring av målsetninger,
kompetanseheving og endringer i praksis. Ilsatsningen preger driften vår.
Vi har fokus på framdrift og erfaringsutveksling i
styrernettverket.
Vi har møte hver 6.uke.
Ny enhetsleder har vært ute i alle barnehagene
to ganger i 2015. Vil etterstrebe og få til flere
treffpunkt med personalene i videre arbeid.
Ny enhetsleder har etablert treffpunkt med
spesialpedagogisk tema. Det fungere bra som
informasjonskanal begge veier.
Vi arbeider for å legge premissene for utvikling
av samarbeider med PPT.

12. Nygård skole og kompetanseavdeling
Enhetsleder: Dag Røise

Ansvarsområde
Nygård skole og kompetanseavdeling er en av Søgne kommunes barneskoler. I 2015 hadde skolen
ca. 340 elever. Disse var fordelt på to klasser pr. trinn, med unntak av 2. og 4. trinn der det var tre
klasser.
Ledergruppen bestod for våren av rektor og 2 avdelingsledere, der den ene avdelingslederen hadde
ansvaret for både småskolen (1.-4.) og mellomtrinnet (5.-7.). Fra høsten bestod ledergruppen av 3
avdelingsledere og rektor.
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. 21
av skolens/kommunens elever fikk sitt opplæringstilbud i regi av kompetanseavdelingen.
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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

Ambisjonsnivå

Budsjettavvik i kr

2013 2014

100

100

100

0

97

-104

2015
100
-65

Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Nøktern bruk av tildelt ramme, og det lages
intern buffer.

Som i 2014 har planlagt buffer blitt brukt til
bemanning grunnet utfordrende elevsaker.
Både for å gi enkeltelever god oppfølging men
også sikre øvrige elever deres rett til et trygt
læringsmiljø.
Grunnbemanningen har vært lagt slik at elevene
skulle få god opplæring selv uten vikar ved noe
kurs og sykefravær. Grunnet utfordrende
elevsaker har vikarbruken i 2015 også vært stor,
da dette gjør det vanskelig å gi elevene et trygt
læringsmiljø uten at det settes inn vikar.
Dette har vært gjennomført. Inntektene føres
riktig mellom skolens avdelinger.
Har ikke vært aktuelt å benytte økonomiske
støtteordninger for 2015
Gjennomført.

Vurdere vikarbruk nøye.

God kontroll ved gjesteelever (refusjoner) og
øvingslæreravtale med UiA (refusjoner).
Bruke NAV aktivt ved IA-arbeid
(støtteordninger).
Nøyaktig budsjettarbeid. Følge nøye med på
budsjett/regnskap.

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-3 tom. 2014, fra 2014 er 50 gjennomsnittlig score)
5.trinn
Lesing

Nygård 2012

Nygård 2013

Nygård 2014

1,9

1,7

48*

Nygård 2015
48*

Engelsk

2,2

2,0

46*

47*

Regning

2,1

1,8

49*

48*

Landet 2015

Mål 2015

50*

50*

50*

50*

50*

50*

50

* Ny skala for nasjonale prøver 2014.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Sørge for at alle ansatte kjenner til og følger
skolens rutiner for gjennomføring og oppfølging
av kartlegginger og prøver.
Skolens ledelse er tett på og etterspør
evaluering av tiltak som er satt inn.
Grundig analyse og evaluering av resultater fra
Nasjonale prøver, der skolens ansatte deltar
aktivt. Forsterke arbeidsformer som ser ut til å
virke, og sette inn tiltak der det er behov.
Følge opp og bruke felles leseopplæringsplan
på alle trinn og i alle fag.

Gjennomført. Minnet om ved semesterstart og
underveis i semesteret. Følges opp gjennom
året.
Bare delvis gjennomført grunnet bemanning i
skolens ledelse i 2015 (se innledning).
Gjennomført. Økt fokus på hvilke faglige styrker
og utfordringer resultatene indikerer gjennom
konkret arbeid med prøvene.
Gjennomført. Likevel indikerer variasjonen i
leseresultater at det er behov for justering av
planen og tiltakene for god leseopplæring.

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
Foreldreundersøkelsen
forutsetninger
Skolen
håndterer
mobbing av
elever på en
god måte.
Tilfredshet med
tjenestens
kvalitet
Brukerundersøkelse
(generelt)
SFO
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene
Resultater
nasjonale
prøver

God service og
informasjon

Målemetode

Nasjonale prøver

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole
Foreldreundersøkelsen
Skolen
informerer oss
om barnets
utvikling
Tilfredshet med
informasjon
Brukerundersøkelse
Tilfredshet med SFO
tilgjengelighet

Ambisjonsnivå 2012

2014

2015

Landet
2014

4,5

5,0

5,2

4,7

4,5

4,7

4,8

4,6

4,5

4,7

4,0

4,6

4,5

4,3

Ikke
aktuelt

Se egen tabell

Se
egen
tabell

Se
egen
tabell

4,5

5,3

5,4

5,3

4,5

5,6

5,6

5,3

4,5

4,6

3,2

3,4

4,5

4,6

4,8

4,5

Se
egen
tabell

Se
egen
tabell
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God
brukermedvirkning

Foreldres
muligheter for
innflytelse på
læringstilbudene
til barnet.
Tilfredshet med
medvirkningen
Får du være
med og vurdere
skolearbeidet
ditt?

Foreldreundersøkelsen

4,5

4,4

4,7

4,2

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

4,9

4,0

4,0

Elevundersøkelsen

4,5

3,7

4,7

4,1

4,2
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Timeplanfestet elevsamtale/ utviklingssamtale
med tydelig vurdering og veiledning for at
elevene skal bli bevisst sin egen læring.
SFO: Ny prismodell gjør at det er rom for å øke
voksentettheten noe og derved få mulighet til
mer variert aktivitet.
SFO: Ukentlig møter med ansatte for å avklare
aktiviteter og innhold, samt hvordan elever med
ulike behov behandles mest mulig ensartet.
SFO: Gjennomføre foreldremøte hver høst.

Denne fungerer godt, og gir ansatte god mulighet
til oppfølging av den enkelte elev. Skal inneholde
samtale om trivsel i tillegg til faglig utvikling.
Ny prismodell gjør at SFO går i balanse selv med
periodevis forsterket bemanning.

SFO: Utnytte skolens hjemmeside mer aktivt for
å få ut informasjon
Fortsette arbeidet omkring vurdering for læring i
personalgruppa i henhold til skolenes felles
satsing i prosjektet ”Vurdering for læring”.
Særlig fokus på hvordan opplæringen skal
medvirke til at elevene blir bedre i den
grunnleggende ferdigheten lesing.
Grundig analyse og drøfting av resultatene fra
Elevundersøkelsen. Evaluere eksisterende tiltak
og sette i gang nye tiltak ved behov.
Fortsatt legge til rette for å vedlikeholde og
videreutvikle et godt samarbeid med foresatte.
Delta aktivt i «Bry deg» prosjektet.
Sørge for at alle skolens ansatte kjenner til og
følger opp ”Handlingsplan for et godt
psykososialt miljø, grunnskolen i Søgne” vedtatt
i juni 2013, evaluert 2014.

Gjennomført. Gir også anledning til at SFO og
skole holder likt fokus i satsningen Inkluderende
læringsmiljø.
Gjennomført. Viktig for å gi foresatte anledning til
å være med å påvirke SFO-tilbudet.
Delvis gjennomført. Mer info lagt ut enn tidligere
men fortsatt kan hjemmesiden brukes mer aktivt.
Gjennomført. Resultatene fra elevundersøkelsen
indikerer at det er større fokus på lesing i alle fag.

Gjennomført. Elevundersøkelsen indikerer at
skolens voksne er opptatt av at alle elever skal
ha det bra, og at de voksne reagerer når elever
utsettes for negativ atferd fra medelever.
Kontinuerlig arbeid. Følges også opp gjennom
samarbeid med FAU.
Gjennomført sammen med FAU.
Gjennomgang for alle ansatte ved semesterstart i
januar og august.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer Måleindikatorer
Kompetente
medarbeidere

Målemetode

Tilfredshet med
Medarbeiderkompetanseutvikling undersøkelse

Ambisjonsnivå
4,5

2013 2014 2015
4,5

Landet
5
2015

4,4

4,4

5

60 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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Innhold i jobben
Godt
arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

4,5

5,0

5,1

5,0

4,5

5,0

5,1

4,8

5,6-7,5 %

6,9

4,5

4,6

4,7

4,6

4,5

4,7

4,9

4,7

4,5

4,9

4,2

5,5

5,5

Medarbeiderundersøkelse
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Skolen har godt kvalifisert personale. Ved
nytilsetting sikre fagkunnskap som skolen
trenger i tråd med vedtatt
kompetanseutviklingsplan for skolene.
Arbeide for fortsatt god stabilitet og kontinuitet i
personalgruppa. Faglig utvikling og felles
sosiale aktiviteter.

Skolen har lyktes ved at det har vært søkere med
riktige fag, i tillegg til at flere av skolens ansatte
har søkt videreutdanning i regi av udir.

Tett oppfølging ved sykefravær i henhold til IAavtalen. Benytte de mulighetene som ligger i
denne.
Sørge for at alle ansatte er involvert og tar del i
arbeidet med pedagogisk utviklingsplan.
Videreutvikle skolevandring som verktøy.
Observasjoner gjort av rektor/avdelingsleder i
undervisningssituasjonen følges opp med
samtale og avtale om videre utvikling for den
enkelte lærer.

Liten utskifting i personalet.
Faglig utvikling har hatt fokus på Inkluderende
læringsmiljø.
Antall felles sosiale aktiviteter holdes oppe. Viktig
arbeid når personalgruppen er tett på 80 stk.
Sykefraværet ligger stabilt selv om skolen har
flere elever som reagerer med
slag/spark/biting/hyling ved nødvendig
grensesetting.
Fulgt vedtatt pedagogisk utviklingsplan. Ansattes
medvirkning i arbeidet gjør at lojaliteten er god.
Nyttig verktøy, og ansatte setter pris på at
ledelsen er til stede og ser undervisning.
Ble justert i 2015 for å bli lettere å følge opp.

13. Lunde skole
Enhetsleder: Anne Beth Torkelsen

Ansvarsområde
Lunde skole er en barneskole med ca. 360 elever. Vi har egen SFO-avdeling med ca. 70 barn.
Skolen har 50 ansatte og ledergruppen består av enhetsleder og 3 avdelingsledere.
Skolen har en spesialpedagogisk veileder som jobber tett sammen med ledelsen i den delen av
opplæringen som gjelder aspekter ved hverdagen hvor enkeltelever trenger noe ekstra.
Lunde skole driver en systematisk og målrettet opplæring med fokus på motivasjon og mestring for å
oppnå det skolemiljøet vi vil ha og de resultatene vi vil ha. Dette gjøres via arbeidet med inkluderende
skolemiljø, vurdering for læring, Lundemodellen, SMS-prosjektet og satsing på lesing.

Overordnede mål for enheten er:
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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 satsingsområder for skolene:



Lesing
Inkluderende læringsmiljø

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå 2013 2014 2015
96 100
99
Forbruk i % av budsjett 100
0

Budsjettavvik i kr

835

-75

175

Tiltak:
Jevnlig oppfølging av regnskap opp mot budsjett.

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-3 tom. 2013, fra 2014 er 50 gjennomsnittlig score)
5.trinn
Lesing
Engelsk
Regning

Lunde 2012

Lunde 2013

Lunde 2014

Lunde 2015

Landet 2015

Mål 2015

1,6

2,3

48*

47

50*

50*

1,8
2,0

2,1

48*

49

2,4

50*

48

50*
50*

50*
50*
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Erfaringsutveksling i vurderingsarbeidet med
fokus på gode målformuleringer og gode
fremovermeldinger.

Dette ble tatt opp i ståstedsanalysen våren 2015
og vi har etter det jobbet videre med samme
formulering i tillegg til at pedagogene deltar i en
kollektiv videreutvikling på området i regi av
Høgskolen i Lillehammer.
Vi har evaluert og jobber videre med en
leseopplæringsplan.

Ny leseopplæringsplan er laget og er under
implementering. På Lunde skole og sammen
på de tre barneskolene jobbes det med dette og
vi utnytter muligheten til å dra veksler på
hverandres kompetanse.
Videreføre og videreutvikle Lunde-modellen.
Utvikle bruken av It’s Learning som
læringsplattform.
Skole og hjem skal ha god kontakt for å fremme
det enkeltes barn muligheter. Dette gjelder på
alle nivå, ikke bare ved foreldremøter,
konferanser. Vi skal opptre med gjensidig
respekt for hverandre og ha eleven i fokus.
Ukentlig veiledningstime i alle klasser. Hver
kontaktlærer har en time til rådighet i uka for å
foreta direkte vurdering/veiledning av
enkeltelever.
Styrke opplæringen i engelsk fra 3 trinn.

Gjennomført
Bruken av læringsplattformen øker og flere
klasser har lekser på denne.
Her jobbes det godt på skolen og alle fora bidrar.
Fau gjør en god jobb med dette sammen med
skolen.

