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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2016 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 36,094 mill. kroner avsettes til
disposisjonsfond.
3. 6,042 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2016. Dette finansieres ved å
redusere avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.05.2017
Innstilling:
Eldrerådet tar årsmelding for Søgne kommune 2016 til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.05.2017
Behandling:

Ingen merknader.

Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar årsmelding for Søgne kommune 2016 til
orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 31.05.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Innstilling:
4. Årsmelding for Søgne kommune 2016 tas til orientering.
5. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 36,094 mill. kroner avsettes til
disposisjonsfond.
6. 6,042 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2016. Dette finansieres ved å
redusere avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 31.05.2017
Behandling:
Økonomisjef Øverland orienterte samt besvarte spørsmål.
Ingen merknader.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
7. Årsmelding for Søgne kommune 2016 tas til orientering.
8. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 36,094 mill. kroner avsettes til
disposisjonsfond.
9. 6,042 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2016. Dette finansieres ved å
redusere avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Bakgrunn for saken:
Årsmeldingen gir en oversikt over kommunens økonomiske stilling ved utgangen av 2016 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. Årsrapporten for Søgne kommunes forvaltningsfond, som gir en grundigere status
for fondet, er også lagt ved.
1.1 Driftsresultat
2014

2015

2016

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

25,4
3,7 %

37,2
5,2 %

40,1
5,3 %

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

9,8
1,4 %

23,0
3,2 %

22,5
3,0 %

22,3

30,4

36,1

Regnskapsmessig mindreforbruk

Søgne kommune fikk et svært godt driftsresultat i 2016. Dette skyldtes blant annet høyere
skatteinntekter og lavere pensjonseffekter enn forventet, noe som gjorde at det gode resultatet i
Søgne var på linje med de fleste norske kommuner. Netto driftsresultat ble på 40,1 mill. kroner,
godt over målet om 3 prosent av brutto driftsinntekter. Det regnskapsmessige resultatet som
kommunestyret nå skal disponere er 36,1 mill. kroner. Forskjellen mellom disse
resultatbegrepene er at det siste inkluderer avsetninger og bruk av fond. 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.
God skatteinngang.
Høyere finansavkastning enn forventet.
Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.
Få endringer som trakk i negativ retning.

Mange av disse endringene, særlig skatt og pensjon, gjelder de fleste norske kommuner:

Figuren viser at veksten i netto driftsresultat var lavere i Søgne enn for snittet. Dette reflekterer
en markert økning av driftsutgiftene. Søgne kommune ligger likevel over snittet som følge av
et godt utgangspunkt i 2015.
1.2 Investeringer og finansiering
(Mill. kr.)
Investeringer
Gjeld knyttet til investeringer

2014
43
551

2015
66
556

2016
115
558

Søgne kommune gjorde store investeringer i 2016. De største investeringene var:




Lunde skole/Lundehallen: 53 mill. kroner.
Kjøp av boliger: 13 mill. kroner.
Nye rom Søgne Omsorgssenter: 12 mill. kroner.

Lånegjelden knyttet til investeringer økte med 2 mill. kroner. Det ble tatt opp nye lån på 28
mill. kroner og betalt avdrag på 26 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. 28 mill. kroner. I tillegg solgte kommunen eiendommer for 16 mill. kroner.
Kommunen fikk også momskompensasjon og Husbanktilskudd knyttet til flere av
investeringene.
2. DISPONERING AV REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK
Rådmannens forslag til overføring av overskudd og underskudd i enhetene innebærer at netto 6
mill. kroner tilføres enhetenes 2017-budsjetter, jf. omtale nedenfor. Resten av det
regnskapsmessige mindreforbruket foreslås tilført disposisjonsfondet.
Dette innebærer isolert sett at disposisjonsfondet vil øke med 30 mill. kroner. Dette er det
samme beløpet som er forutsatt brukt fra disposisjonsfondet for å finansiere investeringer i
2017-budsjettet, slik at fondet slik det ser ut nå vil være vil være omtrent uendret i 2017.

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):
(1000 kroner)

Administrasjonsavdelingen
Enhet for PP-tjeneste
NAV/Sosial
Kvalifiseringsenheten
Lunde skole
Langenes skole
Tangvall skole
Tinntjønn skole
Enhet for helsetjenester
Enhet for hjemmetjenester
Enhet for livsmestring
Kultur
Ingeniørvesenet - rammeområde
Arealenheten
Eiendomsenhet
SUM

Regnskap

Avvik

75%

Forslag

28 279
5 098
17 289
-3 492
24 986
19 467
18 829
18 193
27 754
44 247
67 633
8 865
9 075
5 676
23 565
315 465

1 409
114
439
1 115
509
859
544
7
171
267
703
296
311
2 125
1 825
10 693

1 057
86
329
836
381
644
408
5
128
200
528
222
233
1 594
1 369
8 020

400
86
229
936
381
644
408
5
128
200
528
222
506
0
1369
6 042

De enhetene som avviker fra hovedregelen er:








Administrasjonsavdelingen: Avdelingen gikk med et stort overskudd i 2016. Ut fra en
vurdering om at enheten bør få med seg deler av dette, men at en overføring i tråd med
hovedregelen blir for stor, foreslås det å overføre 400.000 kroner.
NAV/Kvalifiseringsenheten: Det foreslås å flytte 100.000 kroner av overføringen fra
NAV til Kvalifiseringsenheten. Dette skyldes interne overføringer i 2016.
Ingeniørvesenet: Utgiftsposten for brøyting er spesiell, siden den er relativt stor og
uforutsigbar. Det har vært praksis at Ingeniørvesenet ikke må dekke inn underskudd på
brøyting, men at enheten heller ikke får med seg mindreforbruk på denne posten. I 2016
var det et merforbruk innen brøyting på ca. 0,4 mill. kroner. Hvis en justerer for dette
blir overføringen fra 2016 til 2017 på 506.000 kroner.
Arealenheten: Det store overskuddet skyldes i all hovedsak høyere inntekter enn
forventet. Det foreslås at dette ikke overføres til påfølgende år. På samme måte legges
det ikke opp til å kreve inndekning i år hvor inntektene blir vesentlig lavere enn
budsjettert.
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.
Dette gjelder:
(1000 kroner)

Barnevern
Enhet for barnehager
Nygård skole

Regnskap

Avvik

19 549
79 498
35 968

-2 940
-1 416
-1 387

Enhet for institusjonstjenester
SUM

49 032
184 047

-1 327
-7 070

Det foreslås at underskuddene ikke overføres til 2017. Hovedgrunnen er at det for flere av
enhetene selv uten en slik overføring vil være krevende å oppnå balanse i 2017. Når det gjelder
barnevernstjenesten er den felles med andre kommuner med annen praksis på dette området.
For barnehageenheten skyldes merforbruket forhold som vanskelig kan styres, herunder færre
barn fra andre kommuner og lavere inntekter som følge av rabattordninger knyttet til søsken og
husholdningsinntekt.
Rådmannens merknader:
Det vises til rådmannens kommentarer i kapittel 1 i årsmeldingen.
Rådmannens forslag medfører at budsjettrammene for 2017 økes med 6,0 mill. kroner som
følge av at overskudd i 2016 overføres til 2017. Tilsvarende beløp i fjor var 5,6 mill. kroner.
Dette øker kommunens driftsutgifter og svekker disposisjonsfondet. Det vurderes
hensiktsmessig å bruke noe skjønn, selv om det i dette tilfellet innebærer at ingen enheter må
dekke inn sine underskudd. For å sikre en langsiktig styring hvor enhetene i hovedsak beholder
budsjettmidler som ikke brukes opp før 31.12 anses systemet fornuftig.
Vedlegg
1 Årsmelding 2016 - Søgne kommune
2 Årsrapport 2016 - Søgne kommunes forvaltningsfond
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NØKKELTALL
2014

2015

2016

11 217
1,9%

11 260
0,4%

11 321
0,5%

4,8

-

4,9

5,1

-

5,1

59

48

25

PERSONAL (per 31.12)
Sykefravær
Antall ansatte
Antall årsverk
Andel kvinner

6,2%
835
631
81%

7,0%
815
616
80%

6,7%
838
642
79%

ØKONOMI
Driftsinntekter (mill. kr.)
Netto driftsresultat (mill. kr.)
Netto driftsresultat som andel av driftsinntekt
Brutto driftsresultat (mill. kr.)

691
25
3,7%
10

721
37
5,2%
23

760
40
5,3%
22

Disposisjonsfond (mill. kroner)
Disposisjonsfond som andel av driftsinntekt

67
10%

85
12%

107
14%

Investeringer (mill. kroner)
Gjeld, ekskl. startlån (mill. kroner)
Gjeld som andel av driftsinntekter
(ekskl. startlån og ubrukte lånemidler)

43
551
72%

66
556
72%

115
558
73%

Innbyggertall
Befolkningsvekst
TJENESTEKVALITET
Brukerundersøkelse,
tilfredshet med tjenestens kvalitet (skala 1-6)
Brukerundersøkelse interne tjenester, tilfredshet
med tjenestens kvalitet (skala 1-6)
Plassering Kommunebarometeret

Søgne kommune – Årsmelding 2016

Side 5

Side 6

Søgne kommune – Årsmelding 2016

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR
Søgne kommune hadde høy aktivitet gjennom 2016. Vi investerte for første gang over 100 mill. kroner
og driftsutgiftene økte med 5,6 prosent fra 2015. Inntektsveksten var også høy, slik at vi fikk et
historisk høyt netto driftsresultat. Dette styrket et godt økonomisk utgangspunkt ytterligere og vil
komme godt med i kommende år, med blant annet bygging av nytt skolesenter på Tangvall og økte
behov innenfor pleie- og omsorgsektoren.
Netto driftsresultat ble på 40 mill. kroner. Dette utgjør 5,3 prosent av brutto driftsinntekter på 760 mill.
kroner. Med dette ligger vi godt over nasjonal anbefaling om at driftsresultatet bør utgjøre minimum
1,75 prosent av driftsinntektene. God økonomisk styring i enhetene bidro til et godt resultat. Samlet
sett brukte enhetene ca. 7 mill. kroner mindre enn budsjett hvis en ser bort fra selvkostområdene.
Dette gir arbeidsro og bidrar til at en kan fokusere på å videreutvikle gode tjenester til innbyggerne.
De viktigste forklaringene på det gode driftsresultatet var skatteinntekter, finansinntekter og
pensjonskostnader. Både skatt og pensjon gjelder generelt for alle kommuner, og bidro til det beste
resultatet i norske kommuner på mange år. På finanssiden fikk kommunen et ekstraordinært utbytte
fra Avfall Sør på 4,6 mill. kroner. I tillegg klarte Søgne kommunes forvaltningsfond seg godt og
renteinntektene fra bankinnskudd ble høyere enn budsjettert. På samme måte som tidligere år ga
pensjon og premieavvik en positiv resultateffekt, i 2016 ble denne ca. 13 mill. kroner.
Søgne kommune har de siste årene vektlagt såkalt venstreforskyvning og tidlig innsats, som handler
om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, enten vanskene oppstår i førskolealder eller
senere i livet. I 2016 økte utgiftene til kommunehelse med over 30 prosent, og vi økte
ressursinnsatsen både innenfor familiesenteret, skolehelsetjenesten, ergo- og fysioterapi og
psykososialt team på skolene. Dette gir til sammen en kraftfull satsing som videreføres i 2017.
Søgne kommune har aldri tidligere investert så mye på ett år som i 2016, med 115 mill. kroner. Justert
for prisvekst må vi tilbake til 2004 for å finne like store investeringer. Det største prosjektet var Lunde
skole og Lundehallen, som sluttføres i 2017. Innenfor pleie og omsorg ble det bygd nye rom på Søgne
Omsorgssenter og en har begynt planleggingen av nye omsorgsboliger. Kommunen har også investert
13 mill. kroner i nye boliger. Når gjeldsveksten likevel er lav skyldes det blant annet at en bruker
tidligere opptatte lån. I tillegg har kommunen hatt større inntekter fra eiendomssalg enn budsjettert.
Det ble gjennomført brukerundersøkelse i 2016. Resultatene var gode og lå på eller over kommunens
ambisjonsnivå på alle kriterier, både for tjenester som leveres til kommunens innbyggere og for interne
tjenester. Kommunebarometeret sammenligner hvert år alle landets kommuner basert på til sammen
126 nøkkeltall, hvor tjenesteområdene vektes med 85 prosent og økonomi og kostnadsnivå vektes
med 15 prosent. I 2016 ble Søgne rangert som nummer 25 av 428 kommuner.
Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2015. Resultatene var gode, og viste at et stort
flertall av de ansatte var fornøyd med arbeidsforholdene og nærmeste leder, og er stolt over å jobbe i
Søgne kommune. Sykefraværet ble redusert fra 7,0 prosent i 2015 til 6,7 prosent i 2016, og vi
fortsetter å ligge godt under gjennomsnittet i kommune-Norge, som er like under 10 prosent.
Søgne kommune er en attraktiv kommune å bo i. Ved utgangen av året hadde kommunen 11 321
innbyggere. Det er nå økende aktivitet knyttet til utvikling av nye boligområder, og befolkningsveksten
forventes å ta seg opp igjen etter å ha vært relativt lav de siste årene. Dette vil være positivt for
kommunen, men samtidig sette krav til god planlegging og større kapasitet i tjenestene.
Rådmannen vil takke alle engasjerte medarbeidere for innsatsen og kommunestyret for det gode
samarbeidet i 2016.
Kim Høyer Holum,
Rådmann
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2. ØKONOMI
Driftsresultat
Søgne kommune hadde et godt driftsresultat i 2016:

Netto driftsresultat (mill. kroner)
Netto driftsresultat (% av brutto driftsinntekt)
Brutto driftsresultat (mill. kroner)
Brutto driftsresultat (% av brutto driftsinntekt)
Regnskapsmessig mindreforbruk

2014

2015

2016

25,4

37,2

40,1

3,7 %

5,2 %

5,3%

9,8

23,0

22,5

1,4 %

3,2 %

3,0%

22,3

30,4

36,1

Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig mindreforbruk inkluderer alle driftsinntekter og -utgifter, og i tillegg avsetning til og
bruk av fond. Det er dette resultatet, dvs. 36,1 mill. kroner, som skal disponeres av 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 2016 viser et netto driftsresultat
på 40,1 mill. kroner. Hovedelementene i forskjellen mellom budsjettert og faktisk resultat var:



I 2016 ble det budsjettert med en overføring på 10 mill. kroner fra drift til investering. Dette var
en økning på ca. 3 mill. kroner fra året før.



Enhetene og fellesområdene gikk samlet sett 7 mill. kroner i pluss etter at selvkostområdene
og sentralt førte pensjonseffekter er tatt ut. Økonomistyringen i enhetene har vært god. Vi ser
likevel at enkelte enheter har større avvik, og at noen av avvikene ikke ble forutsett i
tertialrapportene, slik at det fortsatt er et forbedringspotensiale.



Søgne kommune hadde i likhet med andre norske kommuner høyere skatteinngang enn
forventet, særlig mot slutten av året. Samlet inntekt fra skatt på inntekt og formue ble 281,7
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mill. kroner, 3,1 mill. kroner mer enn budsjettert. Fordi Søgne kommune har lavere
skatteinntekter per innbygger enn landssnittet fikk vi også økte inntekter gjennom
inntektsutjevningen. Inntektsutjevningen utbetales sammen med rammetilskuddet, og frie
inntekter ble samlet sett 8,5 mill. kroner høyere enn budsjettert.


Netto finansinntekter ble ca. 9 mill. kroner høyere enn budsjettert. På tross av urolige
finansmarkeder hadde Søgne kommunes forvaltningsfond god avkastning i 2016. En
avkastning på 5 prosent, mot ca. 4 prosent i budsjett, ga en meravkastning på 1,8 mill. kroner.
Kommunen hadde også i 2016 større bankinnskudd en budsjettert, i stor grad som følge av
tidsforskyvninger i investeringsprosjekter. Dette ga renteinntekter på 6,6 mill. kroner, mot 3,5
mill. kroner i budsjettet. I tillegg fikk kommunen utbetalt et ekstraordinært utbytte på 4,6 mill.
kroner fra Avfall Sør.



I budsjettet la kommunen til grunn pensjonsutgifter i tråd med pensjonsleverandørenes
prognoser. Det har vist seg at pensjonsleverandørene da budsjettet ble lagt høsten 2015
overvurderte kostnadene i 2016. Kostnadene til pensjon ble til sammen ca. 13 mill. kroner
lavere enn budsjettert.



Kommunestyret vedtok i forbindelse med årsmeldingen for 2015 å overføre 5,7 mill. kroner fra
2015 til 2016, mens enheter med underskudd måtte dekke inn 0,2 mill. kroner. Differansen
reduserer netto driftsresultat slik det er satt opp her.



Andre poster reduserer samlet sett resultatet med 3 mill. kroner. Dette gjelder blant annet
VAR-området, som hadde et merforbruk på 0,6 mill. kroner i forhold til budsjett.

Ved sammenligninger med andre kommuner brukes gjerne netto driftsresultat som andel av brutto
driftsinntekter. Nasjonal anbefaling er at netto driftsresultat bør utgjøre mer enn 1,75 prosent av brutto
driftsinntekter. Målet nås med god margin for 2016, med en netto resultatgrad på 5,3 prosent.
Figuren på neste side 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.
Søgne kommune – Årsmelding 2016
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NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER, KONSERN:

Figuren viser at netto driftsresultat i Søgne var høyere enn gjennomsnittet, men at veksten fra 2015 til
2016 var lavere. Korrigert for tekniske endringer (momskompensasjon) er resultatet for 2016 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 2016 på 22 mill. kroner, tilsvarende 3,0 prosent av
brutto driftsinntekter. Dette var en liten reduksjon fra 2015, mens gjennomsnittet av norske kommuner
hadde en markert vekst. Dette gjør at Søgne kommune gikk fra å ha høyere brutto driftsresultat enn
landssnittet i 2015 til å ligge under snittet i 2016.
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BRUTTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER, KONSERN:

Grunnen til at Søgne kommune ligger over gjennomsnittet på netto driftsresultat, men har lavere brutto
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:

Søgne kommune – Årsmelding 2016
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Analyse av driftsregnskapet i perioden 2014-2016
Tabellen nedenfor viser utviklingen i nærmere spesifiserte inntekter og utgifter, samt brutto og netto
driftsresultat. Negative tall angir inntekter.
Tall i 1 000 kroner

2014

2015

2016

Endring
siste år (%)

Driftsinntekter
Brukerbetalinger

-26 474

-27 513

-28 300

2,9%

Andre salgs- og leieinntekter

-50 637

-52 913

-55 454

4,8%

Overføringer med krav til motytelse

-80 562

-90 117

-89 437

-0,8%

Rammetilskudd fra staten

-255 364

-257 328

-265 196

3,1%

Andre statlige overføringer

-17 014

-16 953

-21 352

25,9%

-105

-64

-237

370,3%

-241 994

-258 365

-281 709

9,0%

-19 289

-18 100

-18 559

2,5%

-691 438

-721 353

-760 245

5,4%

337 761

348 844

369 193

5,8%

Sosiale utgifter

94 762

90 913

93 661

3,0%

Kjøp varer og tjenester til produksjon

71 253

81 543

89 175

9,4%

100 955

107 875

108 244

0,3%

Overføringsutgifter

50 866

40 728

48 360

18,7%

Avskrivninger

26 065

28 488

29 133

2,3%

681 663

698 391

737 766

5,6%

-9 775

-22 962

-22 479

-2,1%

Netto renter

-14 520

-10 594

-14 461

36,5%

Netto avdrag

24 962

24 833

25 966

4,6%

Motpost avskrivninger

-26 065

-28 488

-29 133

2,3%

Netto driftsresultat

-25 398

-37 212

-40 108

7,8%

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

3,7 %

5,2 %

5,3%

Økning i driftsinntekter

2,5 %

4,3 %

5,4%

Økning i driftsutgifter

2,9 %

2,5 %

5,6%

Andre overføringer
Inntekts- formueskatt
Eiendomsskatt
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønnsutgifter

Kjøp varer og tjenester som erstatter produksjon

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

2016 var et ekspansivt år for Søgne kommune hvor både driftsinntekter og -utgifter vokste betydelig
mer enn pris- og lønnsvekst. Siste anslag for den kommunale deflatoren, som måler pris- og
lønnsvekst fra 2015 til 2016, er på 2,5 prosent. For Søgne kommune økte driftsinntektene med 5,4
prosent, mens utgiftene økte med 5,6 prosent. Det at driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene gjør
at brutto driftsresultat svekkes. Netto driftsresultat bedres likevel som følge av høyere finansinntekter.
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Frie inntekter, med skatt og rammetilskudd, utgjør over 70 prosent av driftsinntektene. Frie inntekter
økte med 6,1 prosent, hvorav skatteinntektene utgjorde det meste av veksten. Det ble i 2016
inntektsført rammetilskudd på 1,4 mill. kroner som egentlig tilhørte 2015, men som ikke ble registrert
på det året. Dette gjorde at 2015-resultatet reelt sett var 1,4 mill. kroner høyere enn det som ble
rapportert og at 2016-resultatet reelt sett var 1,4 mill. kroner svakere. Inntekter som kommunen
fakturerer innbyggerne, som leieinntekter, brukerbetalinger etc., økte med 4,1 prosent. Andre statlige
overføringer, som økte med 26 prosent, består i hovedsak av det generelle flyktningetilskuddet.
På utgiftssiden er det lønn og sosiale utgifter som veier tyngst, med 63 prosent av brutto driftsutgifter.
Målt i kroner var det lønn og sosiale utgifter som økte mest, med ca. 23 mill. kroner. Dette betyr at
lønnsutgiftene økte med ca. 12,5 mill. kroner utover beregnet årslønnsvekst på 2,4 prosent. Dette er et
resultat av vekst i antall ansatte.
Netto finansinntekter var høyere i 2016 enn i 2015. Dette skyldes først og fremst et ekstraordinært
utbytte på 4,6 mill. kroner fra Avfall Sør. Avdragene økte i tråd med budsjett.