Dette gjennomføres på alle trinn

Vi har styrket personalet inn mot
engelskundervisningen. 2 lærere har tatt
videreutdanning i engelsk. Vi har skiftet til et nytt
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«Jul til jul»-lærer på første til fjerde trinn. En
lærer går inn ved jul i første klasse og følger
disse elevene i leseutviklingen fram til jul i andre
klasse. En annen går inn i tredje klasse og
følger denne til jul i fjerde klasse. Disse jobber
tett sammen med kontaktlærerne og tilpasser til
hver enkelt elev.

og bedre læreverk og bruker nettressursene på
en god måte.
Dette videreføres, og vi øker med leselærer inn
på mellomtrinnet.

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

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

God
brukermedvirkni
ng

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
(helhetsvurdering)
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene
Resultater
nasjonale
prøver
Kommunikasjo
n mellom hjem
og skole
Skolen
informerer oss
om barnets
utvikling
Tilfredshet med
informasjon

Målemetode

Ambisjonsnivå

2012

2014

2015

Landet

4,5

4,5

4,9

4,6

4,5

4,4

4,7

4,4

4,5

4,3

4,5

4,7

4,5

4,0

Ikke
aktuelt

4,6

Se egen
tabell

Se
egen
tabell

Se
egen
tabell

4,5

5,1

5,3

5,0

4,5

5,1

5,4

5,2

4,5

4,0

3,7

4,0

4,5

4,3

4,3

4,7

4,5

4,2

4,4

4,1

4,5

4,0

4,0

4,0

4,5

4,0

4,2

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
Tilfredshet med SFO
tilgjengelighet
Foreldres
muligheter for
Foreldreunderinnflytelse på
søkelsen
læringstilbuden
e til barnet.
Tilfredshet med Brukerundersøkelse
medvirkningen SFO
Får du være
med og vurdere
Elevundersøkelsen
skolearbeidet
ditt?

4,2

3,5
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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

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

Ambisjonsnivå
2013 2014 2015

Landet
6
2015

4,5

4,5

4,9

4,4

4,5

5,3

5,2

5,0

4,5

5,2

5,3

4,8

5,6-7,5%

7,8

4,5

4,9

4,8

4,6

4,5

5,0

5,0

4,7

4,5

5,2

4,7

6,8

10,9
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Skolevandring. Fortsatt fokus på klasseledelse,
den gode timen og vurdering for læring. 1-7
trinn. Avdelingsleder og rektor er
skolevandrere.
Utvikle en faglig bevissthet blant personalet slik
at det settes søkelys på hva som er
kompetanseheving, og hvordan det nyttes i
skolen.
Involvere personalet i arbeidet med pedagogisk
utviklingsplan
Et kontinuerlig arbeid med å bygge relasjoner i
skolen. Være ”TETT PÅ” i alle sammenhenger,
elever, foresatte, lærere, andre ansatte,
ledelsen.
Bygge videre på det gode arbeidsmiljøet. Ha en
aktiv sosial-komité.

Gjennomført i 2015. For skoleåret 2015/2016
har lærerne også skolevandret hos hverandre.
Der har vi sett på bruk av læringspartner i
undervisningen.
Samlet pedagogisk personalet deltar på en
MOOC fra høgskolen i Lillehammer. Den setter
søkelys på vurdering for læring og gir oss en
samlet kompetanseheving.
Gjennomført

Vi jobber godt med arbeidsmiljøet på skolen.
Planlegger og gjennomfører aktiviteter sammen i
større eller mindre grupper av personalet.

14. Langenes skole
Enhetsleder Cecilia Mossige Johansen

Ansvarsområde
Langenes skole er en av Søgne kommunes barneskoler. I 2015 hadde skolen ca 255 elever. Disse var
fordelt på to klasser pr. trinn.
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. 40 barn påmeldt.
6

60 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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Den avdelingen ledes av SFO-leder. Antall barn som benytter SFO-tilbudet er synkende.
Det blir gitt leksehjelp for 3. til 7. trinn, denne gjennomføres av fagarbeider og pedagog. I tillegg har vi
egen leksehjelp for minoritetsspråklige elever.
Skolen har et stabilt personale. Det har vært lite utskiftinger det siste året. Det er få menn i personalet.

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

Målemetode

Ambisjonsnivå 2013 2014 2015

Budsjettavvik i %

100

Budsjettavvik i kr

0

Avvik i forhold til budsjett

100

103

100

-8

-665

30
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Lage intern buffer for uforutsette hendelser.

Ikke mulighet, da vi har hatt et større underskudd
fra 2014. Brukt 2015 til å ta inn underskuddet.
Det er holdt nøye oversikt over budsjett.
Utfordring å ta inn et større underskudd. Det har
vært lagt til rette for drøfting av budsjett i
forbindelse med månedssamtaler med
kommunalsjef og økonomiavdeling.
Ok. Redusert bemanning høsten 2015 jmf. ny
fordelingsmodell.

Nøyaktig budsjettarbeid. Følge med på
budsjett/regnskap.

Redusert bemanning i forhold til ny
fordelingsmodell fra høsten 2014.

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-3 tom. 2013, fra 2014 er 50 gjennomsnittlig score)
5.trinn

Lesing
Engelsk
Regning

Langenes 2010 Langenes 2011 Langenes 2012 Langenes 2013 Langenes 2014 Landet 2015 Mål 2015

1,6

1,9

47*

51*

50*

2,0

1,9

1,8

48*

46*

50*

2,3

2,0

2,0

45*

49*

50*

1,7

1,9
2,0

* Ny skala for Nasjonale prøver 2014.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Utarbeidet en felles leseplan. Er i godt i gang
med å implementere planen i den daglige
praksisen med elevene
Grundig analyse av resultatene på Nasjonale

Leseplan er implementert i den daglige praksisen
på skolen. Brukes på alle trinn
Ledelsen går gjennom analysene på Nasjonale
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prøver. Evaluering og satt inn tiltak ved behov.

Laget intensive kurs i lesing og regning som har
til hensikt å forbedre elevenes lese- og
regneferdigheter.
Ledelsen gjennomfører oppfølging og drøfting
av resultater etter kartlegginger og prøver med
trinnene. Setter opp nødvendige tiltak.
Involvering av foreldrene. Utarbeidet et eget
hefte med læringsstrategier til foreldre.
Utprøving høsten 2014.

prøver med aktuelle klassene. Drøfter og setter i
gang tiltak. Resultater presentert for hele
personalgruppen.
Egen leselærer på småtrinnet og mellomtrinnet.
Lesekurs på alle trinn. Ikke fått i gang kurs i
forhold til regneferdigheter
Skolen har en egenplan for gjennomføring og
oppfølging av kartlegginger og prøver. Ledelsen
deltar på trinnmøte, drøfter egnede tiltak. Skolen
bruker det digitale verktøyet Vokal.
Hefte med læringsstrategier er utarbeidet, og det
vises til hefte ved foreldremøter på høsten. Etter
Nasjonale prøver har foreldre fått resultater hjem.

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

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012

2014

2015

Landet
2014

4,5

5,1

4,9

4,7

4,5

4,7

4,6

4,6

4,5

4,4

4,1

4,6

4,5

4,2

Ikke
aktuelt

4,6

Se egen tabell

Se
egen
tabell

Se
egen
tabell

4,5

5,5

5.3

5,3

4,5

5,3

5,3

5,3

4,5

3,4

3,4

3,4

4,5

4,7

4,5

4,5

Foreldreundersøkelsen

4,5

4,4

4,2

4,2

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

3,7

4,0

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

Se
egen
tabell

Se
egen
tabell

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

4,0
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Får du være med
og vurdere
skolearbeidet ditt?

Elevundersøkelsen

4,5

3,0

4,0

4,6

4,2

* Resultater basert på 7. trinn lokalt og nasjonalt- Elevundersøkelsen høsten 2015
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Utvidet kontaktlærertimen. Deler av timen er
timeplanfestet som skal brukes til elevsamtaler.
Samtalen skal ha fokus på veiledning og
vurdering av elevenes læring.
SFO ukentlige møter hvor innhold og aktiviteter
drøftes. Utarbeidet egen aktivitetsplan.

Gjennomført. Fungerer godt. Kontaktlærer har
timeplanfestet tid til elevsamtaler.

SFO vil bruke hjemmesiden mer aktivt i forhold
til informasjon.
SFO arrangerer foreldremøte hver høst.
Elevundersøkelsen drøftes og nye tiltak settes
inn ved behov. Grundige prosesser rundt det
forebyggende arbeidet.
Utarbeidet et årshjul for arbeid med skolemiljø.
Flere aktiviteter på trinn og på tvers av trinnene.
Fortsatt legge til rette for å vedlikeholde og
videreutvikle samarbeidet med foresatte.

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

Faste møtetidspunkt. Det er utført intern
undersøkelse i forhold til interesser og ønske om
ulike aktiviteter blant elevene og foreldre.
Utarbeides månedsplan som sendes hjem hver
måned.
Blitt noe bedre.
Ok
Elevundersøkelsen er drøftet i alle klasser. Hvert
enkelt trinn har lagt inn tiltak i forhold til
elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen er
presentert i personalet og i FAU.
Ok. Hver måned sendes ut aktuelle aktiviteter for
måneden som kommer.
Skolen legger til rette for at det skal være en «lav
terskel» for å ta kontakt med hverandre. Skolen
avholder foreldremøter og utviklingssamtale med
alle hjem. I tillegg til har kontaktlærerne dialog
med hjemmene ved behov. Hver måned lager
skolen et månedsbrev- aktuell informasjon og
læringsarbeid.
Plan endret navn. «Handlingsplan for godt
psykososialt miljø». Den er presentert på
personalmøte, og alle har lest gjennom planen.
Planen ligger også på skolens hjemmeside

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Ambisjons
nivå

2013 2014 2015

Landet
7
2015

4,5

4,4

4,7

4,4

4,5

4,9

4,9

5,0

4,5

4,4

4,3

4,8

5,6-7,5%

4,9

4,5

4,7

6,2

6,4
4,6

4,6

7

60 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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God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,5

4,8

4,5

5,3

4,4

5,1

4,7
4,1
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Arbeide for fortsatt god stabilitet og kontinuitet i
personalgruppa.

Det har vært lite utskiftninger i personalet.
Personalet er veldig stabilt.

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

Arbeider kontinuerlig med å få ned sykefraværet.

Legge til rette for å finne løsninger som kan
hindre unødig lange sykefravær.

Skolen prøver å legge til rette for å få hindre
unødig sykefravær. Følger rutiner for oppfølging
av sykefravær.
Fast tid hver onsdag. I denne tiden er det lagt til
rette for pedagogisk utviklingsarbeid for alle. Ikke
fungert optimalt, da flere av de ansatte har
redusert stillingsprosent noe som har ført til at
ikke alle deltar alltid i onsdagstiden.

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

15. Tangvall skole
Konstituert enhetsleder: Asle Kregnes

Ansvarsområde
Tangvall skole er en ungdomsskole med ca. 200 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:




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.
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Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator

God økonomistyring

Målemetode

Ambisjonsnivå 2013 2014 2015

Forbruk i % av budsjett

100

Budsjettavvik i kr

0

102

102

97

-337 -279

496

Avvik i forhold til budsjett
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Jevnlig regnskapskontroll.

Jevnlige møter med Kommunalsjef og
økonomiavdelingen.
Har i løpet av året hentet inn tidligere underskudd

God planlegging vedrørende investeringer.

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

Tangvall 2012

Tangvall 2013

Tangvall 2014

Landet 2014

Tangvall 2015

Landet 2015

3,3

3,0

2,8

3,1

46,7

50

3,1
3,6

2,7
3,2

2,5
3,0

3,1
3,1

49,4
49,3

50
50

Tangvall 2012

Tangvall 2013

Tangvall 2014

Landet 2014

Tangvall 2015

Landet 2015

3,3

3,5

3,6

3,5

50,8

53

3,7

3,5

3,6

3,4

53,8

54

Regning

9.trinn
Lesing
Regning

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 2012
38,6

Tangvall 2013

Tangvall 2014

40,6

Tangvall 2015

38,8

Mål 2015

40,4

40,0

Landet
2015
40,8

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

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

Ambisjonsnivå 2012
Måleindikator
Mitt/vårt barn får
i alle fag
tilrettelagt
opplæring i tråd

2014

Målemetode

Foreldreundersøkelsen

4,5

4,8

4,0

2015

Landet
2014

4,7
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med egne evner
og forutsetninger
Skolen håndterer
mobbing av
elever på en god
måte.
Resultater
nasjonale prøver
Resultater
grunnskolepoeng
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?