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 i kolonne 2-4. Positive avvik i kolonne 5
styrker resultatet ift. budsjett).

Regnskap
2016

Revidert
budsjett
2016

Opprinnelig
budsjett 2016

Avvik ift.
revidert
budsjett

-28 300
-55 454
-89 437
-265 196

-29 676
-51 485
-46 777
-259 800

-29 871
-51 485
-41 705
-257 900

-1 376
3 969
42 660
5 396

Andre statlige overføringer

-21 352

-19 046

-18 769

2 306

Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt

-237
-281 709
-18 559

-265
-278 600
-18 200

-265
-278 600
-18 200

-28
3 109
359

Sum driftsinntekter

-760 245

-703 849

-696 795

56 396

369 193

369 093

360 364

-100

93 661

101 940

101 495

8 279

Tall i 1000 kroner
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd

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

89 175

69 703

70 581

-19 472

108 244
48 360
29 133
0

102 785
30 577
0
0

102 758
31 074
0
-548

-5 459
-17 783
-29 133
0

Sum driftsutgifter

737 766

674 098

665 723

-63 668

Brutto driftsresultat

-22 479

-29 751

-31 072

-7 272

Søgne kommune – Årsmelding 2016
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EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på lån
Gevinst finansielle instrumenter

Sum eksterne finansinntekter

-21 810

-20 483

-20 000

1 327

-133
-7 779

-250
0

-250
0

-117
7 779

-29 722

-20 733

-20 250

8 989

15 128

15 000

15 000

-128

0

0

0

0

26 000

26 000

26 000

0

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finasielle instrumenter
(omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån

99

150

150

51

Sum eksterne finansutgifter

41 227

41 150

41 150

-77

Resultat eksterne
finanstransaksjoner

11 505

20 417

20 900

8 912

Motpost avskrivninger

-29 133

0

0

29 133

Netto driftsresultat

-40 108

-9 334

-10 172

30 774

-30 354
-235

-30 354
-235

0
0

0
0

-5 300

-828

-538

4 472

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

Sum bruk av avsetninger

0

0

0

0

-35 888

-31 417

-538

4 471

10 350

10 350

10 350

0

0
24 834

0
30 041

0
0

0
5 207

4 718

360

360

-4 358

0

0

0

0

39 902

40 751

10 710

849

-36 094

0

0

36 094

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
21,9 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
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sykelønnsrefusjoner og refusjoner for fødselspermisjon, som var på 19 mill. kroner i 2016. 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
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 2016

Revidert budsjett
2016

Avvik

28 279

29 688

1 409

5%

27 974

5 098

5 212

114

2%

4 897

Avvik Regnskap 2015
(%)

1

Administrasjonsavdelingen

2

PP-tjenesten

3

Nav/sosial

17 289

17 728

439

3%

15 857

4

Barnehageenheten

79 498

78 082

-1 416

-2 %

78 695

5

Kvalifiseringsenheten

-3 492

-2 377

1 115

-

-3 913

6

Nygård skole

35 968

34 581

-1 387

-4 %

33 002

7

Lunde skole

24 986

25 495

509

2%

24 138

8

Langenes skole

19 467

20 326

859

4%

19 664

9

Barnevern

19 549

16 609

-2 940

-15 %

18 037

10 Tangvall skole
11 Tinntjønn skole

18 829

19 373

544

3%

18 407

18 193

18 200

7

0%

19 770

12 Helsetjenester

27 754

27 925

171

1%

22 509

13 Institusjonstjenester
14 Hjemmetjenester

49 032

47 705

-1 327

-3 %

46 109

44 247

44 514

267

1%

41 761

15 Enhet for livsmestring
16 Kultur

67 633

68 336

703

1%

63 161

8 865

9 161

296

3%

8 264

5 676

7 801

2 125

37 %

8 255

9 075

9 386

311

3%

6 945

19 Ingeniørvesenet selvkost
20 KBR

-5 491

-6 088

-597

-

0

6 919

7 521

602

9%

6 583

21 Eiendomsenheten
22 Felles oppvekst

23 565

25 390

1 825

8%

21 221

17 Arealenheten
18 Ingeniørvesenet rammeområde

23 Felles omsorg
24 Felles teknisk

13 692

13 430

-262

-2 %

13 308

-10 318

-11 942

-1 624

-

-11 279

0

0

0

0

0

25 Øvrige ansvar sentraladm.
26 Pensjon, ført sentralt

23 952

28 360

4 408

18 %

20 515

-13 259

0

13 259

-

-13 379

27 Netto bruk av fond
Fordelt til drift

551

-4 773

-5 324

-

-2 498

515 558

529 643

14 085

3%

488 003
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Figuren nedenfor viser fordelingen av netto driftsutgifter i 2016 mellom sektorene, justert for sentralt
førte pensjonseffekter:
Administrasjon
10 %
Teknisk (ekskl. VAR)
8%

Helse, omsorg,
sosial
36 %

Oppvekst
46 %

Oppvekstsektoren var størst med opp mot halvparten av netto driftsutgifter, fulgt av helse og omsorg
med 36 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 25 enheter/fellesområder gikk 18 enheter med «overskudd» i 2016, dvs at de hadde
mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Samlet mindreforbruk var 15,7 mill. kroner, sett bort fra
sentralt førte pensjonseffekter. 7 enheter/fellesområder gikk med «underskudd» i 2016, dvs at de
hadde merforbruk i forhold til revidert budsjett. Sett bort fra VAR-områdene hadde disse et samlet
merforbruk på 9,0 mill. kroner.
Samlet sett hadde enhetene et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på ca. 7 mill. kroner, dersom
en ser bort fra pensjonseffekter og selvkostområdene. I 2015 var det like mange enheter som hadde
hhv. mer- og mindreforbruk som i 2016, men samlet mindreforbruk var da 9 mill. kroner.
Nedenfor omtales kort de enhetene og fellesområdene med avvik i forhold til revidert budsjett på 3
prosent eller mer:


Administrasjonsavdelingen (+1,4 mill. kroner): Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere netto
lønnsutgifter enn budsjettert, ved at en bare i begrenset grad har tatt inn vikarer ved
langtidssykemeldinger.



NAV/Sosial (+0,4 mill. kroner): Enheten har etter noen år med sterk vekst i sosialutgiftene klart
å snu utviklingen og få god kontroll på økonomien. Enheten lager månedlige oversikter for å
sikre tett oppfølging.



Kvalifiseringsenheten (+1,1 mill. kroner): Driften i 2016 gikk i utgangspunktet i balanse, men
enheten hadde med seg et overskudd fra tidligere år og det er dette som ikke er brukt.



Nygård skole (-1,4 mill. kroner): Ca. 1 mill. kroner av merforbruket knytter seg til skoledelen,
mens ca. 0,4 mill. kroner knytter seg til kompetanseavdelingen. Merforbruket knyttet til
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skoledelen forklares med krevende elevsaker, og at enheten har vurdert det som nødvendig
med ekstra bemanning for å ivareta andre elevers sikkerhet. Enheten forklarer overforbruket
knyttet til kompetanseavdelingen med endret elevgruppe.


Langenes skole (+0,9 mill. kroner): Det positive avviket forklares med at skolen i 2014 hadde
et stort negativ avvik som skolen måtte ta inn i 2015. I løpet av kalenderåret 2015 tok skolen
inn avviket fra 2014. Enheten gjorde ingen endringer i løpet av skoleåret 2015/2016 og kom
dermed ut med et positivt avvik i 2016. Mindreforbruket knytter seg til skoleåret 2015/2016, og
enheten gikk omtrent i balanse andre halvår.



Tangvall skole (+0,5 mill. kroner): Det er hovedsakelig overskuddet for 2015 som ble
videreført gjennom 2016.



Barnevernstjenesten (-2,9 mill. kroner): Merforbruket er hovedsakelig knyttet til tiltak utenfor
familien.



Institusjonstjenester (-1,3 mill. kroner): Enhetsleder oppgir at det store merforbruket skyldes
store utfordringer ved ombygging og tyngre pasientbelegg enn forventet. Det har også vist seg
vanskelig å rekruttere sykepleiere og enheten har sett seg nødt til å bruke vikarbyrå, noe som
er svært kostbart. Videre er inntektene ved oppholdsbetaling noe lavere en budsjettert.



Kultur (+0,3 mill. kroner): Mindreforbruket er i hovedsak overført mindreforbruk fra 2015.



Arealenheten (+2,1 mill. kroner): Gebyrinntektene for enheten samlet sett ble omtrent som
budsjettert, men det ble lavere inntekter fra byggesak, mens plan og oppmåling tok inn mer
enn budsjettert. Enheten har i 2016 hatt sykemeldinger og delvis vakante stillinger som
medførte at netto lønnsutgifter ble 0,9 mill. kroner lavere enn budsjettert Også andre utgifter i
enheten ble lavere enn budsjettert. I tillegg fikk enheten refusjoner fra staten og
fylkeskommunen på 0,4 mill. kroner som ikke var budsjettert.



Ingeniørvesenet (+0,3 mill. kroner): Mindreforbruket skyldes i hovedsak refusjon sykepenger
og mindre lønnforbruk pga ubesatte stillinger.



KBR IKS (+0,6 mill. kroner): Mindreforbruket skyldes at representantskapet i KBR i juni 2016
vedtok en utbetaling til eierne fra selskapets disposisjonsfond.



Eiendomsenheten (1,8 mill. kroner): Mindreforbruket henger sammen med at enheten fikk en
ekstrabevilgning på 1,8 mill. kroner av regjeringens tiltakspakke (ekstraordinære midler
øremerket til vedlikehold). Det var en relativt stor jobb å planlegge bruk av disse midlene noe
som gikk på bekostning av bruk av egen ramme. Videre ble en oppgradering av en heis
skøvet til 2017 på grunn av bestillingstid hos leverandør, budsjett 0,9 mill. kroner.



Felles omsorg (-1,6 mill. kroner): Det store merforbruket skyldes i hovedsak lavere inntekt enn
budsjettert på ressurskrevende brukere.



Øvrige ansvar sentraladministrasjonen (+4,4 mill. kroner): Mindreforbruket skyldes blant annet
at lønnsoppgjøret ble lavere enn forutsatt, slik at ca. 2 mill. kroner av avsatt lønnsreserve ikke
ble brukt.

For nærmere beskrivelse av de enkelte enhetene vises det til del 2 av denne årsmeldingen.
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Oversikt over investeringer og finansiering
Regulert
budsjett
2016

Regnskap
2016

Tall i 1000 kroner

Opprinnelig
Budsjett 2016

Regnskap
2015

FINANSIERINGSBEHOV
114 584

145 030

141 330

66 410

Utlån og forskutteringer

4 212

10 000

10 000

3 574

Kjøp av aksjer og andeler

2 860

2 500

2 500

2 598

Avdrag på lån

5 342

2 500

2 500

4 834

Investeringer i anleggsmidler

0

0

0

0

10 627

0

0

29 366

137 625

160 030

156 330

106 781

Bruk av lånemidler

-60 256

-106 680

-105 480

-43 500

Inntekter fra salg av anleggsmidler

-16 110

-2 000

-2 000

-2 770

Tilskudd til investeringer

-10 988

0

0

-1 818

Kompensasjon merverdiavgift

-18 824

-26 000

-26 000

-8 706

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

-9 309

-2 500

-2 500

-13 286

Andre inntekter

-6 717

-10 000

-10 000

-6 921

Sum ekstern finansiering

-122 204

-147 180

-145 980

-77 002

Overført fra driftsregnskapet

-10 350

-10 350

-10 350

-6 950

-5 071

-2 500

0

-22 829

-137 625

-160 030

-156 330

-106 781

0

0

0

0

Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
FINANSIERING

Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket / Udisponert

Det ble investert 115 mill. kroner i anleggsmidler i 2016. Dette er historisk høyt i Søgne kommune, og
justert for prisvekst må en tilbake til 2004 for å finne et like høyt investeringsnivå:
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De største enkeltprosjektene var:


Lunde skole og Lundehallen (52,7 mill. kroner): I 2016 ble det utgiftsført 52,7 mill. kroner på
prosjektet. Det var bevilget 65 mill. kroner, og i 2. tertialrapport ble det anslått 52 mill. kroner.
Tar en med tidligere år var det ved utgangen av 2016 brukt 74 mill. kroner av en
prosjektramme på 90 mill. kroner. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2017.



Kjøp av kommunale boliger (12,6 mill. kroner): Kommunestyret vedtok en bevilgning på 20
mill. kroner til investering i ulike boligformål, altså kjøp eller bygging av boliger for å dekke
ulike kommunale behov. Kommunen kjøpte 6 boliger i 2016 for til sammen 12,6 mill. kroner.



Søgne Omsorgssenter (11,5 mill. kroner): Arbeidet med å etablere nye rom ble igangsatt i
2015. I 2016 ble det brukt 11,5 mill. kroner av en bevilgning på 12,7 mill. kroner. Prosjektet har
en totalramme på 18 mill. kroner, og ved utgangen av 2016 var det utgiftsført til sammen 17,1
mill. kroner. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2017.

Disse tre prosjektene utgjør 77 mill. kroner, tilsvarende ca. 2/3 av samlede investeringer. Resterende
beløp ble i hovedsak brukt til oppgradering av kommunale bygg, forbedring av lokalene i
Nygårdshaven 4, IKT, fornying av inventar i skolene og kjøp av biler.
Bruk av lånemidler var den viktigste finansieringskilden, med 60 mill. kroner. Av dette var imidlertid det
meste ubrukte lånemidler, dvs. lån som kommunen hadde tatt opp tidligere år, men som ikke var
brukt. Kommunens låneopptak i 2016 til investeringsformål var dermed begrenset til 28 mill. kroner, og
siden en betalte 26 mill. kroner i avdrag økte lånegjelden knyttet til investeringer bare med 2 mill.
kroner. Det ble i tillegg tatt opp lån fra Husbanken til videreformidling (startlån) på 10 mill. kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift ga inntekter på 19 mill. kroner, mens salg av anleggsmidler utgjorde
16 mill. kroner. Kommunen hadde bare budsjettert med salgsinntekter på 2 mill. kroner.
Salgsinntektene i 2016 gjør at de mindreinntektene en tidligere har hatt fra salg av anleggsmidler i
forhold til budsjett nå er hentet inn.

Kommunens utlån
Kommunens utlån utgjorde per 31.12 2016 ca. 61 mill. kroner:
(Beløp i 1000 kroner)
1 000
59 429
268
60 697

Kommunale bedrifter mv
Utlån husbankmidler (Startlån)
Sosiale lån
Sum utlån

De største volumene gjelder Startlån, som er midler som kommunen låner fra Husbanken for videre
utlån til vanskeligstilte. I 2016 hadde vi 36 søknader om startlån, hvorav 9 søknader ble innvilget, og
det ble utbetalt 4,2 mill. kroner i startlån. Sammenlignet med 2015 er det en nedgang i antall søknader
og innvilgelser, men en økning i utlånet. I 2015 var det 54 søknader hvorav 17 ble innvilget, og det ble
utbetalt 3,6 mill. kroner i startlån. Forklaringen på at utlånt startlån har økt i 2016 til tross for nedgang i
antall saker er Finanstilsynets innstramninger i bankenes utlånsvirksomhet. Behovet for fullfinansiering
med startlån er i større grad tilstede enn tidligere.

Kommunale garantier
Kommunale garantier utgjorde per 31.12 2016 ca. 11 mill. kroner:
Garanti gitt til
Songvaar Vekst AS
Avfall Sør AS
SUM
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Garantibeløp
3 975
6 598
10 573

Garantien utløper
12.01.2043
30.06.2031
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Kommunens aksjer og andeler
Tabellen nedenfor viser Søgne kommunes aksjer og andeler i selskaper per 31.12. 2016:
Selskapets navn
Songvaar Industrier AS
Agder Energi AS
Torvmoen AS
Varodd AS
Temark IKS
Visit Sørlandet
Bibliotekssentralen AL
Søgne Industriselskap AS
Avfall Sør
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
9 903
45 815

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

Kommunens lånegjeld

Total lånegjeld
Startlån (Husbanken)
Netto lånegjeld

2014

2015

2016

650 327

659 093

665 751

99 711

103 478

108 135

550 616

555 615

557 616

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 på neste side viser Kostra-tall for netto lånegjeld per innbygger.
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NETTO LÅNEGJELD I KRONER PER INNBYGGER, KONSERN:

Tabellen viser at Søgne kommune har lavere gjeld per innbygger enn gjennomsnittet. Veksten fra
2015 til 2016 var lavere enn gjennomsnittet for kostragruppen, men noe høyere enn gjennomsnittet i
fylket og landet.
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:

Søgne kommune – Årsmelding 2016
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Søgne kommune hadde ved utgangen av 2016 flytende rente på om lag 54 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 2,4 prosent, mot 2,7 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 31.12.2016 var 167,8 mill. kroner.
Finansmarkedene var urolige i 2016, og avkastningen svingte gjennom året. Ved årsskiftet hadde
fondet likevel en positiv avkastning på 5,0 prosent, mens det var budsjettert med ca. 4 prosent. Dette
ga en merinntekt i forhold til budsjett på 1,8 mill. kroner.
Fondet forvaltes innenfor rammene av finansreglementet som er vedtatt av Kommunestyret. Andel av
fondet i de ulike aktivaklassene var gjennom året innenfor rammene i finansreglementet, og status per
31.12.2016 var som følger:

Aktivaklasser
Pengemarked/bankinnskudd
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Norske aksjer
Globale aksjer
SUM

Markedsverdi
Mill. kroner
Prosent
16,3
9,7%
57,6
34,3%
50,9
30,3%
9,4
5,6%
33,7
20,1%
167,8
100,0%

Min.
5%
20%
15%
3%
15%

Strategi
Mål
10%
35%
30%
5%
20%

Maks.
37%
50%
50%
7%
25%

Avvik
-0,3%
-0,7%
0,3%
0,6%
0,1%

Det ble ikke gjort endringer i finansreglementet i 2016. Den eneste endringen som er gjort innenfor
aktivaklassene var for globale aksjer, hvor en valgte å valutasikre ca. halvparten av midlene. Dette ble
gjort på bakgrunn av anbefaling fra ekstern rådgiver, blant annet for å sikre deler av gevinsten
kommunen har hatt de siste par årene som følge av svekket norsk kronekurs. Globale obligasjoner har
hele tiden vært valutasikret fullt ut.
I 2016 har porteføljen gitt en avkastning på 5,0 prosent, noe som er 2,1 prosentpoeng bedre enn
kommunens sammenligningsindeks. Totalporteføljen har hatt en verdiendring på 7,8 mill. kroner i
2016. Siden start har porteføljen gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,9 prosent. Figuren
nedenfor viser historisk avkastning sammenlignet med en bankrente:

2

Lån i Husbanken til videre utlån inngår ikke i tallene for andel lån med flytende rente og
gjennomsnittsrente.
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Figuren nedenfor viser avkastning i 2016 per aktivaklasse:

Avkastningen for totalporteføljen var i 2016 omtrent på nivå med 2015. Fordelingen på aktivaklasser
var imidlertid en helt annen. I 2015 hadde globale aksjer en avkastning på 24 prosent, 8 prosentpoeng
over indeks, mens obligasjoner hadde avkastning på under 0,5%. Dette illustrerer fordelen med en
balansert portefølje fordelt på ulike aktivaklasser.
I henhold til finansreglementet skal plasseringen av kommunens langsiktige finansielle aktiva minst en
gang i året stresstestes med utvalgte parametre, stresstestens samlede verdifall på langsiktige
finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det
potensielle tapet. Tabellen nedenfor viser forventet utslag på kommunens avkastning av ulike
hendelser. Allokering tar utgangspunkt i faktisk portefølje per 31.12.16, mens strategi tar utgangspunkt
i den strategiske vektingen av de ulike aktivaklassene:
Stresstest (tall i MNOK)
Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer
Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner
Verdiendring totalporteføljen
Verdiendring totalporteføljen (i %)

Allokering
-6,5
-6,7
-2,8
-1,9
-17,9
-10,7 %

Strategi
-6,6
-6,7
-2,5
-1,7
-17,5
-10,4 %

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering
er på 17,9 mill. kroner. For strategien er det beregnede verdifallet 17,5 mill. kroner. Stresstesten tar
ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. Hvis et tap av denne
størrelsesorden skulle oppstå vil 14,2 mill. kroner bli dekket av bufferfondet knyttet til porteføljen.
Resterende vil måtte dekkes fra kommunens ordinære disposisjonsfond. Dette vurderes som forsvarlig
gitt størrelsen på kommunens disposisjonsfond.