4,4

4,5

4,5

Nasjonale prøver

Se egen tabell

Se
egen
tabell

Se
egen
tabell

Grunnskolepoeng

Se egen tabell

-

-

4,5

5,1

4,5

4,9

4,5

4,3

4,5

3,1

4,5

2,9

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen

4,6

4,9

5,3

4,8

5,3

3,8

3,3

4,2

3,3

3,2

3,6

3,1

Elevundersøkelsen
3,4
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Rutiner for arbeid med resultatene av nasjonale
prøver er implementert i skolens planer.
Kartleggeren er gjennomført for alle elever
høsten 2014, denne regjennomføres i januar
2015.
Skolens pedagogiske utviklingsplan innføres fra
høsten 2014.
Skole-hjem-samarbeid: Tilbakemelding/
framovermelding og egenvurdering i
utviklingssamtale med elever og foresatte

Elevene gjennomfører nasjonale prøver. Prøvene
er implementert i årshjul
Kartleggeren gjennomføres. Resultater brukes i
utviklingssamtalene
Er innført, men det nasjonale prosjektet
Inkluderende Læringsmiljø er godt i gang.
Dette gjennomføres i utviklingssamtalen
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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

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

Ambisjonsnivå
2013

2014

2015

Landet
8
2015

4,5

3,6

4,4

4,4

4,5

4,8

5,0

5,0

4,5

4,6

4,7

4,8

5,6-7,5 %

3,6

5,6

5,6

4,5

4,1

4,5

4,6

4,5

4,1

4,2

4,7

4,5

4,2

3,6

4,1
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Skolens satsingsområde er ILM og lesing vi
driver kontinuerlig kompetanseheving på dette
området.

Skolen har tatt flere steg i ILM. Skolen har vedtatt
egne «verdier» .
Skolen har høsten 2015 igangsatt nytt
tolærersystem. Dette gjøres for å imøtekomme
nye undervisningsmetoder innen
spesialundervisning
Skolevandring utføres, men skolens ledelse vil
utvikle skolevandringen videre for å kunne ha en
mer jevnlig tilbakemelding til lærere og ansatte

Vi har fokus på skolevandring og klasseledelse.
Det er rektor og avdelingsledere som
gjennomfører skolevandring for alt pedagogisk
personale. Hovedfokus er klasseledelse og
implementering av lesing i alle fag.
Arbeidsmiljøet på skolen er bra og vi jobber
systematisk med videreutvikling av dette.

Personaltur med fokus på tolærersystemet
implementert.

16. Tinntjønn skole
Enhetsleder Jarle Langeland

Ansvarsområde
Tinntjønn skole er en ungdomsskole (8.-10. trinn) med ca. 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.
8

60 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

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå
100
0

2013 2014 2015
100
34

100
-128

100
-93

(Det ble i 2014 kvittert 200 000,-, for hørselshemmet elev, som ikke ble bokført. Dette ble videreført
som overforbruk og gjør at det reelle resultatet er overforbruk 2014 på om lag 128 000,-/ 0,7 %)
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Jevnlig budsjettkontroll

Vi har hatt jevnlig budsjettkontroll.
Året 2015 har vært preget av meget tunge tiltak
som har krevd mye av skolen. Vi ser at skolen
har måttet stå i en situasjon som har vært uten
sammenlikning på noen skoler i landet. Dette har
også vist seg i budsjettene. Vi hadde et høyt
overforbruk til sommeren og måtte derfor ta grep
i løpet av høsten.
Dette har medført at vi har i løpet av året
redusert bemanning med i overkant av 3
medarbeidere.

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

Tinntjønn 2012 Tinntjønn 2013 Tinntjønn 2014 Tinntjønn 2015
2,9
2,7

3,1
2,7

48,3
45,4

48,3
47,1

3,1

2,9

48,3

50,3

Landet 2015

Mål 2015

50,0

3,2

50,0

3,1

50,0

3,3
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Tinntjønn 2012

Tinntjønn 2013

Tinntjønn 2014

Tinntjønn 2015

Landet 2015

Mål 2015

Lesing

3,5

3,3

50,8

52,0

53,0

3,5

Regning

3,5

3,5

51,9

51,9

54,0

3,5

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
Tinntjønn 2012

Tinntjønn 2013

Tinntjønn 2014

Tinntjønn 2015

Landet 2015

Mål 2015

40,7

38,2

42,6

41,9

40,8

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.

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

Målemetode

Landet
Ambisjonsnivå 2012 2014 2015 2012

4,5

4,8

4,4

3,9

4,5

4,3

4,2

3,7

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
God
hvordan eleven
brukermedvirkning selv vurderer sitt
eget skolearbeid?
Får elevene være
med på å
bestemme hva det
skal legges vekt på
når arbeidet deres

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

Se
Se
egen egen
tabell tabell
Se
Se
egen egen
tabell tabell

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

4,5

5,3

5,0

4,3

4,5

5,3

5,1

4,4

4,5

4,0

4,1

3,4

3,8

4,9

3,3

2,7

3,6

3,5

3,2

2,6

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen

4,5

Elevundersøkelsen

4,5
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skal vurderes?
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Arbeide for et bedre integrert læringsmiljø.

Vi har gjennomført en rekke endringer og
styrkinger rundt elevene. Noe som kan nevnes:
-

-

Utvikle 2 - lærersystemet.

Styrket samarbeidet tverrfaglig med
helsesektoren ved psykisk helse inn på
timeplanen, psykologisk førstehjelp til
elever, psykisk helsearbeider inn i
klassene, helsesøster involveres i
elevsaker.
2 – lærersystemet og flere kontaktlærere
(vi har dessverre måttet kutte i dette
grunnet krevende oppfølginger)
Styrket klasseledelse og pedagogisk
refleksjon mellom lærere
Kollegaveiledning.

Vi hadde hatt forsøk tidligere, men gjennomførte
2-lærersystem på nye 8. trinn. Dette var et trinn
som ble betraktet som meget krevende fra
barneskolen.
Det innebar at elever og lærere i større grad var i
klassen, fremfor ute i grupper.
Tilbakemeldingene fra foresatte, elever og lærere
har vært meget positive.

Styrke kartleggingsrutinene.

Vi har gått gjennom rutinene rundt nasjonale
prøver og blant annet utvidet oppfølgingen med å
ta bort lekser i en periode og bare ha lesing
hjemme. Det ser ut til at dette har gitt veldig gode
resultater.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass
Sykefravær

Medarbeiderundersøkelse

Statistikk

Ambisjonsnivå
2013 2014 2015

Landet
9
2015

4,5

3,8

4,7

4,4

4,5

4,9

5,1

5,0

4,5

4,5

4,9

4,8

5,6-7,5%

2,7

7,3

7,9

9

60 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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God organisering

God ledelse

Organisering av arbeidet
Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,1

4,6

4,6

4,5

4,7

4,8

4,7

4,5

3,7

4,1
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Lage en kompetanseutviklingsplan.

Vi har laget en kompetanseutviklingsplan, og er
nå inne i en periode hvor det satses på
videreutdanning.

Sette av tid til bedre samarbeid mellom kolleger.

Vi har satt av mer av fellestiden til utveksling av
gode erfaringer, samt satt i gang
kollegaveiledning.

Enhetsleder er anbefalt av de ansatte å
bestemme mer.

Ved å legge vekt på at de ansatte skal medvirke,
har rektor lagt vekt på å øke deltakelsen og
ansvarsfølelsen for driften blant de ansatte. Dette
har også vært et tiltak for å skape en bedre kultur
hvor man snakket til og mindre om hverandre.
Likevel har det vært positivt at tilliten til rektor har
økt underveis, også vist ved at man ønsker at
han kan ta fler avgjørelser uten for mye
involvering.
Dette har også gitt en bedre fremgang i
utviklingen ved å sette i gang utvikling på en
rekke områder, spesielt på utvikling av tverrfaglig
samarbeid for å gi elevene et bedre tilbud på
skolen.

17. Kulturenheten
Enhetsleder Pål Karsten Kristensen

Ansvarsområde
Kulturenheten har ansvar for Søgne kommune sitt offentlige bidrag til kulturfeltet i Søgne. Enheten
drifter Kultursenteret Søgne gamle prestegård, ungdomskulturhuset OpenMind og flere bygninger i
området ved Søgnetunet. Trafikksikkerhetsprosjektet Nullvisjon er også driftet av enheten.
Kulturenheten har 25 ansatte fordelt på 12 årsverk:




Kulturskolen: 4,9 årsverk.
Kulturadministrasjonen: 4 årsverk.
OpenMind: 3,1 årsverk (inkluderer også SLT-koordinator og leder for Nullvisjonen)
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Kulturenheten har flere bein å stå på. Et bredt og vidt virkefelt med administrasjon, kulturtilbud,
opplæring, forebygging og kommersiell drift som hovedområder.
Stikkord og eksempelvis:







Administrasjon: Spillemiddelbehandling, idrettsplan, navnesaker, Den kulturelle
skolesekken/Spaserstokken, planarbeid, utsmykking.
Kulturtilbud: Konserter, teateroppvisninger, utstillinger/omvisninger, UKM, OpenMind for
ungdom.
Kulturhistorie: Søgne bygdemuseum, kulturminnevern, markeringer
Opplæring: Kulturskole med ca. 220 elever, Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR).
Forebygging: Nullvisjon, SLT koordinator
Kommersiell drift: Selskapslokaler, kurs- og konferanseutleie, kafe, konserter i Amfiet.

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

Ambisjonsnivå

Budsjettavvik i kr

2013

2014

2015

100

99

96

97

0

102

292

263
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Følge prisstigning og prisøkning ved
kommersielt utleie.
Være proaktiv i forhold til økt inntjening på
kommersielt utleie.
Ta mindre risiko på programmering av
kulturtilbud (konserter mm).
Følge prinsippet om ”utgifter til inntekts
ervervelse”.
Fortsatt jordnær og edruelig tilnærming til
bevilgede økonomiske ressurser.
Søke eksterne prosjektmidler og
samarbeidspartnere der det er mulig og naturlig.

Delvis gjennomført ved innføring av
indeksregulering i nye langtidsleiekontrakter
Gjennomførte i 2015 et prosjekt for å bedre
markedsføringen og kvaliteten på tilfeldig utleie.
En forsiktig programmering bidro til det gode
resultatet i enheten.
Det er gjort en del oppgraderinger av
kurs/konferanselokaler.
Vi har de siste årene levert overskudd på
regnskapet pga. en bevissthet rundt pengebruk.
Det er hentet inn eksterne midler til flere prosjekt.
Sommercamp, UKM, spaserstokken osv.
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Fokusområde brukere/tjenester

2014

Landet
2014

4,8

5,0

5

4,5

4,8

4,4

4,8

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

4,5

4,7

5,0

4,9

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

4,5

4,8

5,2

5

Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

God
tjenestekvalitet

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

4,5

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
medvirkningen

God service og
informasjon

God
brukermedvirkning

Ambisjonsnivå 2012
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Døgnåpen forvaltning: Elektronisk
søknadsskjema for kulturmidler og kulturskolen.
God service og informasjon: Oppdatert og
tilgjengelig informasjon der brukeren er. Nytt
administrasjonssystem for kulturskolen med
brukerplattform håper vi vil møte
informasjonsbehovet på en god måte.
God brukermedvirkning: Dialogmøter med
brukerne når dette er naturlig. Lav terskel, lett
tilgjengelige ansatte, god hjelp og støtte.

Vurderer bruk av elektronisk søknadskjema på
flere områder.
Det ble i 2015 satt større fokus på
kommunikasjon med foreldre på kulturskolen. Vi
håper å se resultater ved undersøkelsen i 2016.

Det er alltid et fokus hos oss å møte alle som
oppsøker våre tjenester med respekt, raushet og
velvillighet.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass
Sykefravær

God organisering

God ledelse

Organisering av
arbeidet
Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Landet
10
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

11

4,0

Medarbeiderundersøkelse

Statistikk
Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse

1,5

3,1

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.
11
På grunn av lav svarprosent i 2011 gjengis ikke resultatet.
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Kartlegging av kompetansebehov og ønsker i
medarbeidersamtaler etter ny samtalemal.
Deretter lage plan for gjennomføring.
Faglig fellestur annethvert år.
Julebord/sammenkomst hvert år.
Kulturstrategi: Strategidokument som gir
tydeligere veivalg, målsettinger og ressursbruk.
Vil bedre organiseringen og gi tydeligere
bevissthet omkring kompetanse.
Fortsette med fagmøter ca. to ganger per
måned.

Medarbeidersamtaler gjennomført med alle og
individuell tiltaksplan utarbeidet.
Ikke gjennomført i 2015, men faglig fellestur
planlagt vår 2016
Kulturstrategi utarbeidet og følges opp.

Gjennomført.

18. 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 og 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.