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

2014

2015

2016

132 047
8 374
15 454
67 309

113 965
35 590
17 595
84 788

113 965
43 920
16 741
106 887

Disposisjonsfondet er ytterligere styrket det siste året, og var ved utgangen av 2016 på om lag 107
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. 14 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 nå 14,2 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. 5 mill. kroner.

Disse tre elementene utgjør til sammen 33 mill. kroner, slik at det er 74 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. I 2017 er det budsjettert med at 30 mill. kroner trekkes ut fra
disposisjonsfondet for å finansiere investeringer. Disposisjonsfondet vil likevel ligge på omtrent samme
nivå gjennom 2017 hvis det meste av driftsresultatet i 2016 legges til disposisjonsfondet.

Internkontroll og etisk standard
I henhold til kommunal regnskapsstandard skal årsmeldingen redegjøre for tiltak som er iverksatt og
tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i
virksomheten. Søgne kommunes har etablert etiske retningslinjer for alle ansatte. Retningslinjene skal
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gjennomgås jevnlig, i 2016 ble det blant annet gjennomført kurs/gjennomgang av de etiske
retningslinjene hvor alle ledere med personalansvar var invitert.
Søgne kommune har blant annet økonomireglement og ulike rutiner som skal bidra til betryggende
kontroll i virksomheten. Økonomiavdelingen gjorde i 2016 en overordnet gjennomgang av
risikoområder på økonomiområdet, og har gjennomført systematiske gjennomganger av utvalgte
områder.
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3. OPPVEKST
Kommunalsjef for oppvekst leder oppvekstområdet som består av enhetene kultur,
barnehageenheten, tre barneskoler, to ungdomsskoler og PPT for Søgne og Songdalen i tillegg til
oppvekstkontor. Barnevernstjenesten, som ligger i det nye barnevernet for Kristiansandsregionen, er
også organisert under oppvekstsektoren. Dette er organisert som et vertskommunesamarbeid med
Kristiansand kommune som vertskommune. Lillesand, Birkenes, Songdalen og Søgne er
samarbeidskommuner. Skolefaglig rådgiver er i kommunalsjefens stab og ultimo 2016 ble SLT
koordinator omorganisert til staben med arbeidsoppgaver i psykososialt team. Prosjektleder 0-visjon er
organisert under enhet for kultur.
Oppvekstområdet hadde i 2016 et netto driftsbudsjett på 244 mill. kroner. Oppvekstområdet hadde ca.
46 prosent av samlet nettoramme for kommunen.
Sykefraværet innenfor oppvekstområdet var på 7,0 i 2016.

Skole
De fem skolene hadde i 2016 samlede netto driftsutgifter på 117 mill. kroner, som utgjør 23 prosent av
kommunens samlede nettoutgifter. Skolene hadde samlet sett et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. kroner i
2016:
Mer-/ mindre
forbruk (kr)

Forbruk (%)

-1 386 535

104,0 %

Lunde

508 517

98,1 %

Langenes

859 214

95,8 %

Tangvall

544 244

97,2 %

6 891

99,7 %

532 331

99,5 %

Nygård

Tinntjønn
SUM

Hver enkelt skole er nærmere omtalt i del 2 av årsmeldingen.
Felles oppvekst hadde et merforbruk i 2016 på 0,3 mill. kroner. Dette knytter seg til økte utgifter til
spesialundervisning, gjesteelever i andre kommuner, videreutdanning av lærere og det
interkommunale krisesenteret. 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 2016 ble trukket 15 mill. kroner i
rammetilskuddet, siden kommunen ikke dekker ordinær undervisning for disse elevene.
Utgiftene til grunnskole per innbygger fra 6 til 15 år økte mer i Søgne enn gjennomsnittet. Dette
skyldes delvis at utgiftene økte, men også en liten reduksjon i antall innbyggere i grunnskolealder.
Figuren nedenfor tar ikke hensyn til at ca. 215 elever fra Søgne går i private skoler hvor kommunen
ikke har utgifter til den ordinære undervisningen. Dersom en justerer for dette er utgiftene til
grunnskole i Søgne høyere enn lands- og fylkessnittet.
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år:
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Antall elever som får spesialundervisning har hatt en nedadgående trend siden 2010 både i Søgne og
i landet for øvrig. I Søgne kommune fikk vi imidlertid en markert økning i 2016 som bryter med den
generelle utviklingen.
ANDEL ELEVER I GRUNNSKOLEN SOM FÅR SPESIALUNDERVISNING:

Den neste figuren viser hvor stor andel av lærertimene som brukes på spesialundervisning. Denne
viser at ressursbruken på spesialundervisning økte tilsvarende kraftig fra 2014 til 2015 og at det kom
også en liten økning fra 2015 til 2016.
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ANDEL TIMER SPESIALUNDERVISNING AV ANTALL LÆRERTIMER TOTALT:

Søgne kommune hadde i 2016 den høyeste andelen spesialundervisning av lærertimer totalt både i
Vest-Agder og Kostragruppe 07. Det ble brukt ca. 25 mill. kroner på spesialundervisning i 2016.
Hadde spesialundervisningen i Søgne vært på samme nivå som gjennomsnittet i kostragruppen ville
også den totale ressursbruken på skole vært tilnærmet lik.
SFO er organisert under barneskolene, med en SFO per skole. Samlet sett hadde disse et merforbruk
på ca. 34 000 kroner i forhold til budsjett. Over tid er det lagt til grunn at SFO-ene skal gå i balanse.
Andelen elever som benytter seg av SFO-tilbudet er lite i Søgne. I Søgne er denne andelen 37
prosent, mens andelen på landsbasis er rundt 61 prosent og i Vest-Agder snaut 50 prosent.

Barnehage
Barnehageenheten hadde i 2016 netto driftsutgifter på 79,5 mill. kroner, som utgjør 15 prosent av
kommunens samlede netto driftsutgifter.
Andel 0-5 åringer med barnehageplass økte fra 2015 til 2016. Det vil si at Søgne kommune har
nærmet oss gjennomsnittet, men andelen er fortsatt lavere enn gjennomsnittet både for
kostragruppen, fylket og landet.
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ANDEL BARN 1-5 ÅR MED BARNEHAGEPLASS:

Figuren nedenfor viser at driftsutgiftene per barn i kommunale barnehager er høyere enn
gjennomsnittet i kostragruppen, men lavere enn snittet for fylket og landet. Siden færre barn går i
barnehage har Søgne kommune likevel lavere utgifter til barnehagesektoren enn gjennomsnittet i
kostragruppen.
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage:
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Søgne bruker ca. 2 mill. kroner mer på «spesialpedagogisk hjelp» enn kommunegruppen. Færre barn
har styrket tilbud, men Søgne er blant de kommunene som bruker mest ressurser per barn som faktisk
har det.
Ressurser som går til tilrettelagte tiltak for ca. 12 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.
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak, Søgne
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Funksjon 201 - Opphold og stimulering, Søgne

Kultur
Kultur hadde i 2016 et mindreforbruk på 296 000 kroner, som viser at enheten har kontroll på
økonomien.
Kulturenheten økte sine netto driftsutgifter fra 8,3 mill. kroner i 2015 til 8,9 mill. kroner i 2016,
tilsvarende 7,3 prosent. Dette er en realvekst på ca. 0,4 mill. kroner utover pris- og lønnsvekst.
Kostra-tallene viser likevel en nedgang i utgifter til kultursektoren per innbygger. Dette skyldes at
inntekter til prosjekt null-visjon i 2015 ble ført under felles oppvekst. 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.
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Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner:

Erfaringen med å dele SLT-koordinatorstillingen (SLT står for «Samordningsmodell for Lokale,
forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet») 50/50 mellom SLT og ordinært ungdomsarbeid har ikke
gitt ønsket resultat. Ved nytilsetting av SLT, blir den organisert i stab til kommunalsjef oppvekst. I siste
del av 2016 har stillingen vært lagt til psykososialt team ved enhet for livsmestring som jevnlig arbeider
i skolene. SLT-koordinator er kommunens viktigste bindeledd til Politiet og deltar på regelmessige
samarbeidsmøter med tema kriminalitetsforebyggende arbeid.
0-visjon har i 2016 blitt et permanent tilbud i Søgne kommune. Leder for Nullvisjonen har kommet godt
i gang med et systematisk arbeid for sunne holdninger til trafikk og ferdsel og godt
trafikksikkerhetsarbeid. Aktiviteten er fortsatt i samarbeid med Vest Agder Fylkeskommune og
kommunene Vennesla og Songdalen. Egen rapport om virksomheten det første året som permanent
aktivitet er lagt frem for politisk behandling.

Barnevern
Utgifter til barnevernstjenester har hatt en sterk vekst på landsbasis. Det er økende utfordringer i
barnevernssaker og av den grunn vedtok man i 2015 en ytterligere utvidelse til «Barnevernstjenesten i
Kristiansandsregionen» med Kristiansand som vertskommune fra 1. januar 2016. For Søgnes del
hadde barnevernet i 2016 et merforbruk på 2,9 mill. kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til
enkelttiltak for barn fra Søgne som mottar tiltak 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 (11 %) enn for landet (6 %), men vi ligger fortsatt langt under
gjennomsnittlig utgift per barn (24 prosent lavere enn landssnittet).
Det lokale barnevernsarbeidet har hatt fokus på å ivareta kravene til forsvarlig barnevernsarbeid, jfr
barnevernloven. Noen av de ansatte har lang erfaring med barnevernsarbeid, men de fleste er relativt
uerfarne og trenger mye støtte fra avdelingsleder for å mestre arbeidet. Fosterhjemsarbeidet er godt
integrert i den sentrale avdelingen og det er god måloppnåelse på lovkravene. Samarbeid med skole
og barnehage samt andre lokale hjelpeinstanser (PPT, helse etc) er høyt prioritert og
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tilbakemeldingene er at det er mye godt samarbeid med barnevernet ift det enkelte
barnet/ungdommen.
Barneverntjenesten mottok 142 nye meldinger og 107 av disse ble det opprettet undersøkelse i
forhold til i 2016. Det gis signaler nasjonalt om at flere av meldingene må undersøkes av barnevernet.
Det er av den grunn en styrt nedgang i antall meldinger som henlegges. Det betyr at det brukes mer
ressurser i første fase av en barnevernsak. Det er igangsatt arbeid ift å differensiere undersøkelsene
bedre.
Per 31.12.2016 var 129 barn som hadde barneverntiltak. 51 av disse barna hadde tiltak utenfor
opprinnelig familie, dvs. de var plassert i fosterhjem, institusjon eller hadde botilbud i egen hybel. .
De tyngste og mest kompliserte sakene skal håndteres av barnevernets tiltaksavdeling. Det betyr at vi
i lite grad kjøper hjelpetjenester fra private aktører. Gjennomsnittstiden i tiltaksavdelingen er 7,6
måneder.
En stor del av meldingene omhandler vold i nære relasjoner. Det er iverksatt betydelig innsats fra
Politidirektoratet slik at dette arbeidet kan prioriteres av Politiet lokalt. Tilsvarende prioritering er ikke
gjennomført fra BUFdir. Det betyr at forventningene til barnevernets innsats ikke samsvarer hverken ift
ressurser og muligheter vi har ift vårt lovverk. Det betyr en vesentlig svakere innsats fra barnevernet ift
dette arbeidet enn vi kunne ønske oss.
Det er igangsatt arbeid for i større grad å benytte familieråd og barnets nettverk både ved hasteflytting
og ved flytting ut av hjemmet.

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, Søgne:
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4. HELSE, SOSIAL OG OMSORG
Helse- og omsorgssektoren (HSO) består av enhet for helse, enhet for livsmestring, enhet for
institusjonstjenester, enhet for hjemmetjenester, kvalifiseringsenheten og NAV/Sosial. Disse enhetene
utgjør, sammen med felles omsorg (inkl. forvaltningstjenesten) ca. 36 prosent av Søgne kommunes
samlede driftsaktivitet (netto driftsutgifter).
Enhetene i HSO-sektoren og forvaltningstjenesten tilsammen hadde i 2016 ca 230 årsverk.
Enhetenes årsresultat følger under, og avvik er nærmere beskrevet i del 2 av årsmeldingen:
Mer/mindre
forbruk
170 569

Forbruk (%)

Institusjon

-1 327 077

Hjemmetjenester
Enhet for livsmestring
Felles omsorg
NAV/Sosial
Kvalifiseringsenheten
SUM

266 547
703 393
-1 623 716
438 513
1 114 867
-256 904

103%
99%

Tall i 1000 kroner
Helseenheten

99%

99%
114%
98%
53%
100%

«Felles omsorg» hadde et betydelig merforbruk på ca. 1,6 mill. kroner. Avviket skyldes lavere
refusjonsinntekter på ressurskrevende brukere enn budsjettert. Tjenestene til en person ble redusert
såpass i omfang at denne falt ut av listen, mens tjenester til en annen person ble såpass redusert at
refusjonen også ble betydelig redusert.
Gjennomsnittlig sykefravær i hele HSO-sektoren i 2016 var på 6,8 prosent, mot 6,9 prosent i 2015.
Altså er dette stabilt og på nivå med kommunen som helhet.

Omsorgstjenestene
Som grafen under viser har veksten i netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i Søgne den siste
femårsperioden vært lavere enn tilsvarende vekst i andre kommuner. I 2016 økte imidlertid utgiftene
med 6,5 prosent, hvilket betyr ca. 6 mill. kroner ut over pris- og lønnsvekst. Utgiftsveksten har
sammenheng med økt utgiftsbehov som følge av flere innbyggere i de eldste aldersgrupper og flere
psykisk utviklingshemmede over 16 år.
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NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. INNBYGGER I KRONER TIL PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN:

Søgne kommunes netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger er vesentlig lavere enn
gjennomsnittet. Hovedgrunnen til dette er at Søgne kommune har en ung befolkning. Ut fra
behovskriteriene i inntektssystemet er utgiftsbehovet innen pleie og omsorg i Søgne kommune ca. 12
prosent lavere enn landssnittet.
I tillegg drives pleie- og omsorgstjenestene i Søgne kommune effektivt, og kostnadsnivået ligger under
gjennomsnittet i kostragruppen selv om en justerer for demografi.
Pleie- og omsorgssektoren er krevende å analysere fordi det gis ulike tjenester av ulikt omfang til
innbyggere i alle aldre. Hovedbildet ser imidlertid ut til å være at det gis hjemmetjenester til noen flere i
Søgne kommune enn gjennomsnittet, men at kostnaden per mottaker av hjemmetjenester er lavere
enn gjennomsnittet.
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Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner):

For institusjonstjenester er bildet motsatt, det vil si at færre personer mottar tjenester, men at utgift per
oppholdsdøgn på institusjon er høyere enn gjennomsnittet. Tallene inkluderer tjenester til yngre
brukergrupper.
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon:
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Helse
Utgiftene til kommunehelsetjenesten har hittil ligget lavere enn gjennomsnittet, men som figuren viser
har dette endret seg vesentlig det siste året. Dette har sammenheng med vesentlig økning når det
gjelder stillinger i helsestasjon (helsesøstertjeneste, jordmortjeneste) og etablering av psykososialt
team.
NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. INNBYGGER I KRONER TIL KOMMUNEHELSETJENESTEN:

Noen av stillingene som ble opprettet i 2015 har også hatt helårseffekt i 2016. Søgne kommune
brukte i 2016 2.676 kroner pr. innbygger på kommunehelse. Kommunegruppen brukte 2.251 kroner
pr. innbygger, mens Vest-Agderkommunene brukte 2.482 kroner pr. innbygger.
Helseområdet har vært et politisk satsingsområde de siste par årene, og nettoutgiftene til
kommunehelse økte kraftig i 2016. Av en samlet økning på ca. 7 mill. kroner utgjorde økninger til
familiesenteret, skolehelsetjenesten og ergo-/fysioterapi 2,9 mill. kroner, mens psykososialt team
utgjorde 1,8 mill. kroner. Dette gjorde at det særlig var forebygging, helsestasjons- og
skolehelsetjeneste som ble styrket. Utgiftene til legevakt/legetjeneste ble 1,6 mill. kroner høyere i 2016
enn i 2015.
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Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år:

Nav Sosial
Utgiftene til sosialtjenesten har flatet ut de siste 2 årene og er noe under nivået for landet. Søgne
kommune brukte i 2016 2.081 kroner pr. innbygger. Det er jobbet målrettet og strukturert i NAV for å
nå dette nivået.
Økningen fra 2015 til 2016 i sosialutgifter per innbygger ser ut til å ha sammenheng med økte utgifter i
Kvalifiseringsenheten knyttet til flyktninger.
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NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL SOSIALTJENESTEN PR. INNBYGGER:

Kvalifiseringsenheten
Kvalifiseringsenheten har ansvar for introduksjonssenter for flyktninger, samt gir voksneopplæring
bestående av blant annet videregående skole for voksne, fag som fører til utdanning innen helse og
oppvekstfag og fagbrev for helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.
Når det gjelder introduksjonssenteret for flyktninger ble i tråd med vedtak bosatt 20 flyktninger i 2015.
Det var vedtatt å øke til 40 i 2016 og 55 fra 2017. Etter anmodning fra IMDI høst 2016 er tallet for 2017
redusert tilbake til 40.
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5. TEKNISK SEKTOR
Teknisk sektor består av ingeniørvesenet, eiendomsenheten og arealenheten. Det er totalt 70 årsverk
innenfor teknisk sektor. Sykefraværet i teknisk sektor var 5,1 prosent i 2016.
Teknisk sektor hadde netto driftsutgifter på 40 millioner kroner i 2016 inkludert 6,9 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 86 mill. kroner. Dette innebærer at brutto driftsutgifter var ca. 126 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 innenfor rammeområdene på 0,3 mill.
kroner i 2016.
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.
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):

Tidsseriene viser at Søgne i 2016 ligger under gjennomsnittet på årsgebyr for vannforsyning og
avløpstjenester, men over på avfallstjenester.
Brukerundersøkelsene viser stort sett en forbedring de senere år og en forbedring på alle «kritiske
suksessfaktorer» fra 2014 til 2016. 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 1,8 mill. kroner i 2016. Dette skyldes i hovedsak at noen
planlagte prosjekter knyttet til vedlikehold av kommunens bygningsmasse har tatt lengre tid enn
planlagt og derfor ikke er regnskapsført i 2016. En av årsakene til dette er at enheten fikk tilført 1,8
mill. kroner fra regjeringens tiltakspakke (ekstraordinære midler øremerket til vedlikehold) som måtte
benyttes i 2016. Når det gjelder investeringssiden har det fra 2013 blitt bevilget 5 mill. kroner årlig i
oppgradering av bygningsmasse. Disse bevilgningene har medført at en har fått oppgradert flere av de
mest prekære forholdene ved kommunens eiendomsmasse. I 2016 har midlene blant annet blitt
benyttet til oppgraderinger på Nygård og Langenes skole.
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 2016 har det vært rekordhøyt aktivitetsnivå på investeringssiden (115 mill. kroner). De fleste
investeringsprosjektene styres av eiendomsenheten og det største prosjektet i 2016 har vært
ombygging på Lunde skole.
Enheten har over tid hatt høy score på både brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser og
oppfyller ambisjonsnivået på disse.