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.
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For 2015 er det valgt tre prioriterte hovedgrep for nasjonal satsning:
1. Rekrutterings-, omstillings- og formidlingsbistand (ROF) til arbeidsgivere
2. Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere, herunder sykefraværsoppfølging (tidlig SYFO).
3. Kvaliteten i den arbeidsrettede brukeroppfølgingen og rekrutterings-, omstillings- og
formidlingsarbeidet skal videreutvikles. Aktivitetskravet skal praktiseres strengt.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2013

2014

2015

100

124

121

108

0

-2 833

-2 989

-1 141

Søgne kommune har de siste årene hatt stor vekst i sosialutgiftene, men NAV/Sosial klarte i 2015 å
snu denne utviklingen, slik at sosialutgiftene faktisk ble redusert fra 2014 til 2015. Det ble likevel et
merforbruk i forhold til budsjett. Merforbruket er sammensatt, men de største grunnene er merforbruk
på sosialhjelp til flyktninger på 0,9 mill. kroner, merforbruk på livsopphold på 1,1 mill. kroner og ca. 1
mill. kroner mer enn budsjettert til lønn. På den andre siden har utbetalingene til kvalifiseringsstønad
vært ca. 1,6 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Arbeid for sosialhjelp- ansatt prosjektleder til å
styre arbeidet. Stor suksess med utplassering
av brukere rundt i enhetene. Tett og koordinert
oppfølging av brukerne. Stor fokus på gruppen
under 30 år.

Vil si at dette har vært en suksess i kontoret. Et
veldig viktig virkemiddel for de ansatte og for
mange brukere et virkemiddel til å se nytten av å
jobbe enn å gå på trygd. Kontoret ansatte i 2015
en koordinator til dette arbeidet som følger tett
opp brukere og enheter. I tillegg har vi to
grupper: Eiendomsgruppen som gjør forefallende
arbeid for teknisk etat og eiendom og som maks
kan ta ti brukere. Dagaktiviteten er for brukere vi
er litt usikre i forhold til rus og psykiatri og de
holder hus på Stausland under arbeidsledelse av
ansatt i Enhet for psykisk helse og habilitering.
Opplever at brukere får en ekstra motivasjon til å
tenke jobb når de må ut og jobbe for de lille de
får.

Kvalifiseringsprogrammet – antall deltakere
minst det som tildeles sentralt i gjennomsnitt for
året.
Nyansatt fagleder sosial bidrar til felles og
enhetlig saksbehandling i kontoret ved
internkontroll av alle vedtak

Her jobbes det godt i kontoret og vi høyner
antallet vårt. Nå ligger vi på gjennomsnittlig ti stk.
i programmet.
Dette har vært et veldig godt grep i kontoret som
bidrar til en enhetlig saksbehandling og et felles
tankesett i kontoret.
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Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God
brukermedvirkning

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

Målemetode Ambisjonsnivå 2012

2014

4,5

4,2

4,2

4,5

3,6

4,4

Tilfredshet med informasjon

4,5

4,2

4,5

Tilfredshet med tilgjengelighet

4,5

4,1

4,2

Tilfredshet med
medvirkningen

4,5

3,5

4,4

Landet
201412
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Ansatt to rekrutteringsrådgivere i kontoret. Til
sammen utgjør dette en stilling i kontoret. De har
som oppgave og formidlet NAVs
rekrutteringstjeneste ut til bedriftene i Søgne
kommune.

Dette er gjort og kontoret har to
rekrutteringsrådgivere som jobber i 50% stilling.
De er ute i arbeidsmarkedet i Søgne og bygger
tillitt og omdømme for NAV. Dette resulterer i
flere stillinger fra det «grå» stillingsmarkedet
som kommer våre brukere til gode. I tillegg
holder de gruppeinnkallinger med aktuelle
temaer for arbeidssøkere som; CV,
jobbsøknader, hvordan finne jobben på sosiale
medier osv. Dette har gitt svært gode
tilbakemeldinger fra brukerne i kontoret og
oppleves som svært nyttig.
Dette har det vært jobbet godt med i kontoret. I
2015 hadde vi mesteparten av året en
åpningstid fra 10-14 og i oktober reduserte vi til
11-14. Det må presiseres at dette er for «dropin» i mottaket og man har fremdeles åpning for
timeavtaler fra 0800-1530. Vi har alltid
kompetanse innen ulike fagområder i mottaket
og vi har gått bort fra stigmatiseringen av
sosialhjelp tilknyttet et fast kontor. Dette har
fungert godt. Vi har hatt flere LEAN prosesser på
ulike arbeidsprosesser tilknyttet mottaket som
har gitt oss bedre rutiner å jobbe etter.
Kommunal brukerundersøkelse blir først avholdt
i 2016.
Dette jobbes det med. Jobbmesser er
regionalisert i Kristiansandregionen til «stor
kontoret» i Kristiansand, men vi deltar. I Søgne
har vi laget nettverkssamlinger for næringslivet
og i 2015 hadde vi vår første der vi inviterte
bemanningsbyrået til å holde foredrag. Dette var
svært vellykket og noe vi fortsetter med i 2016.

Fortsatt arbeid med gode rutiner for mottaket.

Kommunal brukerundersøkelse i 2015.
To jobbmesser i året ved kontoret der
rekrutteringsbyrå og lokalt næringsliv deltar. En
flott måte å koble arbeidssøkere og næringsliv
sammen.

12

Kun 2 kommuner med i landssnittet, så snittet tas ikke med for denne tjenesten

72

Fokusområde medarbeidere
2015

Landet
13
2015

5,5

4,5

4,4

4,5

5,0

4,9

5,0

4,5

4,5

4,6

4,8

5,6-7,5 %

10,8

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,5

4,4

4,6

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,0

4,7

4,7

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av
arbeidet

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Godt arbeidsmiljø

Ambisjonsnivå 2013

2014

6,1

4,3
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Kompetansedeling mellom statlige og
kommunale ytelser

Dette er det fremdeles god fokus på i kontoret.
Det er mye skulder til skulder opplæring i tillegg
til e-læringsprogrammer som tas av alle. Det gjør
at vi sikrer en mer felles kompetanse i kontoret. I
tillegg betjenes mottaket av ansatte med ulik
bakgrunn så det er helt slutt på stigmatiseringen
rundt sosialhjelpsmottakere.
Her har vi kommet veldig langt og jeg vil nesten
påstå dette ikke er et stort tema i kontoret. Vi er
kjempestolte over å ha vunnet arbeidsmiljøprisen
i kommunen 2015 og det var en «boost» til de
ansatte. Vi er stolte over å jobbe i NAV Søgne og
vi har kontinuerlig fokus på å gjøre hyggelige ting
sammen så vi har absolutt en enhetlig kultur i
kontoret som skal vedlikeholdes.
Her har kontoret i Søgne tatt noen store skritt i
2015. NAV-leder og avdelingsleder ble sertifisert
på LEAN (grønt belte) sommeren 2015. Lean har
vært et friskt pust i kontoret hva gjelder å ha
fokus på å jobbe smartere. Vi har kjørt LEAN
prosesser i kontoret på ulike arbeidsområder og
flere positive ting har blitt gjort. Dette er viktige
ledd i å jobbe smartere samt se ting på andre
måter enn vi gjør i dag. Kontoret har utarbeidet
en innovasjonsplan som går på LEAN og ha en
kontinuerlig fokus på dette innad for å hele tiden
levere tjenestene våre på en god måte til
kommunens innbyggere.
Dette gjøres konsekvent i kontoret og på hvert
kurs eller annet kompetansehevende tiltak i regi
av Fylkesmannen deltar det ansatte fra oss.

Fortsatt arbeid med å etablere en enhetlig
kultur.

Være et innovativt kontor hva gjelder måter å
jobbe smartere på. Vi skal være flinke til å se
den enkelte ansatte og hva den ansatte er god
på. Jobbe mer med spesialområder slik at den
ansatte kan jobbe med det den trives med.

Delta på kompetansehevende tiltak i regi av
fylkesmannen.

13

60 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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Delta på kompetansehevende tiltak i regi av
NAV Vest-Agder

Her er vi også gode og vi har en egen
kompetanseplan der NAV Vest-Agder deltar med
Læringsverksteder på kontoret. Det vil si de
kommer ut og holder «mini- kurs» på en halv dag
innen ulike fagfelter og vi deltar også på alt som
arrangeres i regi av fylket.

19. 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 Kurs- og prosjektvirksomhet
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

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2013

2014

2015

100
0

--- -- -53 -iu-146

2 395

Det store mindreforbruket i 2015 kommer i hovedsak av høyere inntekter enn budsjettert.
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Realistiske rammer og budsjetter. Utgifter til
lovpålagte oppgaver/aktivitet har økt de siste
årene, samtidig som kravet om innsparing er
steget. Inntektsgrunnlaget har vært og vil være
preget av uforutsigbarhet knyttet til antall
flyktninger og hvem som bosettes. Enheten
driver pålagte kommunale aktiviteter som
spesialopplæring for voksne, kurs/oppfølging for
NAV (På’an igjen) innenfor budsjettets
totalramme.

Positivt avvik inntekter
Inntekter som ikke var budsjettert
Bruk av bundne fond (overført)
Økt flyktningtilskudd
Totalt

Nok elever og økt pris pr. elevplass på
Kvalifiseringsbasen. Hvert år blir mange elever
ferdig med sin utdannelse her og begynner på
universitetet, går i lære eller går ut i jobb. Ca. 50
% av elevene får støtte fra NAV. Utfordringene
på Kvalifiseringsbasen er at vi må ha et høyt
elevantall og at elevene tar fag/utdanning som
sikrer oss nok inntekt slik at vi går i balanse.
For skoleåret 2015/2016 tok vi inn 94 voksne
elever som tar utdanning, noe som er rekord.
Romkapasitet på undervisningslokaler gjør at
dette er nær maks antallet vi kan ta inn.
Stor grad av uforutsigbarhet fra år til år tilsier at
det viktig for enheten å ha muligheten til å ha en
”buffer” som sikrer planlagt og pålagt aktivitet på
tross av sviktende inntektsgrunnlag i perioder.

715
= 1.810
2 525

Merforbruket på utgifter kommer store deler av
dette pga utforutsette utgifter til grunnskole til
voksne på Birkelid og i Kristiansand. Disse
utgiftene gis det ikke tilskudd til. Utgiftene vil
antas å øke i årene framover fordi flere har
behov og krav på grunnskole som voksen.
I tillegg har vi bosatt flere barn enn budsjettert
med behov for morsmålsassistenter i den første
tiden på bostedsskolen.
Kvalifiseringsbasen gikk i 2015 i overskudd for
første gang. Dette skyldes økte studieavgifter,
flere elever og utleie av lokaler til kursvirksomhet.
I tillegg hadde vi en netto inntekt på oppdrag for
KKG med å undervise elever på ettermiddagen.

Evt. overføring av overskudd til budsjettet fir
2016 besluttes av Kommunestyret ifm.
kommunens årsmelding. En evt. overføring vil gi
muligheter for sette inn nødvendige tiltak for å gi
et helhetlig introprogram som sikrer at
kommunen følger kravene i Introduksjonsloven
(Det vises til Fylkesmannens tilsynsrapport fra
2015 hvor det avdekkes lovbrudd i forhold til fullt
program).

Fokusområde brukere/tjenester
I henhold til Søgne kommunes styringssystem skal brukerundersøkelser gjennomføres hvert andre år,
første gang 2012. Enheten deltok for første gang i 2014. Det ble utviklet en lokal brukerundersøkelse
for flyktningtjenesten og kvalifiseringsbasen for voksne.
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator
Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (helhetsvurdering)

God tjenestekvalitet
Tilfredshet med koordinering
av tjenestene
God service og
informasjon

Tilfredshet med informasjon

Målemetode
Brukerundersøkelse
flyktningtjenesten
Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for voksne
Brukerundersøkelse
flyktningtjenesten
Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for voksne
Brukerundersøkelse
flyktningtjenesten

Ambisjonsnivå

2014
5,2

4,5
4,7

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

5,2
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Tilfredshet med tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018
Brukerundersøkelse Flyktning:
Sikre tilbakemelding-InnvandrerrådDialogmøter-

Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for voksne
Brukerundersøkelse
flyktningtjenesten
Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for voksne
Brukerundersøkelse
flyktningtjenesten
Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for voksne

4,9
5,3
4,5
4,6
5,1
4,5
4,7

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015
Brukerundersøkelse hvert annet år. 20 deltakere
mars 2016, 10 av dem avsluttet for kort tid siden,
10 avslutter i nærmeste fremtid.
Dialogmøter – den er nå erstattet av
brukerundersøkelsen.

Mer vekt på ansvarliggjøring og informasjon i
Introtimen- bedre og mer realistiske
Handlingsplaner

Tettere samarbeid med NAV (ny
samarbeidsavtale)
Brukerundersøkelse Kvalifiseringsbasen for
voksne
Utvikle bedre skrivemaler for ulike oppgaver
Bedre kvalitet på lokaler

Innføre læringsplattform
Bedre informasjon
Utvikle god metodikk for egenvurdering- større
elevmedvirkning

Bedre info på hjemmeside/ Facebook

Innvandrerråd: mulig organisering og annet
videreføres på planleggingsnivå 2016, innfridd
innen 2018
Ansvarliggjøring i forhold til Min plan er under
arbeid og i stadig utvikling. Nye planer er
utarbeidet, kartleggingsverktøy er på plass.
Benevnelsen individuell plan er erstattet med Min
plan.
Ukentlig informasjon: utarbeidet årshjul for
informasjon fra ulike enheter i kommunen samt
nav.
Det er laget en samarbeidsavtale med nav om
faste møter. Dette hjelper til at samarbeidet blir
bedre og tettere.

Det er ferdig utviklet og elevene har tilgang på
dem.
Vi har fått inn ovner, ny tavle med pc i
kjellerklasserommet, slått vekk halv vegg i
klasserommet for å bedre utnytte dette.
It’s Learning kom på plass i september 2015
It’s Learning hjelper med dette
Vi har begynt å ha elevrepresentanter i alle
klasser – hjelper med elevmedvirkning. Vi har
også utviklet et system der elevene også
vurderer seg selv mer på eget arbeid.
Hjemmesiden og facebook brukes, men It’s
Learning tar over som en viktigere
kommunikasjonskanal.
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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

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Godt arbeidsmiljø

God organisering

5,6-7,5 %

Tilfredshet med
nærmeste leder
God ledelse

Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2013 2014

4,5
4,5

Medarbeiderundersøkelse
4,5

4,8
5,1
4,4
7,6

3,1

4,8
4,4

2015
5,1

4,4

5,1

5,0

5,1

4,8

7,9
4,9

4,6

5,1

4,7

4,3

Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Repetere og vedlikeholde enhetens
verdiplattform.

Verdiplattformen deles ut til alle nyansatte i form
av musematte. Alle nyansatte får også 7 gode
vaner, en bok vi bruker. Verdiplattformen jobbes
også med gjennom året på fagmøtene.
Vi har runder med suksesshistorier og positive
ting som har skjedd oss på alle fellesmøter og
fagmøter.

Økte stoltheten over egen arbeidsplass ved å
utnytte hverandres kompetanse på tvers av
avdelingene. Dele suksesshistorier. Være synlig
i kommunen, utnytte «rommene» for å vise hva
vi er gode på (sommerfesten) Tilbakemeldinger
og evalueringer deles med hverandre.
- Ledere mer synlige og lydhøre.
Individuelle tilbakemeldinger på utført
arbeid og på uttrykte forventninger.
-

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

-

Helsefremmende- og miljøbevisste
tiltak. Lokal miljøgruppe sitt ansvar for
et godt arbeidsmiljø synliggjøres i
årsplaner.

-

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

Landet
14
2015

Leder har gitt mange positive tilbakemeldinger på
utført arbeid. (Skrevet av Tone Ø Hultmann, ikke
leder selv)

Alle de ansatte er satt ned i komiteer for å
bestemme miljøtiltak gjennom året. Vi har fast et
julebord og en blåtur til sommeren. I tillegg var vi
i 2015 i Lisboa på en fagtur. Denne turen var
viktig og alle opplevde den som god for
arbeidsmiljøet.
Vi har fagmøter en gang i måneden. I 2015
jobbet vi mye med 5M – en metode som brukes
for å veilede og ha dialog med
brukere/elever/deltakere. Vi har også jobbet mye
med BLT-modellen

14

60 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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-

Sykefravær. Tiltak for å redusere
sykefraværet vil være å etablere gode
tiltak/rutiner for å følge opp både
korttids- og langtidssykemeldte i tillegg
til de tiltak vi har for å ivareta og sikre et
godt arbeidsmiljø. Ny beredskapsplan
er godt kjent av alle og tatt i bruk i alle
avdelinger.
Sykefraværet i 2013 skyldes i all
hovedsak langtidssykemeldinger hvor
tiltak for å redusere fraværet ikke var
mulig.

Det har vært utfordrende perioder med
lantidssykemeldinger på introsenteret, noe som
følges videre opp. Av det totale sykefraværet på
7,9%, utgjør korttidsfraværet 1,9%, mens
langtidsfraværet utgjør 6,0%.

20. 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
Frisklivssentral
- helsesamtaler og tilrettelegging av diverse kurstilbud / gruppetilbud
Folkehelsekoordinator
- koordinere og holde «trykk» på folkehelsearbeid og helseoversiktsarbeid som et tverrsektorielt
ansvar
Kommunelegevirksomhet
- helseovervåkning og helseoversikt
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-

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

Ambisjonsnivå

Budsjettavvik i kr

100
0

2013

2014

2015

97

98

94

615

385

1 495

Overskuddet skyldes i hovedsak at man ikke lyktes å ansette psykolog og, at nødnettet ikke ble startet
opp i 2015. Videre har enheten også fått noen høyere inntekter enn budsjettert og lavere kostnader
enn budsjettert.
Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Kontinuerlig oppfølging av regnskapet gjennom
året for å sikre at det holdes innen budsjettet
God budsjettdisiplin i avdelingene.

Månedlig gjennomgang av budsjettsituasjonen i
enheten.
Ivaretas gjennom punktet over.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

2014

4,6

4,3

4,7

4,9

4,8

4,9

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)

Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,5

4,7

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

God tjenestekvalitet

Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,5

5,1

5,3

5,3

5,4

5,0

5,0

Ikke
aktuelt

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
God service og
informasjon

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

Landet
2014

Ambisjonsnivå 2012

4,5

3,9

4,7

4,8

5,0

4,6

5,1

4,8
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Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,5

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

Tilfredshet med
medvirkningen

4,9

5,1

5,2

4,9

4,7

5,2

4,8

4,5

5

4,9

5,2

4,9

4,1

4,9

5,4

Gjennomførte tiltak 2015:
- Hverdagsrehabilitering startet opp.
- Frisklivssentralen i Søgne slått sammen med Songdalen.
- Screening av alle gravide med tanke på rusproblematikk innført (Tweak).
- Familiesenteret ble «budsjettvinner» og går fra 2 årsverk til 3,6 årsverk med virkning fra 1.
april 2016, og vi lyktes i desember 2015 å ansette svært dyktige medarbeidere til disse
stillingene. Den ene stillingen her er psykologstillingen som vi etter 4 utlysninger ikke lyktes å
finne noen egnet kandidat til, denne stillingen ble da omgjort til familieterapeut.
- Bidratt til at Kvello-tilbudet også innbefatter Torvmoen barnehage.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
God ledelse

Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2013 2014

2015

Landet
15
2015

4,5

4,5

4,5

4,4

4,5

5,1

5,1

5,0

4,5

4,6

4,6

4,8

5,6-7,5 %

2,1

4,5

4,7

4,6

4,6

4,5

4,2

4,8

4,7

4,5

4,2

4,5

3,4

5,7

Medarbeiderundersøkelse
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Følge opp de endringer i arbeidsoppgaver,
kompetansebehov og kapasitetskrav
samhandlingsreformen medfører. Dette gjelder
alle deler av virksomheten i enhet for

Vi merker i det daglige arbeidet at oppgaver
overføres fra spesialisthelsetjenesten til
kommunen. Det stiller økte krav til kompetanse
og krever også større kapasitet.

15

60 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.

81

helsetjenester, men særlig fastlegetjenesten.

Utvikle kvalitet og kapasitet på de
primærofrebyggende tjenestene

Bidra, særlig med fysio- og ergoterapitjenesten
til at eldre kan bo i sine egne hjem med god
livskvalitet lengst mulig
Utvikle interkontrollsystemer i alle deler av
tjenesten for å sikre god kvalitet i alle tjenester,
herunder sikre at alle prosedyrer som er i strid
med gjeldende nasjonale faglige retningslinjer
heretter må til godkjenning hos enhetsleder.
Etablere faste enhetsmøter/personalmøter der
administrative ting kan tas opp – i tillegg til de
eksisterende fagmøtene vi har. Samtidig
avgrense hva som skal tas opp med alle i
enheten, og hva som skal tas avdelingsvis. Få
på plass verneombud som i samarbeid med
tillitsvalgte er i tett dialog med ansatte og
ledelsen.

Ansatt ved Familiesenteret fullførte
videreutdanning i kroppsorientert
traumebehandling i regi RVTS-Sør i nov. 2015.
Her er vi i god gang med å få til økt samarbeid
mellom helsefolk og ansatte i oppvekstsektoren.
Det blir også viktig å få alle etater i kommunen til
å forstå sitt ansvar for vellykket integrering av
våre flyktninger. Boligløsning er der et sentralt
element.
Hverdagsrehabilitering etablert.

21. Enhet for Institusjonstjenester
Enhetsleder: Anne Christin Høyem

Ansvarsområde
Enhet for Institusjonstjenester har ansvar for døgnkontinuerlig 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 (ØHD). Ved Langenes Bokollektiv er det 14 langtidsplasser
for demente. Enheten driver også kommunens hoved-kjøkken, vaskeri - og
institusjonsrenhold. Enheten har 68 årsverk.

Visjon og Overordnede mål
Enhetens visjon er: Kompetanse gir trygghet og trivsel.
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 kommunens «sørge - for ansvar» med hjemmel i helse- og omsorgslovverket
Brukermedvirkning og livskvalitet for våre brukere, pasienter og pårørende
Medarbeiderne skal oppleve utvikling og arbeidsglede

Fokusområde økonomi
Enheten har brukt 99 % av budsjettet for 2015. Dette gir et overskudd på 384 000 kroner.
Det var gjennomgang av enhetens lønnsbudsjett i 2014. Gjennomgangen gav enheten et
mer realistisk lønnsbudsjett mht lovfestede variable lønnstillegg. Enheten har god
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økonomistyring. Alle turnuser ved avdelingene er gjennomgått. Inntekter ved
oppholdsbetaling er noe høyere enn budsjettert.
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator

Målemetode

Avvik i forhold til
budsjett

Forbruk i % av budsjett
Budsjettavvik i kr

Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018
Realistiske rammer og budsjetter.

Sjekk av konteringslistene.
Gjennomgang regnskapsrapporter.
Vurdere effektivitetspotensialer i enheten,
bygge opp endringskompetanse.

Yte tjenester etter LEON prinsippet. Verdig
tilbud til pasientene.

Benytte ressursstyringsprogram (RS) i
arbeidet med timelister og turnusarbeid.

Ambisjonsnivå

2013

2014

2015

100

108

99

99

-3 558

560

384

0

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015
Enheten har hatt realistisk lønnsbudsjett.
Enheten har hatt et realistisk driftsbudsjett.
Budsjettet er ikke redusert i løpet av
driftsåret.
Gjennomføres på driftsmøter hver måned.
Gjennomføres på driftsmøter hver måned.
Turnuser er gjennomgått. Overlapping
mellom vakter er fjernet, der det er faglig
forsvarlig. Det er utviklet gode arbeidsplaner
og bedre struktur i avdelingene. Flere
ansatte har deltatt i kompetanseheving.
Lederne har deltatt på program i
Innovasjonsledelse.
Alle søknader behandles med grundig faglig
gjennomgang. Nødvendig helsehjelp tildeles
ved juridiske enkeltvedtak. Tjenester ytes
med verdighet, brukermedvirkning og
respekt.
Brukes kontinuerlig. Programmet er fortsatt
tidkrevende, men det gir god dokumentasjon
og effektiviseringsgevinst på sikt.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God brukermedvirkning

Måleindikator
Målemetode
Ambisjonsnivå 2012
Tilfredshet med tjenestens
4,5
5,3
kvalitet
Brukerundersøkelse
Tilfredshet med koordinering av
4,5
tjenestene
Tilfredshet med informasjon

2014 Landet
2014
5,3

5,6

4,5

5,2

5,2

4,7

4,5

4,9

4,6

4,8

4,5

5,5

4,7

4,7

Brukerundersøkelse
Tilfredshet med tilgjengelighet
Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Det tilstrebes god brukermedvirkning både
med beboere, pasienter og pårørende.

Gjennomføres i den daglige beboer- og
pasientpleien. Pårørende involveres ved
nettverkssamtaler. De inviteres til halvårlige
pårørendesamlinger.
Enheten driver døgnkontinuerlig nødvendig
helsehjelp 24/7 alle årets dager. Det har
vært et fullt pasientbelegg på alle plasser.

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser,
Korttids/rehab-avdelingen og
Langtids/dementbokollektivene ved Søgne
omsorgssenter og Bokollektivet ved
Langenes Bokollektiv er døgnkontinuerlige
pasient og beboertilbud på det høyeste
omsorgsnivået i kommunen. Det er
nødvendig at fagbemanning er til stede hele
døgnet.
Kjøkken, renhold og vaskeri er nødvendige
støtte tjenester etter pasientenes og
beboernes rettmessige krav og behov.
Likeså er legetilsyn/visitter ved
fastleger/sykehjemsleger og de offentlige
tannhelsetjenestene.

Tjenesten tildeles etter søknad og faglig
vurdering og saksbehandlingsregler. Det er
utarbeidet tjenestebeskrivelser og
tiltaksplaner.

Iplos registrering og tiltaksplaner i Gerica
brukes som dokumentasjon.

Det er et godt samarbeid med brukere,
pasienter/ beboere og pårørende og ulike
frivillige instanser.

Beboere/pasienter skal ha et godt
aktivitetstilbud innendørs på avdelingene, i
Maries Kafe og utendørs i Sansehagene på
Søgne omsorgssenter og Langenes
Bokollektiv.