Arealenheten
Arealenheten hadde et overskudd på 2,1 mill. kroner i 2016. Inntektene knyttet til byggesak ble ca. 1
mill. kroner lavere enn budsjettert. At en likevel klarte å gå i pluss skyldes blant annet høyere
gebyrinntekter enn budsjettert innenfor plan og oppmåling samtidig som en holdt igjen på utgiftssiden.
Dette er nærmere spesifisert i del 2 av årsmeldingen.
Aktivitetsnivået på plansiden har vært høyt i 2016. Kommunedelplan for Tangvall ble vedtatt i løpet av
2016. I tillegg pågikk arbeid med planstrategi, reguleringsplan for E39, områdereguleringsplan for
Leireheia nord og flere store reguleringsplaner på Tangvall.
Brukerundersøkelsene viser stort sett en forbedring i 2016 sammenlignet med 2014, men at en ennå
ikke har nådd ambisjonsnivået for enheten på noen indikatorer. Undersøkelsene i 2012, 2014 og 2016
viser en klar positiv utvikling i enheten. Brukerundersøkelsen viser at det er stor tilfredshet
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servicekontoret på byggesak. Medarbeiderundersøkelsen i 2015 viste en forbedring sammenlignet
med 2013 og ambisjonsnivået er nesten nådd.
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger:

Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger:

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. Søgne følger denne trenden og ligger over sammenlignbare kommuner på
disse driftsutgiftene.
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6. HMS
Sykefraværet i Søgne kommune ligger godt under landsgjennomsnittet for kommuner, som pr.
september 2016 var på 9,6 prosent.
Kommunen er en IA-bedrift, og her bidrar HMS-gruppene i enhetene/avdelingene ved å behandle
tema innen sykefraværsoppfølging på generelt og prinsipielt grunnlag. Enkeltsaker behandles i
henhold til kommunens IA-rutiner.
Kommunens strategi er å holde fokus på utfordringene og jobbe målrettet overfor lederne med bistand
fra IA-koordinator/-kontakt i kommunen og NAV. Det vurderes kontinuerlig hvorvidt det skal tas i bruk
nye virkemidler og verktøy, når det gjelder forebygging og økt nærvær. Prosjekt Heltidskultur er
etablert i 2016. Det er dokumentert - i evalueringen av sammenlignbare prosjekt - at satsing innen
Heltidskultur vil gi positive utslag innen nærværsområdet.

Sykefravær 2003 - 2016
Prosent

10
5
0
Sykefravær i %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
7

7,6 5,75 6,24 6,36 6,64 6,22 6,2 6,41 6,7 6,31 6,23 6,93 6,43

Avvikshåndtering
Elektronisk system for avviksmeldinger ble innført i hele kommunen fra 1. januar 2014.
Det er en tydelig økning i antall avviksmeldinger fra 2015 til 2016. Det har i løpet av året vært fokus på
avvikshåndtering, og det har blitt gitt informasjon og veiledning til ledere, tillitsvalgte/ verneombud og
ansatte.
2014

2015

2016

HMS-avvik

79

156

318

Driftsavvik

50

94
250

148
466

Totalt antall avvik

129

Bedriftshelsetjeneste
Alle knutepunkt-kommunene, bortsett fra Kristiansand, har avtale med Falck Helse fra 2016. HMSansvarlig har løpende kommunikasjon med Falck Helse. Deltagelse i IA-møter,
arbeidsplassvurderinger, diverse kursavvikling, helsekontroller og vaksinasjoner er blant de løpende
oppgavene som saksbehandler administrerer.
I 2016 har det vært gjennomført dagssamling for alle HMS-gruppene i kommunen og i løpet av høsten
ble det avviklet HMS-kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud i regi av Falck Helse. I samarbeid
med kommunens IA-koordinator har Falck Helse og NAV Søgne gjennomført to samlinger for denne
målgruppa om Inkluderende Arbeidsliv (IA). Førstehjelpskurs og andre typer kurs gjennomføres etter
behov i henhold til handlingsplanen mellom bedriftshelsetjenesten og kommunen.
Representanter fra knutepunkt-kommunene møter samlet to ganger i året med Falck Helse for å
drøfte aktuelle tema og endringer innen HMS med tanke på utvikling og kompetanseheving i
kommunene.
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Inkluderende arbeidsliv
Inkluderende arbeidsliv (IA) innebærer at kommunen skal redusere sykefraværet, rekruttere flere
arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke den reelle pensjoneringsalder. Søgne kommune
har hatt IA-avtale fra oppstart i 2002. Kommunens IA-rutiner samsvarer med NAVs rutiner innen
området.
Ledere med personalansvar skal drive kontinuerlig forebyggingsarbeid overfor den enkelte
medarbeider/-grupper for å hindre sykefravær, blant annet gjennom konkret tilrettelegging for den
enkelte. IA-arbeidet er tema i arbeidsmiljøutvalgets møter.
I 2016 er det avviklet særskilt møte om IA-avtalen mellom HTV/HVO og kommunens ledelse i tråd
med intensjonsavtalen om Inkluderende arbeidsliv.
Akan
Saksbehandler har vært involvert i to forhold i 2016. Den ene saken var overført fra tidligere og ble
avsluttet med positivt resultat etter god oppfølging. Den andre saken gjaldt «bekymring» og er fulgt
opp av aktuell leder.
Trening
Bedriftsavtaler om trening ved treningssentre i Søgne, Kristiansand og Mandal er videreført.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Det ble avviklet 6 møter i 2016, og følgende saker ble behandlet:
- Årsrapport bedriftshelsetjenesten
- Kontrakt fra 2016 med Falck Helse A/S
- Tilsynsrapport administrasjonsavdelingen fra Arbeidstilsynet
- Arbeidsmiljøutvalg – oppgaver og organisering
- HMS-rapport 2015
- Trening i arbeidstida – nytt tilbud?
- HMS-rapportering 2015 – tilbakemeldinger fra ulike sektorer
- Bedriftshelsetjenesten – handlingsplan 2016
- Tilbakemelding fra Arbeidstilsynet, tilsyn adm.avdelingen
- Beste arbeidsmiljøtiltak 2016
- Arbeidsmiljølovens § 3-1 og § 8-1.
- Nytt verneområde for rådhuset
- Felles forståelse av verneombud og tillitsvalgtes oppgaver
- Ulike referatsaker og eventuelt saker.

7. LIKESTILLING
Kommunen som arbeidsgiver
Søgne kommune er kommunens største arbeidsgiver med 838 ansatte, fordelt på 642 årsverk. Av
disse er 79 prosent kvinner og 31 prosent menn. 403 kvinner og 54 menn har deltidsstilling.
Kommunen som arbeidsgiver har som mål at det skal være en arbeidsplass der det råder full
likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke 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 6 menn. I enhetsledergruppen er det 9 kvinner og 14 menn. Det er i alt
60 ledere med personalansvar i Søgne kommune, toppledergruppen medregnet. Av disse er
halvparten menn og halvparten kvinner.
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Kjønnssammensetning etter sektor
Kommunen følger et tradisjonelt mønster ved at de fleste kvinner jobber i helse- og sosial samt
skoleenhetene, mens de fleste menn jobber i teknisk sektor.
I helse- og omsorgsektoren utgjør kvinner ca 90 prosent av de ansatte, mens kvinner utgjør ca 82
prosent 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. Ved siste årsskifte var samtlige renholdere kvinner og alle i ingeniørvesenet menn.
Tiltak for å fremme likestilling og mangfold i 2016
Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 (LIM planen) samt handlingsplan 2016 ble
vedtatt i kommunestyret 28.04.2016. Et sentralt personalpolitisk mål i Søgne kommune er å sikre at
arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og LIM planen gir en felles retning for
kommunens innsats i dette arbeidet. Den årlige handlingsplanen setter fokus på prioriterte tiltak i
henhold til de ulike målområdene i LIM planen.
Søgne kommune benytter rekrutteringssystemet Webcruiter. I 2016 mottok vi totalt 1 396 søknader.
Av disse var det 33 kandidater som oppgav utenlandsk opprinnelse, og kun en kandidat oppgav at
han hadde en funksjons/ yrkeshemming. Dersom kandidaten ikke selv markerer for dette i aktuelle
tilfeller, så er det heller ikke mulig å vite hvem som har rett på positiv særbehandling av søknaden.
Tiltak rapportert gjennomført i 2016:
Søgne kommune som arbeidsgiver
De fleste enheter oppgir at kvalifiserte søkere med annen etnisk bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne
innkalles til intervju. Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig for å være aktuell for stilling i helseog omsorgsektoren samt oppvekstsektoren.
Moderat kvotering begrenses ved at positiv særbehandling av menn kun er tillatt der hovedoppgaven
er omsorg for eller undervisning av små barn. Helse- og omsorgsektoren opplyser at de ønsker flere
menn i sine stillinger, og kvalifiserte søkere kalles inn til intervju. Den best kvalifiserte søkeren
ansettes uavhengig av kjønn.
Skolene opplyser at de er bevisste på å rekruttere flere menn. Barnehagene opplyser at det er viktig
med flere mannlige ansatte, men at det har manglet kvalifiserte søkere. Nå er det en positiv trend med
flere mannlige studenter på barnehagelærer-utdanningen, og man håper at dette kan gjøre noe med
rekrutteringsgrunnlaget fremover.
Både oppvekst- og helse- og omsorgsektoren melder om gode erfaringer med valgfaget «Innsats for
alle», og anser dette som et nyttig tiltak for å utfordre ungdommens fremtidige yrkesvalg.
Barneskolene oppgir at eldre elever har hatt praksisuke hos dem. Enhet for kultur sier at samarbeid
innen valgfaget «Innsats for alle» må settes i system. Arealenheten oppgir selv å være lite egnet for
praksisplasser, og de ansetter ingen sommervikarer. Når det gjelder sommerjobb så opplyser både
ingeniørvesenet og enhet for hjemmetjenester at man må være minimum 18 år grunnet ansvar og krav
om sertifikat. NAV opplyser at de har tilgang på praksisplasser for ungdom i alle bransjer i Søgnes
næringsliv.
NAV var tilstede på alle jobbmesser i regionen i 2016, inkludert karrieremessen for videregående
skoler på Gimle. Kvalifiseringsenheten, institusjonsenheten, enhet for livsmestring og enhet for
hjemmetjenester oppgir også å ha deltatt på karrieredager på UiA. Eiendomsenheten var i løpet av
2016 på besøk hos flere videregående skoler i regionen for å markedsføre byggdrift-faget. Øvrige
enheter har ikke gjennomført tiltaket.
Institusjonsenheten har hatt tre deltakere fra «Menn i helse»-prosjektet. Prosjektet gjennomføres i tett
samarbeid med NAV. En deltaker har sluttet for å utdanne seg innen annet yrke. Enheten har fortsatt
to deltakere. Enhet for livsmestring og enhet for hjemmetjenester tilbød også læreplasser til prosjektet.
NAV bekrefter positiv deltakelse fra Søgne kommune, og håper at prosjektet vil fortsette.
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Søgne kommune som tjenesteyter
Alle barneskolene samt barnehageenheten opplyser at de har personer inne på språk- og/eller
arbeidspraksis. Grunnet innsyn i dokumenter tilbyr NAV arbeidssøkere fra andre kommuner språkog/eller arbeidspraksis. Institusjonsenheten og enhet for hjemmetjenester har flere språk- og
arbeidspraksisplasser, og samarbeider godt med kvalifiseringssenteret og introsenteret om dette.
Eiendomsenheten opplyser at de tar imot kandidater på forespørsel. Dette gjelder innen renhold.
Kvalifiseringsenheten planlegger en språkpraksisplass fra 2017. Øvrige enheter opplyser ikke om tiltak
på dette området. Det er ikke rapportert om en kvalitativ vurdering av de ulike praksisplassene. Dette
skulle i henhold til handlingsplanen vært gjennomført i løpet av 2016.
Når det gjelder tverrfaglig samarbeidsgruppe for å samordne informasjon om flyktninger ut til
innbyggere, politikere og medarbeidere, så planlegger kvalifiseringsenheten første møte i mars 2017.
Langenes skole oppgir å ha deltatt på tverrfaglig samarbeidsgruppe ved mottak av elever som tilhører
skolekretsen. Helseenheten rapporterer om økt samhandling mellom helseansatte og introsenteret.
Alle enheter benytter kvalifisert tolketjeneste når det er behov for det. Dette gjelder i særlig stor grad
skole, barnehage og PPT, for eksempel ved foreldresamtaler og utviklingssamtaler.

Søgne kommune som tilrettelegger for frivillighet og demokratiske organ
Søgne kommune har ikke selv i tilstrekkelig grad synliggjort overfor innbyggerne hvilke muligheter som
finnes innen frivillig arbeid.
Søgne barne- og ungdomsråd skal aktivt benyttes som rådgivende organ, lærings- og
mobiliseringsarena. Helseenheten opplyser å ha brukt SBUR til en sak i løpet av 2016.
Samhold mot trakassering og vold
Barnehager og skoler har en stor satsning som heter Inkluderende Læringsmiljø. Arbeid med
inkludering og mangfold er kjernen i alt arbeidet som foregår i dette arbeidet. Dette handler om
kompetanseheving, pedagogisk refleksjon og endring av praksis. Barnehageenheten skal delta i et
forskningsprosjekt om mobbing i barnehagen og utvikling av dialogverktøy. Alle barnehageansatte har
også et felles kompetanseløft i 2016/17 når det gjelder vold og seksuelle overgrep samt traumebasert
omsorg. Målet er å øke forutsetningene til den enkelte ansatte til å kunne forebygge og avdekke vold
og seksuelle overgrep.

8. KLIMA OG MILJØ
Årsmeldingen beskriver nåsituasjonen for klima- og miljøområdet og status i forhold til vedtatte
klimamål og -satsinger. Utvikling av nye mål og tiltak er ikke en del av årsmeldingen. Vi vil likevel peke
på at det i løpet av det neste året vil bli lagt viktige premisser for kommunens videre arbeid med klima
og miljø, både gjennom rullering av kommuneplanen og gjennom arbeidet med en ny felles klimaplan
for kommunene i Knutepunkt Sørlandet.
Kommunestyret gjorde i 2016 to vedtak som også kommenteres i dette kapittelet:


26. mai: «Søgne kommune utarbeider i likhet med Songdalen et eget klimagassregnskap for å
kunne sette inn mer økonomisk treffsikre målrettede tiltak for utslippsreduksjon».



15. desember: «Rådmannen bes om å legge frem status/måloppnåelse av gjeldende miljø og
ressursplan i kommunens årsrapport».
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Hovedmål og oppfølging
I kommuneplanens samfunnsdel er det satt følgende hovedmål på området: «Kommunen skal sikre
biologisk mangfold og bidra til å redusere de totale klimautslippene».
I økonomiplanen 2016-19 er det seks oppfølgingspunkter som skal bygge opp under hovedmålet.
Hvert av disse omtales nærmere nedenfor.
1. Sikre at saker som berører natur behandles i tråd med naturmangfoldloven
Søgne kommune legger de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 til grunn som
retningslinjer ved utøving av myndighet i saker som berører naturmangfold. De miljørettslige
prinsippene angir vurderinger som skal gjøres når kommunen utøver myndighet som berører
naturmangfold og får anvendelse både i enkeltsaker og ved utarbeidelse av planer mv. som berører
naturmangfold.
Kommunen er godt kartlagt i forhold til naturtyperegistreringer og artsforekomster. I de fleste saker
anses kunnskapsgrunnlaget dermed som godt i forhold til å vite hvilket naturmangfold som kan
påvirkes i en sak og administrasjonen er bevisst på at det i et føre-var perspektiv kan være aktuelt
med ytterligere undersøkelser og dokumentasjon før en kan gi en fullgod vurdering av hvilken effekt et
tiltak kan ha på naturmangfoldet.
2. ENØK-tiltak i kommunale bygg
Søgne kommune jobber aktivt med enøk i kommunale bygg. Klimaregnskapet viser at energiforbruket
i Søgne kommunes bygningsmasse ligger under gjennomsnittet. I 2016 er det særlig jobbet med
følgende:
1. I Nygård idrettshall har vi skiftet ut 2 stk. luftbehandlingsaggregater fra 1982. Ett som betjener
garderober og fellesarealer i 1.etg. Aggregatet var lite energieffektivt med en
temperaturvirkningsgrad på ca. 40-55 %. Luftbehandlingsaggregatet som betjente
idrettshallen var et omlufts aggregat.
I 2016 erstattet vi disse to ventilasjonsanleggene med 2 nye energieffektive aggregater, disse
har roterende varmegjenvinner med temperaturvirkningsgrad opptil 85 % og kammervifter
som er direktedrevne energieffektive vifter. Idrettshallen er i tillegg behov styrt etter Co2 følere
for å kjøres effektivt.
2. Vi har skiftet ut hovedtavle elektro i Nygårdshallen og i den sammenheng lagt inn interne
strømmålere for et EOS-system (Energiovervåkningsystem). EOS er nå installert på Nygård
Skole.
3. På Lunde skole ble B-fløyen renovert og etterisolert i vegger/tak og gamle vinduer ble skiftet
ut med ny moderne vinduer med lavere u-verdi. Dette har gjort varmegjennomgangstapet
vesentlig mindre og større energibesparelser.

3. Utbygging av gang- og sykkelvegnettet
Kommunedelplan for sykkel ble vedtatt i 2015. I 2016 har det vært jobbet med finansiering av g/s-veg
langs Langenesveien, og det ble på slutten av året inngått avtale mellom privat utbygger og
fylkeskommunen om realisering av denne. Det har også vært arbeidet med en etappevis utbygging av
fortau langs Nodenesveien/Pålanesveien. Det har pågått reguleringsplanarbeid for å regulere fortau
eller g/s-veg langs Toftelandsveien fra Tangvall frem til kryssingen av Søgneelva.
4. Utarbeide skjøtsels- og forvaltningsplan for Torvesanden
Skjøtselsplanen er utarbeidet. Forvaltningsplanen er justert og tilpasset ny mal. Denne sendes i disse
dager til godkjenning (dvs. mars 2017). Det ble utført diverse tiltak i 2016, finansiert med statlige
midler. For 2017 er det søkt om midler til ytterligere tiltak i tråd med plan.
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5. Utrede mulighet for opprettelse av bevaringsområde for hummer
Administrasjonen har oversendt forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer i
Høllefjorden/Torvefjorden til Havforskningsinstituttet for marinbiologisk vurdering.
6. Utrede mulighet for økt kollektivsatsing
Formannskapet i Søgne kommune ga 17. februar 2016 (sak PS 14/16) innspill til planprogram for
regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansregionen 2017-30. I innspillet ba kommunen om at det
utredes bedre kollektivtilbud i kommunen.
Evaluering av gjeldende miljø og ressursplan
I planstrategien for Søgne kommune 2012-2015 vedtok kommunestyret 20.06.13, PS 70/13, at det
skulle utarbeides Miljøplan i 2014. Formannskapet vedtok en prioritering av planstrategien 23.04.14,
PS 37/14. I denne prioriteringen ble andre planoppgaver prioritert foran miljøplanen. I planstrategien
for Søgne kommune 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 28.04.16 – PS 27/16, er det ikke lagt opp
til at det skal utarbeides miljøplan eller miljø- og ressursplan. Derimot pågår arbeid om revisjon av
felles klimaplan for knutepunktet. Søgne kommune bidrar i dette arbeidet. Det bemerkes at dette er
helt i tråd med hovedmålet, dvs «…bidra til å redusere de totale klimautslippene».

Klimaregnskap
Ved behandlingen av årsmeldingen for 2015 vedtok kommunestyret at det skulle utarbeides et
klimaregnskap for 2016. Klimaregnskap er nytt i Søgne kommune, og det er også begrenset med
erfaringer å hente fra andre kommuner.
Klimaregnskapet er basert på utvalgte nøkkeltall fra Kostra-rapporteringen til Statistisk sentralbyrå.
Både bredden og kvaliteten på tallene er lavere enn for den økonomiske rapporteringen, og det kan
være rapporteringsfeil for enkelttall. Vi mener likevel at dette er det beste grunnlaget som foreligger
per i dag og at det samlet sett gir grunnlag for å vurdere status i Søgne kommune sammenlignet med
andre.

Søgne
2015

Søgne
2016

VestAgder
2016

Landet
2016

Energibruk
Samlet energibruk i kommunal eiendomsforv.,
egne bygg, per m2
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, per m2

113
107

117
108

124
118

189
174

Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, per m2

170

166

125

175

Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, per
m2
Andel strømforbruk av samlet energibruk i komm.
eiendomsforv., egne bygg
Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i komm.
eiendomsforv., egne bygg
Andel oljeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv.,
egne bygg
Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i komm.
eiendomsforv., egne bygg
Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk i komm.
eiendomsforv., egne bygg

103

103

111

160

119

142

170

262

100

100

82

81

0

0

15

14

0

0

3

1

0

0

0

1

0

0

1

3
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Personbiler
Antall innbyggere per personbil.
Antall innbyggere per el-bil.
Antall innbyggere per ladepunkt for el-bil.
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune)
Andel husholdningsavfall sendt til energiutnyttelse.
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk
behandling

2,08
54
2 252

2,04
37
..

2,13
47
..

1,99
54
..

534
44

539
44

..
..

..
..

35

35

..

..

Energibruk
Søgne kommune jobber kontinuerlig med å bedre energieffektiviteten i kommunale bygg. Den totale
energibruken per kvadratmeter i kommunale bygg var lavere i Søgne enn gjennomsnittet både i VestAgder og landet. Det samme gjelder for administrasjonslokaler, skolelokaler og institusjonslokaler. For
barnehager var energibruken noe høyere enn gjennomsnittet i Vest-Agder, men lavere enn
landssnittet. På grunn av forskjeller i klima og temperatur er det på dette området naturlig å vektlegge
sammenligninger med fylket sterkere enn landet.
Tabellen over viser energibruk per kvadratmeter. Også energikostnader per innbygger er lave, figuren
nedenfor viser sammenligning med knutepunktkommunene (søyler) og landet (linje). Her ligger Søgne
kommune godt under landssnittet og nest lavest av knutepunktkommunene, etter Kristiansand.

Strøm brukes som eneste energikilde i Søgne kommune. Dette er også hovedbildet i andre
kommuner:
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Personbiler
Antall registrerte personbiler i Søgne kommune økte med 2,2 prosent i 2016 til 5 583. Biltettheten er
litt høyere i Søgne enn gjennomsnittet for Vest-Agder, men lavere enn landssnittet.
Antall el-biler i Søgne kommune økte med 44 prosent siste år, fra 209 i 2015 til 302 i 2016. Det var
registrert flere el-biler per innbygger i Søgne kommune enn gjennomsnittet både i Vest-Agder og
landet, og vi hadde også større økning fra 2015 til 2016 enn snittet. Det forelå ikke 2016-tall for antall
ladepunkter for el-biler da årsmeldingen ble ferdigstilt. I 2015 hadde Søgne kommune færre
ladepunkter for el-biler per innbygger enn gjennomsnittet. Kommunestyret avsatte 200.000 kroner i
budsjettet for 2016 som vil øke antall ladepunkter i Søgne. Søgne kommune inngikk i november 2016,
sammen med andre kommuner på Agder, rammeavtale for ladepunkter for el-bil (ikke hurtigladere).
Kommunestyret vedtok 28. januar 2016 at: «Kommunale biler erstattes av lavutslippsbiler
(elbiler/hydrogenbiler) når de blir konkurransedyktige på praktisk anvendelse». Det ble i 2016 inngått
ny rammeavtale for kjøp av biler i regi av innkjøpssamarbeidet i Knutepunkt Sørlandet som også
omfatter el-biler. Søgne kommune kjøpte fire el-biler i 2016, slik at kommunen ved siste årsskifte eide
fem el-biler.
Husholdningsavfall
Kostra-tallene for husholdningsavfall i 2016 var mangelfulle da årsmeldingen ble ferdigstilt. Tallene
viser imidlertid status og utvikling fra 2015 til 2016 for Søgne.
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9. INNLEDNING
I dette kapittelet gjennomgås hver enkelt enhet. Utover korte beskrivelser av de ulike enhetene er
hovedvekten på enhetens resultater og tiltak innenfor de tre fokusområdene økonomi, brukere og
medarbeidere.
I årsmeldingen for 2016 rapporteres det på planlagte tiltak i økonomiplanen 2016-2019, som ble
utarbeidet høsten 2015.

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. Internt er tjenesten
organisert i et førskoleteam og et skoleteam.

-

PP-tjenestens mandat og oppgaver reguleres av Opplæringsloven og Barnehageloven. PPT
skal sikre at barn som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet, gis rett til spesialundervisning. Barn under opplæringspliktig alder som har
særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp.

-

PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å
legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT skal sørge for at det blir
utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

-

PPT i Søgne og Songdalen gir tjenester til barn og unge 0-16 år og til voksne med særlige
behov innenfor grunnskolens område.

-

PPT har en enhetsleder, 10 fagstillinger og 0,6 merkantil stilling.

Overordnede mål
Visjon for tjenesten:
«En innovativ tjeneste, for utvikling i et inkluderende fellesskap»
-

Styrke det systemrettede arbeidet i skole og barnehage.

-

Øke fokuset på muligheter innenfor det tilpassede opplæringstilbudet.

-

Høy faglig kvalitet og relevans på sakkyndighetsarbeidet, der inkludering er et viktig element.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr
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Ambisjonsnivå

2014

2015

2016

100

92

100

98

0

412

22

114
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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

Brukerundersøkelse
PPT- foreldre

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

2014

2016

3,9

3,6

4,4

4,5

4,5

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere

Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt
4,7

5,0

3,5

3,2

4,5

4,7

3,5

3,2

4,1

4,4

4,1

3,8

4,7

4,0

4,5

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere

God service og
informasjon

God
brukermedvirkning

Målemetode

4,5

4,5

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

PPT arbeider for at alle stillinger skal være
besatt av fagpersoner med høy kompetanse.
Når dette er en realitet vil oppfølgingen av hver
enkelt bruker bli tettere og bedre.
Tilgjengeligheten vil også bli bedre med full
bemanning.

Ved utgangen av 2016 var alle stillinger i PPtjenesten besatt av fast ansatte medarbeidere
med høy kompetanse (mastergrad). Alle saker
som blir henvist til PPT blir tatt inn og startet opp
umiddelbart, dette har ført til at tilgjengelighet og
oppfølging har blitt bedret.

God informasjon på våre hjemmesider, der navn
og telefonnummer er lett tilgjengelig for alle vil
også bidra til å øke tilgjengeligheten.

Hjemmesiden er oppdatert, og informasjon om
PP-tjenesten er lett tilgjengelig og blir oppdatert
ved endringer.
Kontortid og telefonnummer er lett tilgjengelig.
PPT har dette året jobbet for at alle
medarbeidere skal ved spesielt første møte
informere godt om våre tjenester.
Vi har også hatt fokus på at alle medarbeidere
skal være veldig trygge på vårt mandat, og
hvordan vi faglig skal følge opp arbeidet til det
beste for brukeren.

PPT vil arbeide for at god og relevant
informasjon skal gis til våre brukere spesielt ved
første møte med tjenesten. Underveis i vårt
arbeid skal vi veilede og informere om ulike valg
og anbefalinger for videre god oppfølging av
barn og unge.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
Måleindikatorer
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Godt arbeidsmiljø

Ambisjons- 2014 2015
nivå

Målemetode

2016

Landet
3
2015

Tilfredshet med
Medarbeiderundersøkelse
kompetanseutvikling

4,5

4,1

4,4

Innhold i jobben

4,5

4,8

5,0

4,5

3,5

4,8

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

5,6

7,0

7,9

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,4

4,6

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,4

4,7

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Sikre stabil bemanning og beholde godt
kvalifiserte medarbeidere.

Dette tiltaket har vi oppnådd, men vi må i
fortsettelsen ha fokus på å beholde våre gode
medarbeidere inn i fremtiden.
Dette tiltaket er oppnådd i 2016.

Alle saker skal igangsettes og ivaretas med en
gang de henvises til oss
Organisasjonsutvikling med fokus på å få en
felles PP-tjeneste der de som arbeider sammen
har felles visjon, mål og holdninger til arbeidet.
Utarbeide en felles kompetanseutviklingsplan
for enheten.

PP-tjenesten arbeider internt med å utvikle
kvaliteten slik at vår visjon, mål og holdninger blir
felles for alle medarbeidere. Dette arbeidet
fortsetter vi med inn i 2017.
PPT har utarbeides en felles
kompetanseutviklingsplan. Denne vil bli evaluert
og revidert våren 2017 – for at den skal være
gjeldende inn i neste periode 2017-2019.

11. Barnehageenheten
Enhetsleder Eva Hauger Gjersvold

Ansvarsområde
Enhet for barnehage har følgende ansvarsområder:


Barnehagemyndighet for alle barnehagene. Det vil si 4 kommunale barnehager, 5 private
barnehager og 5 familiebarnehager. Oppgavene er hjemlet i barnehageloven og innebærer
ansvar for å gi veiledning og påse at alle barnehagene drives i samsvar med gjeldende
regelverk. Sentrale oppgaver i arbeidet: lede samlet kompetanseutvikling i kommunen,
tilskudd til private barnehager, lede samordnet opptak, gjøre vedtak om spesialpedagogisk
hjelp, godkjenning av barnehager og tilsyn.

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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Eieroppgaver knytte til de kommunale barnehagene. Enhetsleder har økonomi, personal og
fagansvar for de kommunale barnehagene.

Enheten hadde i 2016 et netto forbruk på 78,1 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 eier, styrer og barnehagens personale 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.
Systemarbeid knyttet til overgang fra barnehage til skole
Årsplan for barnehagene

Utfordringer og utviklingstrekk for enheten:







Utfordring i forhold til antall barnehageplasser og kommunens samlede behov.
Kompetanseheving/kompetanseutvikling knyttet til satsningen: Inkluderende Læringsmiljø.
Samordning og samarbeid i forhold til kvalitetsutvikling med alle barnehagene, også de som
ikke deltar i Inkluderende læringsmiljø.
Forberedelser til ny rammeplan høst 2017.
Overgang barnehage/skole.
Fokus på å bruke deler av midlene på styrket tilbud til arbeid med system i barnehagene.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Ambisjonsnivå

2014

2015

2016

Forbruk i % av
budsjett

0

94

100

102

Budsjettavvik i kr

0

4 485

159

-1 416

Målemetode

Store deler av negativt avvik skyldes:
 Gjestebarn i andre kommuner – 950 000 kroner.
 Økte utgifter til ordningene knyttet til inntektsbasert rett til redusert foreldrebetaling: -200 000
kroner.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Jevnlig kontroll av regnskap i forhold til
budsjett.
Særlig fokus på tilskudd til private barnehager.

Jevnlige økonomi gjennomganger i styrermøter
Deltatt på nettverk der tilskudd til private
barnehager har vært tema.

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

Brukerundersøkelse
foreldre/foresatte

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Ambisjonsnivå

2014

2016

Landet
2016

4,5

5,0

5,2

5,2

4,5

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

4,5

4,8

4,7

4,8

4,5

5,5

5,6

5,4

4,5

4,6

4,9

4,8

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

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

Arbeid igangsatt og vil videreføres.

Brukerundersøkelsen blir presentert
for foreldre i alle barnehagene.

Ok

Barnehagene lager tiltaksplaner i
samarbeid med Samarbeidsutvalgene
Barnehagene har i Inkluderende
Læringsmiljø-satsingen en egen
kartlegging hos foreldre. De lager
fremdriftsplan på hver enhet ut i fra de
utfordringer som kom frem i hver
enkelt barnehage.

Ok
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Ble ikke utført i 2016. Ikke planer for dette i 2017.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben

Ambisjonsnivå

2014

2015

2016

Landet
4
2015

4,5

4,8

4,4

4,5

5,0

5,0

4,5

5,2

4,8

Medarbeiderundersøkelse
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass
Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

5,6-7,5%

8,0

9,5

9,2

4,5

4,7

4,6

4,5

5,0

4,7

4,5

3,6

Medarbeiderundersøkelse

Nåværende enhetsleder ble ansatt i 2015, etter at medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført.
Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Fylkesmannens fokus på å videreutdanne
ufaglærte i alle barnehager fortsetter i 2016.

Ja vi har hatt flere ansatte på de ulike
kompetansetiltakene.

Gjennomgang av sykefraværet hvert kvartal i
alle barnehager. Spesielt fokus på
korttidsfraværet. Kursing av styrer på tiltak for å
få ned fravær. Diskusjoner om hvorfor
barnehageansatte har så høyt sykefravær når
medarbeiderundersøkelsen viser at vi har så
høy trivsel.

Jobbes med og følges opp videre i 2017.

Felles satsingsområde for «Inkluderende
Læringsmiljø» i barnehager, skoler og PPT i alle
knutepunkt kommunene.

I gang med trinn 2 Inkluderende læringsmiljø
2017-2020.

Enhetsleder har tett oppfølging med
styrergruppen i Inkluderende Læringsmiljø
barnehagene. Vi lager felles fremdriftsplan og
har erfaringsutveksling og felles kursing av
ledere. Det er nå gjort en kartlegging i hver
enkelt barnehage med en oppfølgingsplan på
hver enhet. Kompetansehevingen vil nå ha mer
fokus på hele personalgruppene, og tiltak ute i
hver enhet.

Se punkt over. Videreføres i 2017.

Enhetsleder har ikke hatt mulighet til å følge opp
hver enkelt ansatt i forhold til
medarbeiderundersøkelsen. Oppfølging av den
enkelte ansatt er delegert til styrer i hver

Ikke aktuelt siden dette er gamle tall.

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.
Søgne kommune – Årsmelding 2016

Side 59

barnehage. Det vil være en stor utfordring for
enhetsleder å følge opp hver enkelt når enheten
har mellom 90 og 100 ansatte.
Setter fokus på organiseringen og faglig
oppfølging av det spesialpedagogiske teamet.
Spesialpedagogene er nå lagt inn under faste
barnehager, både kommunale og private. Det er
den kommunale styrer som har
personalansvaret til spesialpedagogen.
Spesialpedagogene vil da få en større
tilknytning til barnehagen.

Dette er gjennomført.

12. Nygård skole og kompetanseavdeling
Enhetsleder: Dag Røise

Ansvarsområde
Nygård skole og kompetanseavdeling er en av Søgne kommunes barneskoler. I 2016 hadde skolen
ca. 350 elever. Disse var fordelt på to klasser pr. trinn, med unntak av 3. og 5. trinn der det var tre
klasser.
Ledergruppen bestod 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.
Skolen har egen SFO-ordning med gjennomsnittlig 75-80 barn hvert skoleår. Kompetanseavdelingen
har også egen SFO/avlastning med ca. 10 barn hvert år.
Leksehjelptilbudet for 3. - 7. trinns elever gjennomføres av SFO-personalet og med én av skolens
pedagoger.

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:




Side 60

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

God økonomistyring

Måleindikator

Målemetode

Avvik i forhold til budsjett

Ambisjonsnivå

Forbruk i % av
budsjett

2014 2015

2016

100

100

100

105

0

-104

-65

-1 387

Budsjettavvik i kr

Merforbruket i 2016 er fordelt med ca. 1 mill. kroner på skoledelen og 0,4 mill. kroner knyttet til
Kompetanseavdelingen. Hovedforklaringene er:
-

-

Flere svært krevende elevsaker har gjort at enheten har vurdert det som nødvendig med
ekstra bemanning for å ivareta andre elevers sikkerhet. Dette er også synlig i et høyt antall
avviksmeldinger i forhold til de voksne som har jobbet med elevene. Samlet ca. 1.000.000
kroner. Eksempel på ekstrabemanning utover det som planlegges ved oppstart av et skoleår
er at det til tross for 2-lærersystem i én klasse er behov for at 2 elever har hjelp av ekstra
voksne for å ivareta andre elevers sikkerhet eller elev der det var behov for dobbel bemanning
for å sørge for den samme sikkerheten.
For kompetanseavdelingen forklares merforbruket med flere elever enn budsjettet tar høyde
for og enkeltelever som krever dobbel bemanning.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

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

Se kommentarer over.

Vurdere vikarbruk nøye.

Forsøkt gjennomført, men flere krevende
elevsaker har gjort dette utfordrende.
Dette er gjennomført fullt ut. Skolen har fått alle
avtalte refusjoner, og underskuddet har ikke
sammenheng med utestående her.

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

Resultater Nasjonale prøver
5.trinn

Nygård 2014

Nygård 2015

Nygård 2016

Landet 2016

Mål 2016

Lesing

48

48

48

50

50

Engelsk

46

47

48

50

50

Regning

49

48

48

50

50
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Sørge for at alle ansatte kjenner til og følger
skolens rutiner for gjennomføring og oppfølging
av kartlegginger og prøver.
Utnytter mulighetene som ligger i «Vokal»
(system for samling og sammenstilling av
vurdering og kartlegging).
Skolens ledelse er tett på og etterspør
evaluering av tiltak som er satt inn

Gjennomført og fulgt opp.
Implementert del av skolens planer.

Søgne kommune – Årsmelding 2016

Delvis tatt i bruk, men fortsatt behov for å utvikle
hvordan verktøyet brukes slik at potensialet
utnyttes fullt ut.
Gjennomført ved at avdelingsleder er tett på.
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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

Resultatene på Nasjonale prøver har vært stabile
de siste årene.
Oppfølging videreutvikles med et tettere
samarbeid med ungdomstrinnet for å avdekke
forbedringsområder.
Fulgt opp i skolens utviklingstid.

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
Skolen
håndterer
mobbing av
elever på en
god måte.
God tjenestekvalitet Tilfredshet med
tjenestens
kvalitet
(generelt)
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene
Resultater
nasjonale
prøver

God service og
informasjon

God
brukermedvirkning
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Målemetode

Ambisjons
nivå

2014

2016

Landet
2016

4,5

5,2

5,0

5,1

4,5

4,8

5,0

4,8

4,5

4,0

4,7

4,9

4,5

Ikke
aktuelt

Se egen
tabell

Se
egen
tabell

Se egen
tabell

4,5

5,4

5,3

5,3

4,5

5,6

5,3*

5,3*

4,5

3,2

4,3

3,9

4,5

4,8

4,8

4,7

4,5

4,7

5,3

5,3

4,5

4,0

4,5

3,9

4,1**

3,6**

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole
Foreldreundersøkelsen
Skolen
informerer oss
om barnets
utvikling
Tilfredshet med
informasjon
Brukerundersøkelse
Tilfredshet med SFO
tilgjengelighet
Foreldres
muligheter for
innflytelse på
Foreldreundersøkelsen
læringstilbuden
e til barnet.
Tilfredshet med Brukerundersøkelse
medvirkningen SFO
Får du være
med og vurdere
Elevundersøkelsen
skolearbeidet
ditt?
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Timeplanfestet elevsamtale/utviklingssamtale
med tydelig vurdering og veiledning for at
elevene skal bli bevisst sin egen læring og
trivsel.

Dette gjennomføres.
Samtidig som at det fokuseres på læring i disse
samtalene så tas temaet mobbing opp i alle
samtalene.

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.

Rom for økt voksentetthet. Likevel har det vært
mindre økning i variasjon av aktivitet, siden mye
av økningen av voksentetthet er gått med til å
følge opp enkeltbarn med utfordringer.
Gjennomført og fulgt opp. Også tett samarbeid
med skolen slik at elever opplever like
forventninger og lik støtte.

SFO: Gjennomføre foreldremøte hver høst.

Gjennomført etter plan.

Arbeide videre med kommunal satsning
«Inkluderende læringsmiljø». Alle elever skal
oppleve tilhørighet og mestring

Gjennomført som del av utviklingstiden. Både
med eksterne foredrag men også interne
arbeidsøkter med refleksjon og veiledning.
Miljøterapeuten er aktivt med i dette arbeidet.
I 2016 har det vært fokusert på lesing og utvikle
gode strategier for å lese ulike tekster.

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.

Søgne kommune – Årsmelding 2016

For 2016 hadde skolen mer fokus på
undersøkelsen «Spekter» for å avdekke mobbing
som del av Læringsmiljøprosjektet. Funn fulgt
opp med tiltak.
Gjennomført, bla ved at skolen deltar aktivt
sammen med foresatte når det arrangeres
foredrag.
Skolen er også tydelig på betydningen av
velfungerende foreldregrupper og hva dette betyr
for elevene.
Gjennomgått på planleggingsdag i august med
alle ansatte til stede.
Også minnet på i løpet av året.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer Måleindikatorer
Kompetente
medarbeidere

Godt
arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Ambisjonsnivå

Målemetode

2014 2015

2016

Landet
5
2015

Tilfredshet med
Medarbeiderkompetanseutvikling undersøkelse

4,5

4,4

4,4

Innhold i jobben

4,5

5,1

5,0

4,5

5,1

4,8

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

5,6-7,5 %

5,5

5,5

6,0

4,5

4,7

4,6

4,5

4,9

4,7

4,5

4,2

Medarbeiderundersøkelse
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Skolen har godt kvalifisert personale. Ved
nytilsetting sikre fagkunnskap som skolen
trenger i tråd med vedtatt
kompetanseutviklingsplan for skolene.

Skolen har til nå lyktes med å rekruttere
ansatte med riktig fagkunnskap.

Arbeide for fortsatt god stabilitet og kontinuitet i
personalgruppa. Faglig utvikling og felles
sosiale aktiviteter

Fortsatt liten utskiftning i personalgruppa.
Faglig utvikling blir ivaretatt. Utfordrende å få
mange felles sosiale aktiviteter når antallet
ansatte er over 70.
Noe økt sykefravær vil bli fulgt opp i skolens
HMS gruppe for å vurdere tiltak.

Tett oppfølging ved sykefravær i henhold til IAavtalen. Benytte de mulighetene som ligger i
denne

Gjennomført ved at avdelingsleder er tett på
og vurderer tilrettelegging med den ansatte
for å få den ansatte raskt tilbake i arbeid.

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

Fulgt opp på utviklingstid.
Det er også prioritert at assistenter/
fagarbeidere deltar i dette arbeidet.

Videreutvikle skolevandring som verktøy.
Observasjoner gjort av rektor/avdelingsleder i
undervisningssituasjonen følges opp med
samtale og avtale om videre utvikling for den
enkelte lærer.