Korttids/ rehab avdelingen har hatt økt
beleggfrekvens. Avdelingen skal være
«motor» i helse- og omsorgstjenestene i
Søgne kommune.

Kjøkkenet besørger mat til alle beboere og
pasienter, som har vedtak om
institusjonsopphold. I tillegg ytes tjenesten
matombringing til beboere i kommunale
boliger og hjemmeboende i kommunen.
Kjøkkenet driver i tillegg kantinen ved
Rådhuset og Maries kafe på Søgne
omsorgssenter.
Det er jevnlig tilbud om lege og
tannlegetilsyn.
Institusjonstjenesten har nært samarbeid
med Forvaltningstjenesten,
Hjemmetjenesten og Helsetjenesten før det
fattes vedtak på institusjonsnivå om
nødvendig helsehjelp. Forvaltningstjenesten
saksbehandler søknadene og laget forslag til
enkeltvedtak. Enhetsleder fatter
enkeltvedtakene.
Disse verktøyene benyttes i den daglige
beboer og pasientpleien for å møte den
enkelte pasients særskilte behov for
nødvendige helsetjenester.
Det samarbeids jevnlig med
pårørendegrupper, Kulturenheten, Søgne
Menighet, Frivilligsentralen, andre frivillige
og foreninger, særlig Røde Kors,
Demensforeningen og ungdomsskole med
faget «Innsats for andre».
Enheten samarbeider om «Den kulturelle
spaserstokk», «Ruslevennprosjektet» og
«Smilerynker og livsglede». Enheten har
også et nært samarbeider med
pårørendegrupper, Solstrålen barnehage og
Sansehagens venner.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer Måleindikatorer
Kompetente
medarbeidere

Godt
arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Landet
Ambisjonsnivå 2013 2014 2015 2015

Målemetode

Tilfredshet med
Medarbeiderundersøkelse
kompetanseutvikling

4,5

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,0

4,9

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,8

4,7

4,8

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

8,8

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,5

4,3

4,6

4,5

4,1

4,3

4,7

4,5

3,7

3,4

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

4,1

4,1

9,8

4,4

10,0

Medarbeiderundersøkelse
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Forum for sykepleiere utvikler samhandling
og opplæring på tvers av avdelinger.
Ha fagledere i helse- og omsorgs
avdelingene.
Opplæring av ansatte i helsenett, Gerica,
RS, PPS.
Lederutviklingsprogram Innovasjonsledelse.

Det arbeides jevnlig med fagutvikling på
tvers av avdelinger.

Ledere gir medarbeiderne tillit og har fokus
på trivsel, stabilitet og stolte medarbeidere.

Fokus på HMS og nærværsfaktorer.

Ha jevnlige møter i enhetens lokale HMS
gruppe.
Enheten ivaretar ansattes kompetansebehov og legger til rette for
kompetanseutvikling på videregående- og
universitetsnivå. Det er kontakt med interne

Det er fagleder funksjoner i avdelingene.
Opplæring gis jevnlig og det arbeids videre
med utvikling av programverktøyene.
Alle lederne har deltatt. Det er utarbeidet
innovasjonsplaner i enheten. Enheten
benytter innovasjonsverktøyet; «BehovLøsning-Test».
Medarbeiderne involveres og deltar i
beslutningsprosesser. Medarbeiderne har
spesialoppgaver ved avdelingene.
Enheten har sosiale arrangementer, både i
de enkelte avdelingene og i enhetens regi.
Korttidssykefraværet i enheten er svært lavt.
For arbeidstakere med langtidssykefravær
utarbeides oppfølgingsplaner.
Det er ikke avdekket sykefravær som
begrunnes i fysiske - eller psyko - sosiale
arbeidsrelaterte forhold. Alle ansatte får
tilbud om medarbeidersamtaler.
Den lokal HMS gruppe i enheten har jevnlige
møter. Den består av lederne, plasstillitsvalgte og plass- verneombud.
Sykepleiere har hospitert på akuttmottak og
andre aktuelle avdelinger ved sykehuset.
Sykepleiere har deltatt på videreutdanning i
avansert sykepleie på kommunalt nivå og
andre relevante sykepleiefaglige
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og eksterne instanser i forbindelse med
opplæring og undervisning.
Enheten er hospiterings- og opplæringssted
for praksiskandidater, lærlinger, studenter,
elever og ansatte i andre enheter.

God kommunikasjon ivaretas ved jevnlig
personalmøter og fagmøter.

utdanninger. Flere ansatte har deltatt på
Demensomsorgens ABC og
Miljøbehandlingens ABC og annen bedrifts
intern undervisning og på fagdager.
Enheten er opplæringssted for elever,
studenter, helsefagarbeider -lærlinger samt
institusjonskokk- lærlinger.
Flere tilbys språk– og arbeidstreningsplass.
Personer med flerkulturell bakgrunn har vært
utplassert i avdelingene. Flere av disse har
gått videre på utdanning.
Enheten legger også til rette for at
sykehusets ansatte kan hospitere i våre
avdelinger.
Alle avdelinger og lederteamet i enheten har
regelmessige personalmøter, driftsmøter og
møter med plass-tillitsvalgt og plassverneombud.
På tvers av avdelinger avholdes møter om
kost/ernæring, vaskeritjenester og andre
helse- og omsorgsfaglige møter. Enheten
har Internundervisningskomite og fagdager.

22. Enhet for hjemmetjenester
Enhetsleder Anne Lise Sandbakken

Ansvarsområde
Enhet for hjemmetjenester består av hjemmesykepleie sone øst og sone vest, avdeling for utførelse
av praktisk bistand til hjemmeboende og dagaktivitetstilbud for ca. 20 brukere ved Lundeveien 36.
Enheten har i tillegg ansvar for 36 utleieboliger fordelt på Lundeveien og Langenes bo- og
aktivitetssenter. Enheten har ca. 54 årsverk fordelt på rundt 125 ansatte. Det utføres hjemmesykepleie
i brukers hjem til ca. 200 innbyggere, og praktisk bistand til ca. 100 brukere. 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.
Enhetens visjon:
Vi bidrar til en verdig hverdag!

Overordnede mål
1. De tjenester som ytes er profesjonelle, helhetlige, fleksibel og mest mulig individuelt
tilpasset slik at det blir gitt rett kompetanse til rett tid.
2. Ha en stabil bemanning igjennom å organisere enheten slik at en skaper størst mulig
grad av trygghet, forutsigbarhet og mulighet for faglig utvikling, medbestemmelse og
trivsel
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3. God tverrfaglig virksomhet.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Avvik i forhold til
budsjett

Ambisjonsnivå

2013

2014

2015

100

103

103

100

0

-1 177

-1 117

194

Budsjettavvik i kr

Overskuddet skyldes i hovedsak at det ble gitt midler til hverdagsrehabilitering (HR-team) som ikke ble
igangsatt før i august og økt bemanning i hjemmesykepleien fra august som ikke ble igangsatt fult før i
desember. Vi hadde også fått 100.000 kroner som skulle vært til velferdsteknologi som ikke ble fullført
i løpet av 2015. Grunnen til at ikke overskuddet er så stort som det burde være er blanat annet at vi
måtte etterbetale en BPA-bruker da det var regnet ut feil sats, og vedkommende fikk tilbakebetalt for 3
år. Vi har også et prosjekt «prosjekt baby» som har kostet oss over 1,7 mill. kroner.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Kontinuerlig fokus på nødvendig helsehjelp.

Vi må utføre nødvendig helsehjelp, vi har bla et
prosjekt baby som vi gjennomfører uten midler til
det, men prøver hele tiden å legge oss på et
mest mulig hensiktsmessig og effektivt nivå for å
holde oss til budsjettene
Gir vedtak etter nødvendig helsehjelp etter
skjønn i forhold til dagens lovverk
Dette opplever vi har vært vanskelig det siste
halvåret etter at det ble innført at alle måtte jobbe
flere helger hvis en skulle få større stilling. En del
har søkt seg til nabokommuner for å slippe flere
helger, men samtidig få større stillinger.
Jobber med trivsel på arbeidsplassen og
tilrettelegging, samt forebygge skader og god
oppfølgning ved sykemelding.

Sikre at enheten oppfyller de forpliktelser
lovverket setter.
Rekruttere og beholde dyktige og egnede
medarbeidere.

Fokus på sykefravær og reduksjon av dette.

Andre gjennomførte tiltak i 2015:



Gjennomgått regnskap opp mot budsjett jevnlig med kommunalsjef og Økonomiavdelingen.
Tilrettelagt for gode garderobeforhold og arbeidstøy for ansatte, det er kjøpt inn nytt
arbeidstøy og garderobeskap til de ansatte.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor
God
tjenestekvalitet

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

Målemetode
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester

Ambisjonsnivå

2012

2014

Landet
2014

5,7

5,6

5,6

5,5

5

5,2

4,5
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Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Tilfredshet med
informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester

Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt

4,5

5,2

5,1

5,3

5,1

4,7

4,9

5,4

5,2

5,4

5,1

4,7

4,9

4

4,6

4,6

4,7

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Ha fokus på et fortsatt godt tjenestetilbud for
våre brukere.
Ha fokus på å gi god og nyttig informasjon til
brukerne og deres pårørende.

Vi jobber kontinuerlig for å yte god hjelp til rett tid.

Ha fokus på å være tilgjengelig for brukerne og
deres pårørende.

Ha fokus på brukermedvirkning slik at brukerne
føler seg hørt i sine saker.

Vi har bla i løpet av høsten laget nye prosedyrer
ved innflytning i utleieboligene sammen med
forvaltningstjenesten slik at forventingene står i
takt med tilbudene vi kan gi, og for å sørge for at
de får rett informasjon til riktig tid.
Dette oppleves tidvis vanskelig, da det er umulig
å stå i et stell/dusj og samtidig svare på
henvendelser på tlf fra andre pas /pårørende.
Savner en merkantil som kunne ta imot
beskjeder og videreformidle dem. Det vi har gjort
er et samarbeid med servicekontoret som hjelper
og siler henvendelser før kl 12.30 og sender sms
med beskjeder som ikke kan vente til kl. 12.30. Vi
er hele tiden tilgjengelig for trygghetsalarmer.
Vi lytter og prøver å få brukerne med på å
påvirke sin hverdag.

Fokusområde medarbeidere

Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere
Godt arbeidsmiljø

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling
Innhold i jobben

Målemetode

Ambisjonsnivå
2013

Landet
2014

2015

16

2015

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,2

4,3

4,4

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,0

5,1

5,0

16

60 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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God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,7

5,6-7,5 %

7,8

4,5

4,4

4,5

4,6

4,5

4,6

5,0

4,7

4,5

4,2

2,1

7,4

4,8

7,4

Det har blitt ansatt ny enhetsleder etter at medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført.
Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Det er satt av faste tider til ledermøter,
personalmøter og fagdager.
Enhetsleder har innført individuelle samtaler
med avdelingslederne hver 14. dag.

Dette er gjennomført

Enheten har løpende fokus på god
personalpolitikk og velferdstiltak blir sett positivt
på.
Enheten ønsker å tilrettelegge for å beholde
ansatte. Det er iverksatt tiltak som
forhandlingsturnus og arbeid med
deltidsproblematikken hvor flere ansatte har fått
øke sin stilling i forskjellige prosjekter.

Enheten har fokus på kurs for ansatte for å
øke/opprettholde kompetansen. Ansatte melder
selv fra hvilke kurs som ønskes og kursene blir
avholdt internt. Vi sender også enkeltansatte på
kurs utenfor enheten.
Det har vært oppgradering av arbeidsverktøy
som PDA og Gerica samt at det er investert i
mobile hjelpemidler og nye biler.

Dette ble ikke gjennomført av avtroppende
enhetsleder, og ny enhetsleder har hatt fokus på
samarbeid igjennom samlinger og ledermøter.
Har hatt fokus på å skape et godt arbeidsmiljø og
hatt noen felles lunsjer, julebord, julelunsj ol.
Samt å samle alle avd for å skape et felleskap på
tvers av avd.
Forhandlingsturnusen er avviklet, det er laget en
ny tilrettelagt turnus. Prosjektet med
deltidsproblematikken har skapt en del misnøye i
avd da en blir pålagt å jobbe flere helger hvis en
ønsker større stillinger, og en del har valg å søke
jobb i nabokommuner der en ikke blir pålagt flere
helger. Mener det hadde blitt mer positivt om det
hadde vært frivillig. Vi jobber mot andre løsninger
og tenker kreativt.
Vi har sendt ansatte på ulike kurs, der de som
har deltatt deler kunnskapen på sykepleiermøter
el helsefagmøter. Vi har også internundervisning
fra ulike aktører, fagdager og fagturer.
Fortsetter utviklingen her.

23. Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering
Enhetsleder: Svein Resset

Ansvarsområde:
Psykiske helsetjenester, rusarbeid og habiliteringstjenester til funksjonshemmede
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Overordnede mål
Gi brukerne et tjenestetilbud så helhetlig, fleksibelt og individuelt tilpasset som mulig i forhold til
organisatoriske og økonomiske rammevilkår.
Organisere enheten på en slik måte at den i størst mulig grad sikrer de ansattes behov for en trygg og
forutsigbar arbeidsplass preget av åpenhet, faglig utvikling, medbestemmelse og trivsel.
Justere fortløpende enhetens aktivitetsnivå slik at dette i størst mulig grad samsvarer med de
muligheter som er innenfor de budsjetterte rammer.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

God økonomistyring

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå 2013

Forbruk i % av
budsjett

Avvik i forhold til
budsjett

Budsjettavvik i kr




2014

2015

100

100

102

98

0

201

-1 152

1 508

Vi fikk tilført større statlige tilskudd enn budsjettert:
kr 500 000,Vi har valgt å fortsette å holde ledige stillinger innen psykisk helsearbeid vakante,
kombinert med restriktiv tjenestetildeling innen rus- og psykisk helsearbeid som
følge av uforutsigbarhet i statlige tilskudd til rusarbeidet:
kr 1 000 000,-
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Kontinuerlig fokus på balanse mellom
budsjetterte rammer og omfang/aktivitetsnivå i
tjenesteproduksjonen.

Enheten har til dels uforutsigbare
rammebetingelser.
Vi har derfor valgt å holde en stram linje gjennom
hele året hva tjenesteproduksjon angår på grunn
de mange uforutsette ting som kan oppstå. Både
i forhold til statlige tilskudd innen rusarbeidet, og
utviklingen knyttet til ressurskrevende
enkeltbrukere. I sum har enheten strammet inn
litt mer enn nødvendig
Enheten fikk i revidert budsjett tilført midler som
følge av at budsjettvedtak som omhandlet kutt,
ikke ble gjennomført av administrasjonen. I
tillegg ble budsjett knyttet til eksterne kjøp
regulert opp og dermed realistiske.

Vesentlige endringer i budsjett følges i stor grad
opp med tilsvarende endringer i aktivitetsnivå og
antall årsverk. Dette for å ha en plattform på
aktivitets- og tjenestenivå som samsvarer med
budsjetterte rammer

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor
God
tjenestekvalitet

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

Målemetode
Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år

Ambisjonsnivå 2012

4,5

5,1

2014

Landet
2012

5,6

5,3
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Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Tilfredshet med
informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
17
brukerrep.
Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 å
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.

5,3

5,1

4,7

5,1

5,6

5,3

5,1

Ikke
aktuelt

4,7

4,4

4,4

4,5

4,8

5,8

5,0

5,3

5,3

5,3

5,4

Ikke
aktuelt

5,0

5

5,1

5,1

3,6

4,6

3,5

4,5

4,5

4,5

4,5
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Formidle på en tydeligst mulig måte både til
innbyggere og samarbeidspartnere hvilke nivå
og omfang enhetens tjenester til enhver tid
ligger på. Dette for å skape mest mulig
realistiske forventninger.

Enheten har i svært liten grad opplevd misnøye
eller klager fra brukere og/eller pårørende av de
tjenester enheten tilbyr. Det har heller ikke vært
flere formelle klager på enkeltvedtak enn de
foregående år.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer
Målemetode
Tilfredshet med
Medarbeiderkompetanseutvikling undersøkelse
Innhold i jobben

Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Ambisjonsnivå
2013

2014

2015

Landet
18
2015

4,5

4,9

4,9

4,4

4,5

5,2

5,3

5,0

4,5

5,3

5,4

4,8

17

Undersøkelsen er revidert i 2014, og resultatene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere
undersøkelser
18
60 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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God organisering

God ledelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet
Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderunder
søkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderunder
søkelse

5,6-7,5%

5,0

5,9

5,9

4,5

5,1

5,1

4,6

4,5

5,3

5,3

4,7

4,5

4,9

4,5
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Jobbe kontinuerlig og målrettet på alle nivåer i
enheten. Både personalpolitisk, organisatorisk
og på det faglige plan slik at hver enkelt ansatt
opplever at de får utfordringer, og ser på
arbeidsplassen som faglig utfordrende med et
attraktivt sosialt miljø.

Enheten har svært gode skår på alle områder i
årets medarbeiderundersøkelse, men unntak av
de fysiske arbeidsforhold i Nygårdshaven og
overordnet ledelse i kommunen.
Arbeidsmiljøet er preget av høy trivsel i alle deler
av enheten. Vurderingen er at dette er et resultat
av innsatsen fra alle ansatte, der alle er med og
bygger opp under en kultur for å oppnå dette.

Involvere ansatte i ulike prosesser slik at de
opplever eierskap i forhold til fortløpende
organisatoriske endringer som er
hensiktsmessige eller nødvendige.

Enhetens ledergruppe har særlig fokus på
relasjonsledelse. Hvor kompetanseutvikling,
medinnflytelse og trivsel er særlig viktige
ingredienser.

Rekruttering og likestilling

Enheten fokuserer på best mulig kvalifikasjoner
ved rekruttering. Likestilling og mangfold
vurderes inn som elementer i tillegg der aktuelle
kandidater allerede innehar nødvendige
kvalifikasjoner til den aktuelle stilling

24. Ingeniørvesenet
Enhetsleder Paal Marquardt Kristensen

Ansvarsområde
Ingeniørvesenet har ansvaret for drift/vedlikehold av følgende tjenesteområder: Vannforsyning,
avløpstransport og -rensing, veg og samferdsel, havn, småbåthavn og kaier, park- og idrettsanlegg,
skjærgårdspark, friluftsområder. Samtidig har vi ansvar for kommunale investeringer, byggeledelse og
overtakelse 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
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Rekruttere faglig dyktige ansatte

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

2013

Avvik i forhold til
budsjett

Ingeniørvesenet samlet
Ingeniørvesenet ekskl.
selvkostområdene

0

-1 633

0

218

2014

2015

1 319 -2 880
772

305

Selvkostområdene: Det er vedtatt at vann, avløp, slamtømming og feiing fullt ut skal være
gebyrfinansiert i Søgne (selvkost). Dvs. at overskudd og underskudd reguleres med fond og ikke skal
påvirke kommunes resultater over tid.
Oversikt etter kalkyle 2015:

Rammeområdene: 2015 hadde vi fortsatt etterdønninger fra «innsparingsåret» 2014 som var et år
preget av å holde tilbake på bakgrunn av vedtak om innsparing på kommunale veger og frykt for å gå
med underskudd. Viktig at vi prøver å holde «stø kurs» og ikke for mye «jojo»-budsjettering. Vi har i
2015 et lite overskudd. Overskuddet skyldes i stor grad at vedlikehold av Søgne stadion er satt på
vent pga av planer om ny skole mv. på Tangvall.
Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Tertialrapportering er noe ressurskrevende i
forhold til periodisering. Enheten har stort sett
inntekter og utgifter som er kvartalsbasert.
Krever trolig noe omarbeiding av kontoplanen
for enheten.
Selvkost og ordinær drift bør skilles i forhold til
budsjett og økonomiplan. I dag rapporteres
dette samlet.
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.
Enheten må tilføres ekstra driftsmidler når vi
overtar nye anlegg som er vedtatt bygd. For
eksempel veilys, idrettsanlegg, veger, stier mv –

Arbeid er gjort for å forbedre rapportering samt
periodisering av regnskap og budsjett. Dette har
gitt noe bedre oversikt på våre områder.

Gjenstår ennå litt arbeid for å få lagd 2 «enheter»
ift rammeområdene og selvkost.
Dette ser det ut til at vi endelig har fått
gjennomslag for. Kjempebra.

Blitt bedre ved at det er lagt inn midler til dette i
de siste års budsjetter.
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konsekvensjusterte driftsbudsjetter.
Opparbeide «klimafond» i kommunen hvor vi
kan dekke inn overforbruk som vi ikke har
kontroll over i forhold til brøyting og strøm.

Utsatt på ubestemt tid. Vi får stort sett
«tilgivelse» ved ekstraordinære utgifter til
snøbrøyting og strøing.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)
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

2014

Landet
2014

4,5

4,9

5,1

5,1

Brukerundersøkelse
vann og avløp

Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt

4,5

Brukerundersøkelse
vann og avløp
Brukerundersøkelse
vann og avløp

4,5

4,5

4,6

4,4

4,5

4,6

5,5

4,6

Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt

4,5
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Deltakelse i bencmarking BedreVA og
offentliggjøre resultater for innbyggere og
politikere
Nivå og forventninger til kvalitet på våre
tjenester må gjenspeiles i våre budsjetter, og
dette må tydelig formidles til
innbyggere/brukere.
Vi bør ha flere målindikatorer som passer vår
andre tjenester som veg, friområder mv.

Vi satser på å gjenoppta deltakelsen fra og med
budsjettåret 2018.
Er en utfordring å synliggjøre konsekvenser
sammenlignet med de «myke» enhetene, noen
få hundretusen kan utgjøre en stor forskjell i
kvalitet på våre tjenester.
Vi har ikke funnet noen god brukerundersøkelse
ift disse tjenestene. Men tilbakemeldingene vi får
sporadisk er at innbyggere er stort sett fornøyd
med vårt vedlikehold.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Godt arbeidsmiljø

God organisering

2015

Landet
19
2015

4,8

4,9

4,4

4,5

5,2

5,0

5,0

4,5

5,1

5,0

4,8

5,6-7,5 %

2,1

4,5

5,1

Ambisjonsnivå

2013

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

2014

4,8

5,1
4,9

4,6

19

60 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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God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderun
dersøkelse

4,5

5,2

5,1
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Bedre oppfølging av detaljer i
medarbeidersamtaler.

Kan alltid bli bedre.

4,7

25. Arealenheten
Ansvarsområde
Arealenheten omfatter byggesak, arealplanlegging, oppmåling, GIS; geografisk
informasjonssystemer, landbruk og miljøvern. Enheten forvalter flere lover blant annet planog 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
- behandler 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

95

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 historisk hatt problemer med å rekruttere
fagfolk.
Arealplanlegging for befolkningsvekst – detaljreguleringer på Kjellandsheia,
reguleringsplan E39, sluttføre kommunedelplan for Tangvall
Komuneplanens arealdel
Fortsette arbeidet med mer effektiv saksbehandling og for godt omdømme.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i
kr

Ambisjonsnivå 2013

2014 2015

100

87

104

0

916

-277 54

99

Ved rapportering etter 2. tertial lå arealenheten an til å få et underskudd på over 1 million.
Regnskapet viser imidlertid at enheten gikk i balanse, selv om inntektene fra byggesak, plan
og oppmåling ble ca. 2 mill. kroner lavere enn budsjettert.
I tredje tertial steg inntektene på byggesak, slik at de kom på samme nivå som budsjettert.
Det var satt av lønnsmidler til ekstrahjelp på 240 000 som ikke ble benyttet, og det ble
tilbakeført ca. 200 000 fra NAV pga. sykemeldinger og permisjoner.
Det var satt opp 330 000 på en reservepost som ikke ble benyttet, og budsjettet ble styrket
med en overføring på 200 000 fra felles teknisk. I tillegg kom det inn 250 000 fra
Fylkesmannen i Vest- Agder til ulike prosjekter.
Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

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

Løpende.

Løpende.
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Fokusområde brukere/tjenester
Byggesaksbehandling, gjennomsnitt for kommunen:
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

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

Målemetode

Brukerundersøkelse
byggesaksbehandling

Ambisjons2012
nivå

2014

Landet
2014

4,5

3,5

3,6

3,8

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

4

4,5

4,3

4,5

Ikke
aktuelt

4,4

Ansvarlig søker:
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

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

Målemetode

Ambisjons2012
nivå

2014

4,5

3,9

3,9
Ikke
aktuelt

4,5
Brukerundersøkelse ansvarlig
søker
4,5

3,8

4,5

4,0

4,5

Ikke
aktuelt

4,0
4,2

Tiltakshaver:
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

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

Målemetode

Brukerundersøkelse
tiltakshaver

Ambisjons2012
nivå

2014

4,5

3,4

3,4

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

3,4

3,6

4,5

4,2

4,2

4,5

Ikke
aktuelt
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Byggesak servicekontor:
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

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

Ambisjons2012
nivå

Målemetode

Brukerundersøkelse byggesak
servicekontor

2014

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

5,1

5,6

4,5

4,7

5,3

4,5

Ikke
aktuelt
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

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

Forberedelse til nye hjemmesider.
Det er innført maks behandlingstid for disp.
saker. Vedtatt utvidede fullmakter til adm for
å få bort de gamle sakene.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer

Målemetode

Tilfredshet med
kompetanseutvikli
ng

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse
Stolthet over egen Medarbeiderarbeidsplass
undersøkelse
Innhold i jobben

Godt
arbeidsmiljø

God organisering
God ledelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet
Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

Landet
Ambisjons20
nivå
2013 2014 2015 2015

4,5

4,1

4,4

4,4

4,5

4,4

4,9

5,0

4,5

3,8

4,2

4,8

5,6-7,5 %

2,5

4,5

4,3

4,4

4,6

4,5

4,1

4,3

4,7

3,7

4,2

Det er positiv utvikling på alle de målte faktorene fra 2013 til 2015, og vi har nesten nådd
ambisjonsnivået på alle indikatorene.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Bedre omdømme og stolthet over egen
arbeidsplass: Produksjon og gode nyheter
fra enheten som evt. kan få mediedekning.
Gjøre arbeidsmiljøet bedre i stand til å
håndtere negativ omtale fra ”utsida”.
Bedre medarbeidersamtaler: Mer åpen
tilbakemelding i medarbeidersamtalen.