Grunnet sykefravær i ledergruppen er
skolevandring bare i noen grad gjennomført.
Skolens deltakelse i Læringsmiljøprosjektet
gjør at klasseledelse og relasjoner jevnlig er
tema for samtale og refleksjon.

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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13. Lunde skole
Enhetsleder: Anne Beth Torkelsen

Ansvarsområde
Lunde skole er en barneskole med ca. 390 elever. Vi har egen SFO-avdeling med ca. 82 barn.
Skolen har 58 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 og satsing på lesing.

Overordnede mål for enheten er:
I kommuneplanen for 2011- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:
«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».
I pedagogisk utviklingsplan: Tett på er det satt følgende satsingsområder for skolene:



Lesing
Inkluderende læringsmiljø

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
God økonomistyring

Målemetode

Avvik i forhold til budsjett

Forbruk i % av budsjett

Ambisjonsnivå 2014 2015 2016
100

100

99

98

0

-75

175

509

Budsjettavvik i kr
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Det vil bli et balansert budsjett også i 2016.

Vi gikk i overskudd hovedsakelig fordi vi var uten
en av avdelingslederne i store deler av 2016.
Det gikk noe tid mellom en sluttet og ny ansatt
kunne begynne.

Resultater Nasjonale prøver
5.trinn

Lunde 2014

Lunde 2015

Lunde 2016

Landet 2016

Mål 2016

Lesing

48

47

49

50

50

Engelsk
Regning

48
50

49
48

48
47

50
50

50
50
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Kompetanseheving i personalet via et
skolebasert nettkurs i læringsfremmende

Dette holder vi på med gjennom hele 2017

Søgne kommune – Årsmelding 2016
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vurdering på høgskolen i Lillehammer. Alle
pedagogene jobber sammen om dette kurset.
Erfaringsutveksling i vurderingsarbeidet med
fokus på gode målformuleringer og gode
fremovermeldinger.

Vi jobber sammen om dette i fellestid for
pedagoger, og i trinn og teamsamarbeid.

Videreføre og videreutvikle Lunde-modellen.

Vi vil sette av timer på hvert trinn til å
gjennomføre Lunde-modellen
Er i gang

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.

Denne jobber vi videre med

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

Jobber også med denne og den fortsetter

Styrke opplæringen i engelsk fra 3 trinn.

Jobber også med denne og den fortsetter

«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.

Jobber også med denne og den fortsetter

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

Måleindikator

God
tjenestekvalitet

Mitt/vårt barn får
i alle fag
tilrettelagt
opplæring i tråd
4,5
med egne evner
og
Foreldreundersøkelsen
forutsetninger
Skolen
håndterer
mobbing av
4,5
elever på en
god måte.
Tilfredshet med
tjenestens
4,5
kvalitet (helhetsBrukerundersøkelse
vurdering)
SFO
Tilfredshet med
koordinering av
4,5
tjenestene
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Målemetode

Ambisjonsnivå

2014

2016

Landet
2016

4,9

5,3

4,9

4,7

5,2

4,8

4,5

4,5

4,9

Ikke
aktuelt

Søgne kommune – Årsmelding 2016

Resultater
nasjonale
Nasjonale prøver
prøver
Kommunikasjon
mellom hjem og
skole
Foreldreundersøkelsen
Skolen
informerer oss
God service og
om barnets
informasjon
utvikling
Tilfredshet med
informasjon
Brukerundersøkelse
Tilfredshet med SFO
tilgjengelighet
Foreldres
muligheter for
innflytelse på
Foreldreundersøkelsen
læringstilbudene
til barnet.
God
brukermedvirkning Tilfredshet med Brukerundersøkelse
medvirkningen
SFO
Får du være
med og vurdere
Elevundersøkelsen
skolearbeidet
ditt?

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Se egen tabell

Se
egen
tabell

4,5

5,3

5,2

5,3

4,5

5,4

5,3

5,3

4,5

3,7

2,8

3,9

4,5

4,3

4,1

4,7

4,5

4,4

5,2

5,2

4,5

4,0

4,5

4,2

4,8

3,7

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Se tiltak under nasjonale prøver

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

Ambisjons2014 2015
nivå

2016

Landet
6
2015

4,5

4,9

4,4

4,5

5,2

5,0

4,5

5,3

4,8

5,6-7,5%

6,8

10,9

6,0

4,5

4,8

4,6

4,5

5,0

4,7

4,5

4,7

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.
Søgne kommune – Årsmelding 2016
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Skolevandring. Fortsatt fokus på klasseledelse,
den gode timen og vurdering for læring. 1-7
trinn. Personalet vandrer hos hverandre som et
ledd i å utvikle et kompetent samstemt
personale. Rektor og avdelingsledere
skolevandrer også.

Jobber også med denne og den fortsetter

Et kontinuerlig arbeid med å bygge relasjoner i
skolen. Være ”TETT PÅ” i alle sammenhenger,
elever, foresatte, lærere, andre ansatte,
ledelsen.

Jobber også med denne og den fortsetter.
Inkluderende læringsmiljø som satsing i skolen
hjelper oss også å opprettholde dette fokuset.

Inkluderende arbeidsmiljø.

Jobber også med denne og den fortsetter

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

Jobber også med denne og den fortsetter

14. Langenes skole
Enhetsleder Cecilia Mossige Johansen

Ansvarsområde
Langenes skole er en av Søgne kommunes barneskoler. I 2016 hadde skolen ca 240 elever. Disse var
fordelt på to klasser pr. trinn.
Ledergruppe på Langenes skole består av rektor og to avdelingsledere. Avdelingslederne har ansvar
for hver sin avdeling: 1-4 trinn og 5. til 7. trinn. Skolen har skolefritidsordning med ca. 35 barn. Den
avdelingen ledes av SFO-leder.
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 noe utskiftninger det siste året da flere pedagoger har
blitt pensjonert. 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.
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Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
God økonomistyring

Målemetode

Ambisjonsnivå 2014 2015

2016

Budsjettavvik i %

100

103

100

96

Budsjettavvik i kr

0

-665

30

859

Avvik i forhold til budsjett

Kommentar:
I 2016 har Langenes skole et positivt avvik på 859.000 kroner. Det høye avviket kan forklares ved:
- 2014 hadde skolen et negativt avvik på 665.000 kroner. Dette avviket måtte skolen ta inn i 2015.
Skolen gjorde de nødvendige tiltak bla. redusert bemanning. Skolen tok inn avviket for 2014 i
kalenderåret 2015. Det ble ikke gjort noen justeringer midt i skoleåret - noe som gir skolen et
overskudd våren 2016.
- Avdelingsleder for 1. til 4. trinn arbeidet fra februar til juli 50 % hos kommunalsjef. Det ble ikke satt
inn noen erstatter. Rektor og avdelingsleder for 5. til 7. trinn gjennomførte de ekstra oppgavene.
- Noen arbeidstakere har gått av med pensjon erstattet med nye arbeidstakere. Mindre
lønnskostnader.
- Høsten 2016 budsjett mer i balanse, overskuddet er knyttet til våren 2016.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Lage intern buffer for uforutsette hendelse
Nøyaktig budsjettarbeid. Følge med på
budsjett/regnskap.
Redusert bemanning i forhold til ny
fordelingsmodell fra høsten 2014.

Har fått en «buffer» til uforutsette hendelser.
Følger godt med på budsjett/regnskap. Justerer
kostnader når det er nødvendig
Gjennomført.

Resultater Nasjonale prøver
Langenes 2014

Langenes 2015

Langenes 2016

Landet
2016

Mål 2016

Lesing

47

51

49

50

50

Engelsk

48

46

50

50

50

Regning

45

49

50

50

50

5.trinn

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Skolen har felles leseplan. Denne er
implementert i skolens årsplaner og til dels i den
daglige praksisen med elevene.
Grundig analyse av resultatene på Nasjonale
prøver. Satt inn tiltak ved behov.
Har egen leselærer på småskolen og
mellomtrinnet. Leselærer følger opp de ulike
trinnene med lesekurs.
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.

Skolen har leseplan. Det arbeides med å
implementere den i skolens årsplaner. Vi lager
nye årsplaner i alle fag skoleåret 2016/2017.
Resultatene analyseres og drøftes. Det blir satt
inn tiltak etter nasjonale prøver.
Leselærer på småskolen og mellomtrinn.
Gjennomfører lesekurs på trinn.

Søgne kommune – Årsmelding 2016

Ledelsen har delvis fulgt opp trinnene etter
kartlegginger. Kan fortsatt bli enda mer
systematisk.
Utarbeidet et hefte til foreldre, men fortsatt er
foreldrene en ressurs som kan utnyttes enda
bedre.
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To pedagoger er i 2015 servisert til å
gjennomføre Logos. Logos er en diagnostisk
test som tester ulike elementer innenfor lesing
og leseforståelse.
Leseopplæringen på 1. trinn endret. Elevene
lærer bokstaver og lyder raskere. Det brukes
mer tid til repetisjon og oppfølging av den
enkelte elev. Egen leselærer 2 timer pr. dag

Pedagogene gjennomfører Logos ved behov.
Utfordring høsten 2017, da en av pedagogene
blir pensjonist og en er i permisjon.
Fungerer godt. I tillegg har vi høsten 2016 innført
Ipad som et verktøy i begynneropplæringen.
Skoleåret 2016/2017 blir lærere på 1. og 2. trinn
kurset av kompetansesenteret «Rikt»

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

God
tjenestekvalitet

Ambisjonsnivå

2014

2016

Landet
2016

4,5

4,9

5,0

5,1

4,5

4,6

5,2

4,9

4,5

4,1

4,7

4,5

4,5

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

Se egen tabell

Se
egen
tabell

Se
egen
tabell

4,5

5.3

5,6*

5,2*

4,5

5,3

5,4

5,2

4,5

3,4

4,3

3,9

4,5

4,5

4,4

4,7

Foreldreundersøkelsen

4,5

4,2

5,5

5,4

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

4,0

4,3

3,7

Får du være med
og vurdere
skolearbeidet ditt?

Elevundersøkelsen

4,5

4,2

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.

Målemetode

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

4,4

3,6

* Resultater basert på 7. trinn lokalt og nasjonalt- Elevundersøkelsen høsten 2016
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Utvide kontaktlærertimen. Deler av timen er
timeplanfestet som skal brukes til elevsamtaler.
Samtalen skal ha fokus på trivsel, veiledning og
vurdering av elevenes læring

Utvidet kontaktlærertimen skoleåret 2015/2016.
Ikke utvidet kontaktlærertime høsten 2016.
Vurderer å innføre utvidet kontaktlærertime
skoleåret 2017/2018. Må sees i forhold til andre
ressurser/utgifter.
Fungerer godt. Bruker enda med tid til
pedagogisk refleksjon i forhold til
satsningsområdet «Inkluderende læringsmiljø»
Hjemmesiden brukes mer aktivt. I tillegg lages
månedsbrev som sendes hjem hver måned.

SFO: Ukentlige møter hvor innhold og aktiviteter
drøftes. Utarbeide egen aktivitetsplan.
SFO vil bruke hjemmesiden mer aktivt for å
informere.
SFO arrangerer foreldremøte hver høst
Elevundersøkelsen drøftes og nye tiltak settes
inn ved behov. Grundige prosesser rundt det
forebyggende arbeidet.
Utarbeide 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.
Sørge for alle skolens ansatte kjenner til og
følger opp ”Handlingsplan for et godt
psykososialt læringsmiljø»

Utført. Egen foreldrerepresentant deltar i skolen
FAU
Elevundersøkelsen drøftes på trinn. Høsten 2016
innførte skolen en ny undersøkelse «Spekter».
Har brukt mye tid på å bearbeide resultater, samt
satt inn nødvendige tiltak.
Skolen har utarbeidet en egen skolemiljøplan.
Samarbeider godt med foreldre. Fortsette å
videreutvikle samarbeidet.
Alle ansatte kjenner «Handlingsplan for et godt
psykososialt læringsmiljø». Planen blir
gjennomgått på planleggingsdagen i august,
samt alle skriver under på at planen er lest.

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

Ambisjons
2014 2015
nivå

2016

Landet
7
2015

4,5

4,7

4,4

4,5

4,9

5,0

4,5

4,3

4,8

5,6-7,5%

6,2

4,5

6,4

9,1

4,6

4,6
4,7

4,5

4,5

4,8

4,5

4,4

5,1

4,1

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.
Søgne kommune – Årsmelding 2016
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Arbeider for fortsatt god stabilitet og kontinuitet i
personalgruppa.

God stabilitet i personalgruppen. I det siste året
flere som har gått av med pensjon. Flere nye
arbeidstakere.
Arbeider i HMS gruppe med sykefravær. Eget
personalmøte i mars 2017 der sykefravær blir
eget tema. Økning av langtidssykefravær.
Arbeider med å finne løsninger, men har ikke
lyktes med dette. Oppfølgingsplan og
dialogmøter gjennomføres.
Alle ansatte deltar i utviklingsarbeidet. Høsten
2016 ble skolen med i læringsmiljøprosjektet i
regi av Utdanningsdirektoratet. Arbeidet mye
med Inkluderende læringsmiljø, noe mindre med
lesing.
Skolevandring gjennomføres i forbindelse med
medarbeidersamtalen.

Arbeide for et så lavt sykefravær som mulig.
Benytte IA-ordning.
Legge til rette for å finne løsninger som kan
hindre unødig lange sykefravær
Sørge for at alle ansatte er involvert og tar del i
arbeidet med pedagogisk utviklingsplan.
Satsningsområder er inkluderende læringsmiljø
og lesing.
Videreutvikle skolevandring. Følges opp med
samtale og avtale for videre utvikling

15. Tangvall skole
Enhetsleder: Elin Rekve

Ansvarsområde
Tangvall skole er en ungdomsskole med 182 elever og ca. 23 årsverk. Skolen mottar elever fra
barneskolene Nygård, Lunde og Langenes. Skolen er organisert på 8., 9. og 10. trinn med
avdelingsleder på hvert trinn. Skolen administrerer alternativ opplæringsarena SMIA for elever fra
begge ungdomsskolene.
Skolen er vertskap for nybosatte flyktninger som tilhører ungdomstrinnet. Elevene organiseres i
innføringsklasse, men med stor tilknytning til ordinære klasser. Elever i ungdomskolealder på
kompetanseavdelingen ved Nygård skole får også sin opplæring lagt til Tangvall skole.

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:
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Elevene opplever gode læringsresultater
Elevene opplever at vurdering og veiledning gir dem motivasjon, kunnskap og lyst til å lære
mer
Lærerne i Søgne er gode på klasseledelse og sikrer på den måten elevene gode
læringsbetingelser.

Søgne kommune – Årsmelding 2016

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
God økonomistyring

Målemetode

Ambisjonsnivå 2014 2015 2016

Forbruk i % av budsjett

100

Budsjettavvik i kr

0

Avvik i forhold til budsjett

102

97

97

-279

496

544

Det er hovedsakelig overskuddet fra 2015 som ble videreført gjennom 2016.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

God planlegging vedrørende investeringer
Jevnlig regnskapskontroll.

Resultater Nasjonale prøver
8. trinn

Tangvall
2014

Tangvall
2015

Tangvall
2016

Landet 2016

Mål 2017

Lesing
Engelsk

48
45

47
49

48
48

50
50

50
50

Regning

49

49

46*

50

50

* Når det gjelder resultat nasjonale prøver i regning anses dette som kritisk resultat der 48 % av elevene er på to
laveste mestringsnivå. Det betyr at elevene ikke kan anses å ha gode nok grunnleggende ferdigheter i regning,
noe som vil påvirke gjennomføringsevne og tilfang i fag.

9.trinn

Tangvall
2014

Tangvall
2015

Tangvall
2016

Landet 2016

Mål 2017

Lesing

54

51

50**

54

52

Regning

55

54

52**

54

52

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.
**Ved gjennomføring av NP på.9.trinn i september 2016 deltok flere elever som tidligere har vært fritatt
for deltagelse på Nasjonale prøver. Elevene landet på de to laveste mestringsnivå og bidrar til at
forventet nivå derfor ikke ble nådd. Skolen ser det likevel som et fremskritt for elevene det gjelder at
de faktisk er i posisjon til å delta. Elevgruppen som ellers også deltok på 8.trinn har en klar fremgang
på 9.trinn.

Resultater grunnskolepoeng
Tangvall 2013

Tangvall 2014

Tangvall 2015

Tangvall 2016

Landet 2016

Mål 2017

40,6

38,8

41,0*

41

41,1

41,5

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.
*Brudd i tidsrekken våren 2015 da valgfag kom med i beregningen.
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Fokusområde brukere/tjenester
Skala for Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen er omregnet fra opprinnelig 1-5 til 1-6.
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

Ambisjonsnivå

Måleindikator

God service og
informasjon

God
brukermedvirkning

Målemetode

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

4,5

4,0

4,5

Landet
2015

Se egen tabell

Resultater
Grunnskolepoeng
grunnskolepoeng

Se egen tabell

4,5

Foreldreundersøkelsen

Landet
2016
(u.trinnet)

4,7

4,6

Skolen har
ikke
representative
tall
(svarprosent
9 %)

Se egen
tabell

-

4,9

4,8

Se egen
tabell

5,3

4,8

4,8
Se
egen
tabell
Se
egen
tabell
5,1

5,3

Skolen har
ikke
representative
tall
(svarprosent
9 %)

5

5,1

Foreldreundersøkelsen
4,5

Tangvall
2016

Skolen har
ikke
representative
tall
(svarprosent
9 %)

4,4

Nasjonale prøver

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

2014

4,5

3,8

4,2

Skolen har
ikke
representative
tall
(svarprosent
9 %)

4,5

3,3

3,2

3,1

3,2

4,5

3,4

3,1

3,4

3,5

Elevundersøkelsen

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Rutiner for arbeid med resultatene av nasjonale
prøver er implementert i skolens planer.

Rutiner er implementert i skolens planer.
Lærerne har studert resultater, drøftet tiltak og
planlagt aktiviteter for oppfølging.
Samtlige lærere presenterer, etter utprøving, sitt i
plenum.
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Kartleggeren er gjennomført for alle elever
høsten 2015, denne regjennomføres i januar
2016.

Er gjennomført som initiert.

Skolens pedagogiske utviklingsplan innføres fra
høsten 2014.

Skolen har oppdatert utviklingsplanen i tråd med
kommunale initiativer og nasjonale føringer.

Skole-hjem-samarbeid: Tilbakemelding/
framovermelding og egenvurdering i
utviklingssamtale med elever og foresatte.

Gjennomført for samtlige elever

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Ambisjonsnivå

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

Landet

2015

2016

4,5

4,4

Ikke
gjennomført

4,4

4,5

5,0

Ikke
gjennomført

5,0

4,5

4,7

Ikke
gjennomført

4,8

5,6

5,9

5,6

4,5

4,5

Ikke
gjennomført

4,6

4,5

4,2

Ikke
gjennomført

4,7

4,5

4,1

Ikke
gjennomført

5,6-7,5 %

2014

3,6

8

2015
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

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

Samarbeidet med Tinntjønn skole fortsetter
gjennom den allerede etablerte
Kommunegruppa. Arbeidet ledes av skolefaglig
rådgiver. Intern kompetanseheving i personalet
med minst to økter pr.mnd - lagt til utviklingstid.
I rapport fra Ekstern vurdering november 2016
fremkommer at lærerne i ulik grad følger vedtatte
rutiner for gjennomføring av god klasseledelse.
Dette følges opp i utviklingstid.

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.

Sosiale tiltak for personalet er drøftet i HMSgruppen og iverksatt.

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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16. Tinntjønn skole
Enhetsleder Jarle Langeland

Ansvarsområde
Tinntjønn skole er en ungdomsskole (8.-10. trinn) med ca. 190 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. 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.

Overordnede mål
Tinntjønn skole har utviklet seg og opprettholdt et godt læringstrykk. Vi har møtt store utfordringer,
som har forsterket troen på at vi skal:

Våge å gjøre en forskjell i andre menneskers liv – sammen om gode valg
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 er hovedsatsingene inkluderende læringsmiljø og lesing.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2014 2015 2016

100

100

100

100

0

-128

-93

7
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Jevnlig budsjettkontroll

Vi har gjennomført jevnlige kontroller, samt gjort
justeringer i bemanningen. Det har vært
krevende med fallende elevtall, siden det er
utfordrende å gjøre større endringer i løpet av
skoleåret.

Resultater Nasjonale prøver
8.trinn

Tinntjønn
2014

Tinntjønn
2015

Tinntjønn
2016

Landet
2016

Mål 2016

Lesing

48

48

49

50

50

Engelsk

45

47

47

50

50

Regning

48

50

50

50

50
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9.trinn

Tinntjønn
2014

Tinntjønn
2015

Tinntjønn
2016

Landet 2016

Mål 2016

Lesing

51

52

49

54

54

Regning

52

51

53

54

54

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 2013

Tinntjønn 2014

Tinntjønn 2015

Tinntjønn 2016

Landet 2016

Mål 2016

38,2

42,6

41,9*

40,9

41,2

42

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.
*Brudd i tidsrekken våren 2015 da valgfag kom med i beregningen

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

Ambisjonsnivå 2013

4,5

4,4

5,2

3,9

4,5

4,2

5,3

3,7

Resultater
nasjonale prøver

Nasjonale prøver

Se egen tabell

Resultater
grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng

Se egen tabell

Skolen informerer
oss om barnets
utvikling
Foreldres
muligheter for
innflytelse på
læringstilbudene til
God
barnet.
brukermedvirkning
Spør lærerne
hvordan eleven
selv vurderer sitt
eget skolearbeid?
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Landet
2016

Foreldreundersøkelsen

Skolen håndterer
mobbing av elever
på en god måte.

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole

2016

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

4,5

5,0

5,5

4,3

4,5

5,1

5,6

4,4

Foreldreundersøkelsen

4,5

4,1

5,3

3,4

Elevundersøkelsen

4,5

4,9

4,3

2,7

Foreldreundersøkelsen
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Får elevene være
med på å
bestemme hva det
skal legges vekt på
når arbeidet deres
skal vurderes?

4,5

3,5

4,2

2,6
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Arbeide for et bedre integrert læringsmiljø

Vi har jobbet gjennom prosjektet Ungdomstrinn i
Utvikling (UiU) med at flere elever skal føle seg
som en del av fellesskapet. Det har vært med
fokus på å gjøre arbeidet i klasserommet bedre
tilrettelagt for alle.
Videre har vi jobbet med å rette undervisningen
opp mot metoder som treffer alle elevgruppene
og gir trening mot et moderne arbeidsliv – dette
kaller vi læring gjennom strukturert samarbeid.
Vi opplever vi blir i stand til å gi elevene et
bredere og mer tilpasset tilbud. I klasserommet
blir det høyere aktivitet og bedre trening i å
regulere egne følelser.

Utvikle to-lærer-systemet

Vi har arbeidet med to-lærer-systemet nå i tre år
og utviklet det godt. Vi ser at flere elever
opplever høyere mestring og bedre læringsmiljø.
Tilbakemeldinger fra foreldre og elever, spesielt
de som har opplevd skolegang som vanskelig,
sier at vi får bedre læringsmiljø og bedre trivsel.
Mer fleksibel organisering har økt inkludering i
klassene og gitt bedre læringsresultater.
Vi er glade for at vi gir veldig god læring til
elevene i løpet av de tre årene på skolen. Vi kom
på delt tredjeplass (blant de 10 beste) i fra
Mandal til Lillesand (skolebidragsindikatorene).

Fokusområde medarbeidere
Ambisjons2014 2015
nivå

Landet
9
2015

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,4

Godt arbeidsmiljø

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,1

5,0

2016

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.
Side 78

Søgne kommune – Årsmelding 2016

Stolthet over egen
arbeidsplass

God organisering

God ledelse

4,5

Sykefravær

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

5,6-7,5%

Medarbeiderundersøkelse

4,9
7,3

7,9

4,8
8,6

4,5

4,6

4,6

4,5

4,8

4,7

4,5

4,1
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Lage en kompetanseutviklingsplan.

Denne er laget og har fungert fint, men nå har
kommunen kjøpt inn eget verktøy vi er i gang
med.
Vi har satt av tid i fellestider for å kunne øke det
profesjonelle samarbeidet. Vi opplever det
fungerer godt, men ønsker å utvide med
utviklingstid på trinnene.
Vi tror at det vi øver mye på blir vi gode på, så vi
må ha færre øvingspunkter og mer øvinger.

Sette av tid til bedre samarbeid mellom kolleger

17. Kulturenheten
Enhetsleder Marianne Laukvik

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)

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.
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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

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå

2014

2015

2016

100

96

97

96

0

292

263

296

Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Følge prisstigning og prisøkning ved
kommersielt utleie.
Være proaktiv i forhold til økt inntjening på
kommersielt utleie.

Utleie- og matpriser stiger med 3% hvert år jfr.
konsumprisindeksen.
Driften har vært fokusert på å hente inn flere
bestillinger samt kombinere arrangementer for
mer økonomisk uttelling.
Risikovurderingen av arrangementer blir
fortløpende vurdert i forhold til en
inntjenings/kostnads-matrise.
Gjennomført.

Ta mindre risiko på programmering av
kulturtilbud (konserter mm).
Fortsatt jordnær og edruelig tilnærming til
bevilgede økonomiske ressurser
Søke eksterne prosjektmidler og
samarbeidspartnere der det er mulig og naturlig

Dette er blitt gjort med UKM-Norge, Den
kulturelle spaserstokken, Den kulturelle
skolesekken samt spillemidlene til
idrettsanleggene. 0-visjonen samarbeider med
Vest-Agder Fylkeskommune. BUFDIR støtter
sommercampene i regi av SLT/Open Mind.

Fokusområde brukere/tjenester

Kritiske
suksessfaktorer
God tjenestekvalitet
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Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med
tjenestens

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

Ambisjonsnivå

4,5

2014

2016

Landet
2016

5,2

5,6

5,2

Søgne kommune – Årsmelding 2016

God service og
informasjon

kvalitet

Kulturskole – Elever 8.
trinn til voksne

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte
Kulturskole – Elever 8.
trinn til voksne
Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte
Kulturskole – Elever 8.
trinn til voksne
Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Kulturskole – Elever 8.
trinn til voksne

IA

5,6

-

4,4

5,2

5,1

IA

4,8

-

5

5

5,1

IA

5,3

-

5,2

5,5

5,1

IA

5,8

-

4,5

4,5

4,5
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Døgnåpen forvaltning: Vurdere elektroniske
skjema på flere områder. Først og fremst
søknad om utstillingsplass og forespørsel om
utleie.

Døgnåpen forvaltning i form av egne utviklede
skjema er ennå i planleggingsfasen når det
gjelder driften av prestegården. Sosiale media er
uansett gratis og alltid åpne og brukes flittig av
kundekretsen for å legge igjen beskjeder til alle
døgnets tider.
Kulturskolen har tatt i bruk et system (Speed
Admin) som har effektivisert kommunikasjonen
med brukerne. Gjennomgående positive
tilbakemeldinger.

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.

De forskjellige lagene og foreningene er i
kontinuerlige møter med stab og ledelse for
stadig å forbedre samarbeidet.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass
Sykefravær

Ambisjons2014
nivå

2015

2016

4,5

4,4

4,4

4,5

5,1

5,0

4,5

4,9

4,8

Medarbeiderundersøkelse

Statistikk

God organisering

Organisering av arbeidet Medarbeiderundersøkelse

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

5,6-7,5%

2,6

3,1

1,8

4,5

4,8

4,6

4,5

5,0

4,7

4,5

4,6

Medarbeiderundersøkelse

10

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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Landet
10
2015
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Kartlegge kompetansebehov og ønsker i
medarbeidersamtaler etter ny samtalemal.
Deretter lage plan for gjennomføring.
Faglig fellestur annethvert år.
Julebord/sammenkomst hvert år.
Bruke den vedtatte kulturstrategien aktivt som et
strategidokument som gir tydeligere veivalg,
målsettinger og ressursbruk.
Fortsette med fagmøter ca. to ganger per
måned.

Denne metoden er påbegynt og videreføres i de
kommende medarbeidersamtaler.
Tur gjennomført i 2015 og et julebord på nyåret
2017. Flere turer og sammenkomster planlegges.
Kulturstrategien er blitt brukt ved diskusjonene i
fagmøtene og gir en basis for avgjørelser i
forhold til drift og strategi i kulturenheten.
Fagmøtene er gjennomført slik som planlagt.

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, kommunalsjef og direktøren i NAV VestAgder, har gitt oppfølging av ungdom mellom 18 og 30 år størst prioritet. Dette er en garantigruppe.
Partnerskapet har gitt tydelige signaler om stadig større fokus på arbeidslinjen, og aktivitet mot
skole/praksis i tillegg til oppfølging av aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere. Søgne praktiserer
aktivitetsplikten mot alle mottakere av sosialhjelp og ikke bare de under 30 år.

Nav har 4 hovedelementer i sin virksomhetsstrategi:
 Økt kontakt og bistand til arbeidsgivere skal føre til bedre markedskompetanse,
bidra til økt rekruttering og bedre inkludering i arbeidslivet. Tett samarbeid mellom
NAV Arbeidslivssenter, NAV–kontor, NAV Kontaktsenter og NAV Hjelpemidler og
tilrettelegging skal bidra til å nå målet.


Tidlig og individuelt tilpasset oppfølging skal avklare brukers situasjon og behov for
bistand for å komme i eller beholde arbeid og sikre bedre brukermøter. Kravene til
aktivitet og mobilitet skal håndheves konsekvent.



Bruk av arbeidsrettede tiltak, hjelpemidler og tilrettelegging skal gi best mulig
effekt for inkludering og overgang til arbeid. Det ordinære arbeidslivet skal i større
grad tas i bruk som tiltaksarena



Kompetanseutvikling skal understøtte målet om flere i arbeid og gode
brukeropplevelser. NAV skal i 2016 videreutvikle sin inkluderingskompetanse for
arbeid. Alle statlige ledere skal gjennomføre «ledelsesutviklingsprogrammet for
NAV.»
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For 2016 er det valgt tre prioriterte hovedgrep for nasjonal satsning:
1. Flere i arbeid
2. Bedre brukermøter
3. Økt kompetanse

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i
kr

Ambisjonsnivå

2014

2015

2016

100

121

108

98

0

-2 989

-1 141

439

NAV Søgne har jobbet godt med økonomien og har de siste par årene klart å stabilisere
sosialhjelpsutbetalingene etter noen år med store økninger. Enheten lager månedlig en
sosialhjelpsmatrise der en får god oversikt over hvor brukerne er i sitt løp til enhver tid. Dette er til stor
hjelp for oss og gir god og nøyaktig oversikt også i forhold til utbetalinger. NAV Søgne fører en streng
og enhetlig opprettholdelse av vilkår for mottakere av sosialhjelp. Ansattgruppen som jobber i forhold
til sosialtjenesteloven framstår samlet og det er god kontroll i gruppen som er ledet av en fagleder.
Endringer vi har gjort tidligere begynner vi nå å se virkningen av. Vi har også i 2016 klart og spare i
forhold til budsjett på sosialhjelp til flyktningene. Vi har også i 2016 et underforbruk på budsjettet til
Kvalifiseringsstønaden.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

I samarbeid med Kvalifiseringsenheten settes
det i gang tiltak der språkopplæring og
praksisplass er hovedelementer. Dette gjøres
for å redusere antall flyktninger som mottar
sosialhjelp etter avsluttet Introprogram.

Vi hadde fra januar til juni 2016 en
språkgruppe/samtalegruppe for kvinner i regi av
introduksjonstjenesten. Vi ønsket å se en
virkning av flere ut av NAV. Da virkningen uteble
stanset vi denne gruppen i juni 2016. Vi ønsket
egentlig å få i gang en språkopplæring kombinert
med praksisplass, men det har vi ikke fått i gang.
Arbeid for sosialhjelp er noe vi på NAV har
praktisert fra 2014. Dette er godt innarbeidet og
vi har to arbeidsgrupper. En arbeidsgruppe
holder til på Stausland og en i regi av Eiendom. I
tillegg har vi hospiteringsplasser i enheter i
kommunen. Dette har god virkning og de som er i
stand til det skal ut å jobbe for det de mottar.
Dette fungerer veldig god i regi av en
koordinator.
Dette ser vi nå resultater av i form av reduserte
sosialhjelpsutbetalinger. Bruker avklares innen
en uke etter søknad mottatt og deretter ut i
aktivitet. Vi har gode rutiner på dette arbeidet
som nå er godt innarbeidet.

Arbeid for sosialhjelp. Koordinator ansatt på
NAV for å koordinere utplasseringen av brukere
i de ulike enhetene. Alle skal ut å jobbe for
sosialhjelpen eller i statlig tiltak.

Opprettholde streng vilkårssetting i vedtakene
på sosialhjelp. God avklaring av brukere i
søknadsprosessen om sosialhjelp

Søgne kommune – Årsmelding 2016
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Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God
brukermedvirkning

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

Målemetode Ambisjonsnivå

2014

2016

4,5

4,2

4,7

4,5

4,4

3,0

4,5

4,5

4,5

4,5

4,2

3,9

4,5

4,4

4,7

Landet
2016

Kontoret opplevde økning av respondenter på brukerundersøkelsen gjennomført 2016. Vi jobbet
samlet for å få inn respondenter. Noe økning og noe nedgang hadde vi men alt i alt er vi fornøyde med
tilbakemeldingene. Vi leverer god brukermedvirkning og god kvalitet på tjenestene vi leverer.

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Videreføre prosjektansettelse innen sosial for å
få langtidsmottakere av sosialhjelp over på riktig
og langvarig ytelse, for eksempel uføretrygd.

Denne stillingen ble i 2016 en fastansettelse. Da
vi har fra denne tid sett en økning av
overføringer av brukere etter endt introprogram
har vi valgt å bruke denne stillingen innen dette
området. Dette var nødvendig da denne
brukergruppen er tids og ressurskrevende for
ansattgruppen. I 2015 fikk vi gjennom denne
stillingen ca 15 over fra langvarig sosialhjelp til
uføretrygd så dermed en dreining av denne
stillingen

Kontoret har hatt en lang intern prosess som
endte omstruktureringer av de ansatte fra
september 2015. Vi er nå organisert i tre team:
Et team som jobber med oppfølging av
sykemeldte, et mottaksteam som jobber med
standard arbeidssøkere og et oppfølgingsteam
som jobber med de med bistandsbehov

Dette er videreført.

Rekrutteringsarbeidet i NAV er regionalisert i
Kristiansandsregionen. Vi avholder jobbmesser i
Kristiansand sammen med Kristiansand,
Vennesla og Songdalen. NAV Søgne har to
aktive rekrutteringsrådgivere som jobber aktivt i
markedet i Søgne.

Rekrutteringsarbeidet er til stor hjelp i kontoret.
Vi hadde to rekrutteringsrådgivere på 50% hver
men etter at den ene sluttet august 2016 for å
flytte ut av Norge har vi valgt å ha en
rekrutteringsrådgiver på 100%. Vi jobber i
regionen samlet sammen med Kristiansand,
Songdalen og Vennesla. De samarbeider om
ulike aktiviteter som jobbmesser både på NAV
og deltagelse på skolene. De har regionmøter og
samarbeider om aktuelle jobbsøkere til ulike
oppdrag de får inn.
Vi prøver å synliggjøre ulike arbeidsprosesser
gjennom LEAN, men det har nok ikke vært en
prosess i kvartalet men heller etter behov.

Kontoret har stor fokus på Lean. Det vil si
kontinuerlig fokus på om vi jobber på den
«smarteste» måten. NAV-leder og
avdelingsleder er sertifiserte innen Lean og
avholder minst en leanprosess i kvartalet
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Fokusområde medarbeidere
Landet
11
2015

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,5

4,4

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,6

4,8

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,4

4,6

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,7

Godt arbeidsmiljø

Ambisjonsnivå

5,6-7,5 %

2014

6,1

2015

2016

4,3

10,5

NAV har slitt med høyt sykefravær gjennom 2016. Dette er ikke arbeidsrelatert fravær men
medarbeidere som har slitt med egen helse. Det er dessverre lite vi kan gjøre noe med annet enn å
være på tilbudssiden hva gjelder tilrettelegging, noe vi også har gjort. Ellers gjennomførte enheten
medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i oktober 2016 i regi av NAV fylke. Der oppnådde kontoret
en energiscore på 25,9 noe som var en oppgang på 2,1 fra undersøkelsen oktober 2015. Det er i
etterkant av medarbeiderundersøkelsen gjennomført en halv fagdag der man har satt ned punkter til
forbedringer man skal jobbe med. Medarbeiderundersøkelsen på kommunal side har normalt sett vært
gjennomført annen hvert år. Dette har vært en undersøkelse kun for kommunalt ansatte. På statlig
side har det vært gjennomført årlige medarbeiderundersøkelser for alle ansatte uavhengig av
ansettelsesforhold. Det er nå besluttet av organisasjonssjef at kontoret klarer seg med den årlige
undersøkelsen arrangert av statlig side. Vi lager forbedringsområder ut fra denne undersøkelsen.
Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Kontoret er organisert i team. Teamene består
av ansatte både fra stat og kommune. På den
måten fokus på erfaringsutveksling internt på
tvers av fagområder. Mye intern opplæring slik
at alle blir gode.

Vi prøver å ha en post på kontormøtene der
ansatte forteller fra egen hverdag og
«opplæring» i dette øyemed. Ellers har vi mye
skulder til skulder opplæring.-

Lean-prosesser på ulike arbeidsprosesser for
den ansatte. Ofte sjekke ut om vi jobber riktig
eller kan gjøre ting på andre måter.

Dette er svært aktuelt og Lean er et viktig
virkemiddel for å sjekke ut om vi eventuelt kan
gjennomføre arbeidsprosessen på andre måter.

Stort fokus på arbeidsmiljø og lavt sykefravær.
Vi har fokus på å gjøre hyggelige ting sammen
slik at vi er en sammensveiset gjeng.

Dette jobber vi aktivt med.

Delta på kompetansehevende tiltak i regi av
fylkesmannen.

Dette er vi aktive på.

Delta på kompetansehevende tiltak i regi av
NAV Vest-Agder

Dette er vi også flinke til å delta på.

11

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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19. Kvalifiseringsenheten
Enhetsleder: Harald Berntsen

Ansvarsområde


Introduksjonssenter for flyktninger:
Bosetting av flyktninger i tråd med gjeldende lovverk (Introduksjonsloven) og etter de vedtatte
retningslinjer kommunen til enhver 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.



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

2014

2015

2016

--146

2 395

1 115

100
0

Driften av Kvalifiseringsenheten gikk i utgangspunktet i balanse i 2016. Overskuddet for 2016 er det
samme som overført overskudd fra 2015.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Realistiske rammer og budsjetter.
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 og kurs/oppfølging for NAV (På’an igjen)
innenfor budsjettets totalramme.

Driftsregnskapet for 2016 ble likt budsjettet for
2016. For å ta hånd om en dobling av antall
bosatte flyktninger i 2016 er det ansatt 2 nye
personer; en med hovedansvar for bosetting (fra
01.04.16) og en ny programrådgiver fra 1.1.2017.

Utfordringene på Kvalifiseringsbasen er at vi må
ha høyt elevantall og at elevene tar
fag/utdanning som sikrer oss store nok inntekter
til at vi går i balanse.
For skoleåret 2015/2016 har vi 86 voksne som
tar utdanning, noe som er rekord. Romkapasitet
på undervisningslokaler gjør at dette er nær
maks antall 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.

På grunn av økt forespørsel etter
spesialopplæring for voksne har enheten ansatt
ny spesialpedagog i 34 % fra august 2016.
Høsten 2016 økte vi opptaket av elever til 90. Det
ble leid inn en ekstra lærerressurs slik at vi kunne
ha 2 VG1-klasser for ikke å få for store klasser.
Romkapasiteten er sprengt. For enkelte
timer/prosjekter lånte vi lokaler av Kulturenheten
og Søgne videregående skole for å kunne ha
større grupper. Vi forsøker å få tilgang til lokale
på Søgne videregående skole for 2017/2018.
Vi er glad for at det var et overskudd fra 2015
som kan videreføres inn i 2017. Med et større
antall bosatte øker også muligheten for at
utfordringene vil øke fremover og gi seg utslag i
økte utgifter ift inntekter.

Fokusområde brukere/tjenester
I henhold til Søgne kommunes styringssystem skal brukerundersøkelser gjennomføres hvert andre år,
første gang 2012. Det er ikke utarbeidet nasjonale brukerundersøkelser som passer
Kvalifiseringsenheten, men vi utviklet i 2014 en lokal brukerundersøkelse for flyktningetjenesten og
kvalifiseringsbasen for voksne. Denne ble også brukt i 2016.
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
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Søgne kommune – Årsmelding 2016

Målemetode
Brukerundersøkelse
flyktningetjenesten
Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for
voksne
Brukerundersøkelse
flyktningetjenesten
Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for
voksne
Brukerundersøkelse
flyktningetjenesten
Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for
voksne
Brukerundersøkelse
flyktningetjenesten
Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for
voksne
Brukerundersøkelse
flyktningetjenesten
Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for
voksne

Ambisjonsnivå

2014

2016

5,2

4,6

4,7

4,2

4,5

4,5

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

5,2

4,9

4,9

4,8

5,3

4,6

4,6

4,5

5,1

4,6

4,7

4,8

4,5

4,5

4,5
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Flyktningetjenesten:
 Sikre tilbakemelding – Innvandrerråd –
flere handlingsplansamtaler.