Løpende.

Løpende.
Gjennomført etter ny mal.

26. Eiendomsenheten
Enhetsleder: Ola Frøysland

Ansvarsområde






Forvalte, drifte og vedlikeholde – FDV av kommunens bygg, ca. 70 000 m2.
Renhold av de fleste kommunale bygg.
Serve kommunens brukergruppe og leietakere i kommunens bygningsmasse.
Tjenesten skal holde akseptabel kvalitet og tilpasses den kommunale tjenesteproduksjon.
Lede gjennomføring av byggeprosjekter, både rehabilitering og nybygg.

Overordnede mål



FDV – Forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens bygningsmasse slik at de til enhver tid
holder en akseptabel kvalitet.
Optimalisere en effektiv boligforvaltning, herunder kjøp og salg av boliger vurdert etter behov,
tilstand og offentlige støtteordninger.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold
til budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i
kr

Ambisjonsnivå 2013

2014

2015

100

100

95

93

0

-36

1 217 1 600

Eiendomsenheten gikk med 1,6 mill i overskudd i 2016. Det er flere grunner til dette resultatet:





Vi har hatt vakante stillinger i enheten. Sommer 2015 ansatte vi en ny driftsoperatør, som nå
er i fullt arbeid.
I forhold til de oppgaver som enheten skal løse, så har vi hatt for liten administrativ
bemanning. Dette har medført at kontoret er en «plugg» i forhold til gjennomføring av en rekke
oppgaver. Fom. sommeren 2016 har vi fått budsjett til å ansette en ny medarbeider på
kontoret, noe som gjør at vi vil ha bedre kapasitet på gjennomføring.
Det er fortsatt historisk lave energipriser. Dette i kombinasjon med høy middeltemperatur, og
dermed lavt forbruk til oppvarming har ført til lave kostnader til energi.

For 2015 er det brukt ca 6 mill. til blant annet:
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Nytt ventilasjonsanlegg i Nygårdshallen.
Ombygging Lunder skole (nye kontorer til skoleledelse, arbeidsrom til ansatte, nytt
datanettverk mm).
Diverse oppussing utleieboliger.
Diverse oppgraderinger Solstrålen og Åros barnehage.

Full oversikt på bruk av investeringsmidler ligger i FDV systemet - Famac
Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Enheten har som hovedmålsetting en best mulig
drift av bygningsmassen sett i forhold til
økonomi og personalresurser. Fokus har vært
og vil fortsatt være å ta vare på verdier samt å
skape og opprettholde godt innemiljø og
minimalt energiforbruk i våre bygg.
Ved hjelp av blant annet skolering og
oppdatering av egne ansatte så har vi tro på å
få til en enda bedre og mer økonomisk og
miljøvennlig drift.

Ved hjelp av ekstra investeringsmidler så har vi
oppgradert 2 ventilasjonsanlegg (hall og
garderobe på Nygård skole). I denne
sammenheng ble det også installert EOS
(energioppfølgingssystem). Ellers så pågår det
betydelige oppgraderinger på alle barneskolene.
Flere ansatte har vært på kurs for drift og
energiovervåking av bygg, dette for å få en bedre
energieffektiv styring av bygg med våre SDanlegg. En av våre ansatte videreutdanner seg
på Teknisk eiendomsforvalterstudie (Eiendom fra
A-Å)

Fra og med høst 2016 ønsker enheten å knytte
til seg en lærling i byggdrifterfaget.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Godt
samarbeidsklima

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

Intern
4,5
brukerundersøkelse

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning
Tilfredshet med
informasjon /service

Intern
4,5
brukerundersøkelse

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
samarbeidet

Ambisjonsnivå

Landet
2012 2014 2014
5,1

5,1

4,5

5,0

Intern
4,5
brukerundersøkelse

5,0

5,3

4,8

Intern
4,5
brukerundersøkelse

5,2

5,2

4,6

Intern
4,5
brukerundersøkelse

5,1
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

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

Eiendomsenheten er involvert i planlegging og
gjennomføring av alle byggeprosjekter på
kommunale bygg. Nytt fra 2015 er at
eiendomsenheten har tatt initiativ til et
samarbeidsmøte mellom de enkelte avdelinger/
byggene og driftssiden på Eiendom. Dette har vi
tenkt skal være et forum hvor en kan ha fokus på

100

hva som fungerer og hva som kan forbedres.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer Måleindikatorer
Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
Medarbeiderkompetanseutvikling undersøkelse

God organisering

God ledelse

Ambisjons- 2013
nivå

2014

2015

Landet
21
2015

4,5

4,6

4,6

4,4

4,5

5,2

5,2

5,0

4,5

5,2

5,3

4,8

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

4,9

Organisering av
arbeidet
Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,1

5,1

4,6

4,5

5,1

5,1

4,7

4,5

5,0

4,6

Innhold i jobben
Godt
arbeidsmiljø

Målemetode

Medarbeiderundersøkelse

3,3

2,2

27. 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
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2013

2014

2015

100

99

96

98

0

225

1064

441

21

60 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.

101

Planlagte tiltak økonomiplan 2015-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Opprettholde den gode økonomistyringen i
avdelingen.

Avdelingen har kontinuerlig fokus på god
økonomistyring.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

Måleindikator

Ambisjon
s-nivå

Målemetode

Intern
Tilfredshet med
brukerundersøkelse
tjenestens
kvalitet
Brukerundersøkelse
(helhetsvurdering bibliotek
)

5,1

4,8

5,4

5,7

5,3

4,5

4,5

4,9

5,1

4,8

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse
bibliotek

4,5

4,8

4,7

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,6

5,1

4,8

Brukerundersøkelse
bibliotek

5,3

5,6

5,2

Intern
brukerundersøkelse

5,0

5,0

4,7

4,3

5,6

5

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Responstid på
telefon

Tilfredshet med
samarbeidet

God
Tilfredshet med
brukermedvirkning medvirkningen

4,5

Brukerundersøkelse
bibliotek
Registrere

84 %

DIFI
kvalitetsindikator
for offentlige
nettsider

90 %
Seks
stjerner
4,5

5,0

Brukerundersøkelse
bibliotek

4,5

5,2

Utarbeide en informasjonsstrategi for Søgne
kommune.
Bedre utnyttelse av
sak/arkivsystemet/innsynsløsning.

83%22

83%23

83 %
Ingen
Seks
Ingen
måling stjerne måling
r

Intern
brukerundersøkelse
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23

5,0

Intern
brukerundersøkelse

God service og
informasjon

22

Landet
2014

2013

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

Tilfredshet med
service

Godt
samarbeidsklima

2014

2012

5,2

4,4

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015



Pilotering av ePhorte Elements hos
byggesak i 2015

Jan-september 2013
April-september 2014 ( Statistikk kun fra og med april pga av innføring av nytt telefonsystem)
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Videreutvikling av portal (Gjennomgang av
presentasjoner på intranettet, eierskap til
informasjon).
Tiltak for å øke bevisstheten rundt bruk av
kalender.
Videreutvikling av samarbeidet mellom
servicetorg og bibliotek.

Publisering av dokumenter i forbindelse med
offentlig postjournal
 KS SvarUt: Prosjektet startet høsten 2015 og
vil bli satt i drift mars 2016. KS SvarUt er en
felles løsning for kommuner og
fylkeskommuner for å formidle digital post fra
kommunale sakarkiv og fagsystemer til både
innbyggere, næringsliv, offentlige og private
organ. Hensikten er å formidle dokumenter
fra kommunal sektor rimelig, effektivt og
sikkert.
Portalprosjektet påbegynt i 2015 (ny hjemmeside
lansert i mars 2016)
Kontinuerlig fokus i det daglige kvalitetsarbeidet
Kontinuerlig fokus i det daglige kvalitetsarbeidet

Fokusområde medarbeidere
Landet
Kritiske
24
suksessfaktorer Måleindikatorer
Målemetode
Ambisjonsnivå 2013 2014 2015 2015
Kompetente
Tilfredshet med
Medarbeiderundersøkelse
5,0
4,8
4,4
medarbeidere
kompetanseutvikling
4,5
Innhold i jobben
Godt
arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5
4,5

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

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

5,1

5,4

5,0

4,9

5,1

4,8

1,5

5,5

5,4

5,0

5,2

4,6

5,1

5,3

4,7

4,8
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Redusere sårbarhet i avdelingen ved at flere får
opplæring i kritiske funksjoner.

Det har blitt jobbet aktivt for at flere ansatte skal
kunne overlappe og kunne flere
arbeidsoppgaver.
Arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon var et av
fokusområdene i medarbeidersamtalene i 2015

Jevnlig evaluering av den enkelte medarbeiders
arbeids- og ansvarsområde.
Avdelingsmøter.

Det har blitt avholdt 4 avdelingsmøter der hele
avdelingen har vært samlet.

24

60 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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Møter i faggruppene.

Organisasjonssjefen har i løpet av 2015 hatt
10 møter med fagledere i avdelingen.
 Organisasjonssjefen har hatt møter med
personal, lønn, IKT, politisk sekretariat,
servicetorg-/bibliotek og leder for
Opplæringsring Sør etter behov
Fra 2015 er Gaudios medarbeidersamtalehjul tatt
i bruk som verktøy for medarbeidersamtaler i
administrasjonsavdelingen. Samtalen skal
resultere i en konkret handlingsplan for den
enkelte medarbeider. Det har blitt avholdt
medarbeidersamtale med alle ansatte i
avdelingen i 2015.

Medarbeidersamtaler.

Administrasjonsavdelingen hatt følgende
arrangementer i 2015:
 Bowling og pizza – 17. februar
 Faglig-sosial tur til Barelona og Ceret fra 22.26. april
 Sommeravslutning i Romsviga – 11. juni
 Shuffleboard og hamburger på Harvey’s - 17.
november
 Juleavslutning med lunch – 17. desember

Sosiale sammenkomster

28. Økonomiavdelingen
Økonomisjef Ståle Øverland

Ansvarsområde
Økonomiavdelingen har det faglige og operative ansvaret for regnskap- og budsjettarbeidet i Søgne
kommune. Avdelingen har også ansvar for skatteinnkreving og finans-, likviditets- og låneforvaltning. 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.

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
God

Måleindikator
Avvik i forhold til

Målemetode
Budsjettavvik i %

Ambisjonsnivå
100

2013
99

2014
97

2015
93

104

økonomistyring

budsjett
Budsjettavvik i kr

0

76

209

424
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Jevnlig kontroll av regnskap i forhold til budsjett.

Gjennomført. Mindreforbruk skyldes vakante
stillinger høsten 2015. Det er ansatt nye
medarbeidere i disse stillingene fra 2016.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Landet
Ambisjonsnivå 2012 2014 2014

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med
informasjon /service

Intern
brukerundersøkelse

4,5

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,1

Intern
brukerundersøkelse

4,5

4,5

4,6

5,1

4,9

5,2

5,0

5,1

4,9

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Godt
samarbeidsklima

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
samarbeidet

4,9
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Tilby opplæring av ansatte med økonomiansvar,
både enkeltvis etter behov og samlet.

Gjennomført. Legger hovedvekt på individuell
opplæring av ansatte med økonomioppgaver og
økonomiansvar.
Gjennomført.

Tilrettelegging for kursing/oppdatering av
ansatte i avdelingen for å kunne gi oppdatert og
god informasjon videre ut i organisasjonen

Fokusområde medarbeidere

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

2015

Landet
25
2015

4,7

4,4

4,4

4,5

5,1

5,1

5,0

4,5

4,8

4,8

4,8

Ambisjonsnivå

2013

4,5

2014

25

60 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.

105

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

4,8

God organisering

Organisering av
arbeidet

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

1,3

1,2

Medarbeiderunder
søkelse

4,5

4,5

4,7

4,6

Medarbeiderunder
søkelse

4,5

5,0

5,0

4,7
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2015

Tilrettelegging for kursing/oppdatering.

Gjennomført. I tillegg til kurs for enkeltansatte
hadde avdelingen en felles tur med faglig og
sosialt innhold.
Gjennomført.
Gjennomført. Har i utgangspunktet lagt opp til
ukentlige avdelingsmøter, selv om det i praksis
gjennomføres noe sjeldnere. Hensikten er å
informere, samordne og diskutere felles
problemstillinger.
Gjennomført. Har byttet ut kontormøbler blant
annet for å få bedre tilpasningsmuligheter med
tanke på sittestilling etc.

Sosiale sammenkomster
Jevnlige avdelingsmøter.

Nødvendig verktøy til å utføre jobben.
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