I slutten av 2016 startet vi med at hver
programrådgiverne har fast tid en dag i uken på
Birkelid for å kunne svare på spørsmål.



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



Handlingsplaner



Tettere samarbeid med NAV, eks.
tidligere i programmet for å avklare
videre løp etter endt program

Kvalifiseringsbasen for voksne:
 Utvikle bedre skrivemaler for ulike
oppgaver.

Det har vært jobbet en del med innholdet i
introtimen. Bl a er Nav nå regelmessig inne en
gang i måned med tema om arbeid og økonomi.
Det er også blitt holdt mindre motivasjons- og
holdningsskapende kurs.
Det er gjort en stor jobb på Introsenteret for å
definere alle «aktivitetene» i hele Introperioden
fra forberedelse til bosetting og helt til de går ut
av Introprogrammet. Aktivitetene har fått sin
ansvarlige og aktivitetene er nå gjenstand for å
bli beskrevet i et kvalitetssystem. Samtidig har
programrådgiverne hospitert ved NAV-Intro i
Grimstad og vi har laget handlingsplaner rundt de
tingene vi lærte der og som vi vil implementere
hos oss.
Nav er nå med i prosessen ift å definere «Min
plan» for den enkelte flyktning. «Min plan» skal
inneholde kvalifiseringsløpet til den enkelte for
veien til jobb og selvforsørgelse. Det er også
faste månedlige møter mellom Nav og
Introsenteret hvor generelle ting og enkeltsaker
tas opp.
Nye skrivemaler er utviklet.



Utvikle pedagogiske verktøy og
metoder.

Nye verktøy og metoder er utviklet. Dette er en
jevnlig prosess.



Innføre læringsplattformen It’s learning



Bedre informasjon via sms – gruppe,
hjemmeside/ Facebook.

It’s learning er innført som læringsplattform ved
skolen.
Vi har tatt i bruk It’s learning og Facebook som
kommunikasjonsplattformer.



Utvikle god metodikk for egenvurderingstørre elevmedvirkning.
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Fokusområde medarbeidere
Måleindikatorer

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
Medarbeiderkompetanseutvikling undersøkelse

4,5

5,1

4,4

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,1

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,1

4,8

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Godt arbeidsmiljø

God organisering

Tilfredshet med
nærmeste leder
God ledelse

Tilfredshet med
enhetsleder

Målemetode

Medarbeiderundersøkelse

Ambisjonsnivå

Landet
12
2015

Kritiske
suksessfaktorer

5,6-7,5 %

2014

3,1

2015

7,9

2016

6,6

4,5

4,9

4,6

4,5

5,1

4,7

4,5
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Repetere og vedlikeholde enhetens
verdiplattform.

Det er enighet om at enhetens verdiplattform bør
revideres. Det er kun et fåtall av de som nå er
ansatt som var med å utvikle den gjeldende.
Derfor vil vi ha en prosess i 2017 på å lage en ny
verdiplattform med visjon og mål.
Fellesmøter har alltid et element med å dele
erfaringer/opplevelser og det er også rom for å ta
opp ting som man ønsker råd til fra de andre.
Spesialundervisningen har hver vår en dags
undervisning på Basen (skolen) med fokus på
spesialundervisning og tilrettelagt undervisning
for å synliggjøre utfordringene de har som har
behov for slik undervisning.
Flere har vært på kurs. Noen har vært på
hospitering. Noen tar også større kurs/studier
med studiepoeng.
Det er definert 5 ulike sosiale tiltak som vi ønsker
å ha sammen i enheten. Vi har derfor 5
miljøgrupper som har ansvar for hvert sitt sosiale
arrangement. Omtrent alle er med i en av disse
gruppene.
Virksomhetsplanene for den enkelte avdeling
gjennomgås og utvikles årlig

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.

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 virksomhets-/årsplaner. Fokus på
arbeidsglede og litt «galskap».
Fellesansvar for å skape og vedlikeholde en
kultur for læring, utvikling, kreativitet og
evaluering, jfr. en lærende organisasjon –
”kunnskapsbedrift”. Ha gode og dynamiske
virksomhetsplaner i hver avdeling som har
brukerperspektiv, kompetanseutvikling,
innovasjon og samhandling i fokus.
Sykefravær. Fortsette med 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.

Vi hadde et sykefravær i 2016 på 6,62 %. Det er
et sykefravær som er høyere enn ønsket og
skyldes i hovedsak 2 langtidssykemeldte våren
2016. For høsten 2016 var sykefraværet litt i
overkant av 1 % som er der vi ønsker å være.
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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.
Søgne kommune – Årsmelding 2016

Side 89

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
- jordmortjeneste
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
Kommuneoverlegevirksomhet
- helseovervåkning og helseoversikt
- rådgivning
- miljørettet helsevern
- ivareta kommunens krav til samfunnsmedisinsk kompetanse
- smittevern
- helseberedskap
- fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse

Overordnede mål
-

Få mest mulig effekt ut av de ressursene vi har
Økt innslag av «universelle» tiltak
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

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr
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Ambisjonsnivå

2014

2015

2016

100

98

94

99

0

385

1 495

171
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Helseenheten traff godt i forhold til budsjett. Enheten hadde forventet et noe høyere overskudd,
grunnen til at en ikke fikk det var i hovedsak at utgiftene til legevaktsbudsjettet i 2016 ble ca. 0,8 mill.
kroner høyere enn budsjettert.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

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

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

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

2014

2016

Landet
2016

4,3

4,8

4,7

4,8

-

IA

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

4,7

4,7

IA

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi

5,3

4,3

5,3

5,0

-

IA

Målemetode

Ambisjonsnivå

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)
God tjenestekvalitet

Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Brukerundersøkelse
helsestasjon

Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,5

4,5

Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Tilfredshet med
informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,7
4,5

IA

4,8

4,6

IA

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

4,8

4,1

IA

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi

5,1

5,1

IA

4,7

-

4,8

4,6

IA

4,9

5,5

IA

4,1

-

5,4

5,4

Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

4,5

4,5

IA

Undersøkelsen bør tolkes med stor forsiktighet p.g.a. svært lav svarprosent.
Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Utvikle kvalitet og kapasitet på de
primærofrebyggende tjenestene.

Oppstart av utvidede svangerskapskurs.
Oppstart av foreldresamarbeid rettet mot alle
barnehager, der utvalgte temaer tas opp i løpet
av en 2-årsperiode.
Tverrfaglige team (TFT) og helsefagteam (HFT)
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Bidra, særlig med fysio- og ergoterapitjenesten
til at eldre kan bo i sine egne hjem med god
livskvalitet lengst mulig. Eldrebølgen vil gi store
utfordringer når det gjelder kapasitet.

opprettet på alle skoler med mange ansatte fra
helseenheten.
Kvello-tilbudet utvidet til nok en barnehage i
2016.
I kommende periode vil vi forsøke å
systematisere og sikre et mer likt tilbud til alle
barnehager og alle skoler. Vi vil etablere prosjekt
«rød tråd» fra unnfangelse til utgangen av 10.
klasse der vi sikrere oss at alle barn og alle
foreldre ikke bare sikres vaksiner og
vektkontroller, men også budskap om tilknytning,
relasjon og en rekke andre «nøkkeltemaer»
Hverdagsrehabilitering videreutviklet. Arbeidet
med fysioterapiplanen har ligget brakk, men
gjenopptas på slutten av året.

Utvikle internkontrollsystemer 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.

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
Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

Ambisjonsnivå

2014

2015 2016

Landet
13
2015

4,5

4,5

4,4

4,5

5,1

5,0

4,5

4,6

4,8

5,6-7,5 %

3,4

5,7

5,4

4,5

4,6

4,6

4,5

4,8

4,7

4,5

4,5

Medarbeiderundersøkelse

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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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

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

Dette er en kontinuerlig utfordring.

Økt involvering av ansatte i
økonomiplanarbeidet for å bidra til bredde i
innspill og økt forståelse for de prioriteringene
som til sist må gjøres – noe som kan være med
å dempe misnøyen som har vært i enheten mot
«toppledelsen»

Prosessen i 2016 ble ikke god, da flere
enhetsledere enn i Helseenheten ikke hadde fått
med seg at nye tiltak neppe ville ha «livets rett».
Ansatte ble involvert grundig, men
forutsetningene som gjaldt var feil. Likevel
opplever leder at ansatte har god forståelse for at
det er mange hensyn som skal tas og at penger
er en begrensende ressurs.
Ikke fulgt opp med alle ansatte tilstede, kun for
ansatte med særlig ansvar. Etableres «allmøter»
fra 2017 med 2 møter per halvår.

Etablere faste enhetsmøter der administrative
ting kan tas opp – i tillegg til de eksisterende
fagmøtene vi har
Frigjøre helseressurser fra merkantilt arbeid ved
å øke merkantil stilling
Bygge samhandlingskultur i hele kommunen

Å endre «kulturer» tar tid, men må gjøres.

Enheten er i prekær mangel på lokaler.

Ingen tiltak gjort i 2016

Eldrebølgen vil gi store utfordringer hvis «lista»
for å få hjelp ikke skal heves. Nesten alle
sykdommer øker betydelig i forekomst med
alder. Det betyr at vi for flere sykdomsgrupper
må se for oss en dobling av syke bare frem til
2030.

Ingen tiltak gjort på dette området i 2016

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 disse 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.
Søgne omsorgssenter har i løpet av hele 2016 vært under ombygging. Det er bygget syv nye
pasientrom i bygningsmassen. Dette har medført bygningsmessige endringer i store deler av
bygget. Byggeriene innomhus pågår fortsatt. Pasientrom ved bokollektivene ved
langtidsavdelingene ble tatt i bruk fra oktober 2016.
Fra 2017 har enheten ansvar for 64 institusjonsplasser. Enheten har 69 årsverk.

Visjon og Overordnede mål
Enhetens visjon er: Kompetanse gir trygghet og trivsel.
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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 deres pårørende
Medarbeiderne skal oppleve utvikling og arbeidsglede

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Avvik i forhold til
budsjett

Forbruk i % av budsjett

God økonomistyring

Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2014

2015

2016

100

99

99

103

0

560

384

-1 327

Enheten har brukt 103 % av budsjettet for 2016. Dette gir et underskudd på 1 327 000 kroner.
Inntektene på hovedkjøkkenet har ved en feil kun blitt ført for 11 måneder, slik at disse inntektene
skulle vært 234 000 kroner høyere.
Enheten oppgir at den økonomiske underbalansen skyldes større utfordringer ved ombyggingen og
tyngre pasientbelegg enn forventet, herunder to tyngre, unge ressurskrevende brukere. Det har vært
svært krevende å ha pågående byggearbeider midt inn i avdelingene hvor pasientene bor og
oppholder seg. Dette har nødvendiggjort ekstra bemanning for å sikre en faglig forsvarlig hverdag.
Det har periodevis vært svært vanskelig å få tak i sykepleiere. For å sikre forsvarlig drift må det være
sykepleier til stede hele døgnet. Sykepleierstilling på natt har vært lyst ut flere ganger uten å få
søkere. Enheten har derfor sett seg nødt til å leie inn sykepleiere via vikarbyrå, noe som er svært
kostbart.
Inntekter ved oppholdsbetaling er lavere enn budsjettert. Flere enn antatt hadde også kvav på
avlastning, en vederlagsfri nødvendig omsorgstjeneste.

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019
Realistiske rammer og budsjetter.
Sjekk av konteringslistene hver måned.
Gjennomgang regnskapsrapporter hver måned.
Begrunne og melde avvik så tidlig som mulig.
Vurdere effektivitetspotensialer i enheten, bygge
opp endringskompetanse.
Yte tjenester etter beste og laveste effektive
omsorgsnivå; BEON/ LEON prinsippet.

Benytte ressursstyringsprogram (RS); timelister
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016
Enheten har hatt en svært lav pleiefaktor.
Gjennomført på enhetens driftsmøte hver måned.
Gjennomført på enhetens driftsmøte hver måned.
Avvik er begrunnet og meldt inn via
tertialrapporteringene.
Ansatte i enheten har stor vilje til endring. Det har
vært utfordrende å ha utbyggingsarbeider akkurat
der hvor pasientene bor og oppholder seg.
Alle søknader behandles grundig i samarbeid med
Forvaltningstjenesten. Enheten har ansvar for
nødvendig helsehjelp på institusjonsnivå. Det viser
seg at pasientene er lang dårligere når de kommer
i våre tjenester enn var tilfellet tidligere. Mange bor
lengre i egne hjem, og får institusjonstjenester når
det er helt nødvendig. Mange av oppholdene er
avlastningsopphold for pårørende som ønsker å
ha sine nærmeste hjemme lengst mulig, men som
har tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning er
gratis for pasient og pårørende.
Enheten benytter RS. Det gir god dokumentasjon,
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og turnus.
Delta i prosjekt «uønsket deltid». Ha fokus på
helhetskultur.

men er tidkrevende i bruk.
Enheten har fokus på heltidskultur. I løpet av året
har den generelle stillingsstørrelsen økt fra 60 % 70 %.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
Tilfredshet med tjenestens
kvalitet
God tjenestekvalitet
Tilfredshet med koordinering
av tjenestene
God service og
informasjon
God brukermedvirkning

Tilfredshet med informasjon
Tilfredshet med tilgjengelighet
Tilfredshet med
medvirkningen

Målemetode
Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse

Ambisjons
-nivå

2014 2016

Landet
2016

5,3

4,5

4,4

4,5

5,2

4,6

4,5

4,5

4,6

4,5

4,6

4,5

4,7

4,6

4,2

4,5
4,5
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Tilstrebe god brukermedvirkning for beboere,
pasienter og pårørende.

Pasient og pårørende involveres i det daglige og
med jevnlig tilbud om nettverksamtaler. Enheten
holder pårørendesamling en gang pr halvår.
Enheten har heldøgns bemanning 24/7 alle årets
dager. Det er fullt belegg ved langtidsavdelingene. Korttidsavdelingen har økt belegg
frekvensen ved at det er «motoren» i helse- og
omsorgstjenestene. Det ytes stor grad av
lindrende og rehabiliterende sykepleie.
Det er nært samarbeid med den offentlige
tannhelsetjenesten. Det er regelmessig
legeoppfølging ved sykehjemsleger. Disse har
totalt 33 % stilling og server alle langtids
pasientene. Ved korttidsavdelingen tilkalles
pasientens fastleger ved behov for medisinsk
tilsyn. Enheten har ekstra utgifter til legebesøk.
Tjenestebeskrivelser ligger på kommunens
hjemmeside og alle pasienter har egne
tiltaksplaner.
De pasientene som har langvarige og koordinerte
tjenester har individuell plan og ansvarsgrupper.

Ha nødvendig fagbemanning til stede hele
døgnet siden enheten driver døgnkontinuerlige
pasient- og beboertilbud på det høyeste
omsorgsnivået i kommunen.

Regelmessige legevisitter fra sykehjemslege.
Fastlege/ legevaktslege og tannhelsetjeneste
benyttes ved behov.

Utarbeide tjenestebeskrivelser og tiltaksplaner.

Utarbeide individuell plan i samarbeid med
tjenestemottakere som har langvarige og
koordinerte tjenester.
Iplos-registrering og tiltaksplaner i Gerica
brukes som dokumentasjon i tjenestene ved
den enkelte pasients nødvendige behov.
Godt samarbeid med brukere, pasienter,
beboere og pårørende
Enheten tilbyr pårørendeinformasjon og
pårørendemøter.
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Det gjøres Iplos vurdering av alle pasienter ved
innkomst og ved endring i behov. Det er grunnlag
for justering i pasientens elektroniske
pasientjournal i fagsystemet Gerica.
Det er godt samarbeid mellom tjenesteytere og
tjenestemottakere.
Enheten informerer nærmeste pårørende og
legger til rette for informasjon og undervisning av
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Samarbeid med frivillige. Enheten samarbeider
blant annet med Søgne Menighet,
Demensforeningen, Kulturenheten og den
kulturelle spaserstokk og Frivilligsentralen.
Beboere og pasienter skal ha et godt
aktivitetstilbud innendørs på avdelingene, i
Maries Kafe og utendørs i Sansehagene på
Søgne omsorgssenter og Langenes Bokollektiv

pårørende.
Enheten har et nært samarbeid med frivillig
sektor. Flere av arrangementene er
regelmessige. Det har også vært flere
enkeltstående arrangement.
Det gis et godt tilbud til pasientene, beboerne og
deres pårørende, både innendørs i institusjonene
og utendørs. Både Søgne Omsorgssenter og
Langenes Bokollektiv har fine sansehager som
benyttes regelmessig.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
Medarbeiderundersøkelse
kompetanseutvikling

4,5

4,1

4,4

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,8

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Godt
arbeidsmiljø

God
organisering

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjons2014 2015
nivå

Målemetode

5,6-7,5 %

9,8

10,0

2016

Landet
2015

7,6

4,5

4,3

4,6

4,5

4,3

4,7

4,5

3,4

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Forum for sykepleiere utvikler samhandling og
opplæring på tvers av avdelinger.

Det holdes jevnlig sykepleiermøter, og det er god
kunnskapsdeling og samarbeid på tvers i
enheten.

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

Opplæring er gitt.

Lederutviklingsprogrammet
«Innovasjonsledelse» (BLT).

Enheten har deltatt i BLT- undervisningen og har
brukt denne metoden for å komme frem til gode
løsninger.

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

Enheten har stabile medarbeidere som blir i
arbeidet over tid. Enheten har mange
medarbeidere som har vært ansatt i mer enn 25
år.

Fokus på HMS og nærværsfaktorer.

Enheten har svært lavt korttidsfravær med 1,7 %.
Den totale sykefraværs prosent har gått ned og
ligger nå på 7, 6 %.
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Har jevnlige møter i enhetens lokale HMSgruppe.

Enhetens lederteam har jevnlig møte med plasstillitsvalgte og plassverneombud i enheten.

Kompetansebehov og kompetanseutvikling;
Demensomsorgens ABC, Miljøbehandlingens
ABC, Internundervisningskomite, samarbeid
med SSHF om Smittevernundervisning og
kvalitetssikringsarbeid, NOKLUS.

Flere av de ansatte har deltatt på kurs og i
videreutdanning. De har fått kompetanseheving
og kompetanseutvikling. Flere ansatte er
involvert i kvalitetssikringsarbeid for å heve
enhetens faglige nivå for å kunne møte
utfordringene.

Sykepleiere hospiterer på SSHF, akuttmottak og
andre aktuelle avdelinger.

Vi har en samarbeidsavtale med sykehuset om
hospitering. Flere sykepleiere har hospitert ved
sykehuset. Vi har også hatt sykepleiere fra
sykehuset til hospitering her.

Sykepleiere deltar i videreutdanning i avansert
sykepleie på kommunalt nivå.

Flere har deltatt og er nå ferdig med denne
videreutdanningen.

Enheten er opplæringssted for
praksiskandidater, lærlinger, studenter og
elever.

Enheten er opplæringssted for studenter,
lærlinger, elever, arbeidspraksiskandidater via
NAV og flyktninger, som deltar i språktreningsprogrammet. Enheten har også vært praksissted
for NAV tiltaket: «Menn i Helse»

Alle avdelinger og lederteamet i enheten har
regelmessige personalmøter og møter med
plasstillitsvalgt og plassverneombud

Alle avdelinger har regelmessig personalmøter.
Enheten har også egen HMS- gruppe som møtes
jevnlig.

På tvers av avdelinger avholdes møter om
kost/ernæring, vaskeritjenester og fagmøter.

Enheten har tverrfaglige møter for å sikre god
informasjonsflyt til beste for våre pasienter,
beboere og brukere. Det samme gjelder også i
forhold til andre enheter i kommunen.

22. Enhet for hjemmetjenester
Enhetsleder Anne Lise Sandbakken

Ansvarsområde
Enhet for hjemmetjenester består av hjemmesykepleie sone øst og sone vest, som gir tjenester etter
vedtak om helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand til hjemmeboende samt dagaktivitetstilbud for
ca. 20 brukere ved Lundeveien 36, 2 mottakskjøkken og renholder. Enheten har i tillegg ansvar for 33
utleieboliger fordelt på Lundeveien og Langenes bo- og aktivitetssenter og et bemannet bokollektiv for
5 personer. 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!
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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
3. God tverrfaglig virksomhet.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2014

2015

2016

100

103

100

99

0

-1 117

194

267

Overskuddet skyldes i hovedsak at det ble gitt midler til utvidelse av bemanning i hjemmetjenesten
som ikke ble satt i gang ved tenkt oppstart. En avdelingsleder som sluttet tre måneder før ny var på
plass og en annen avdelingsleder som har vært sykemeldt hele høsten uten at det er satt inn vikar.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Ha budsjetter som samsvarer med dagens
bemanning og behov

Vi har hatt et budsjett som har samsvart med
dagens bemanning, men vært litt sene med å få
satt i gang nye stillinger
Vi har meldt om ekstra utgifter til to store prosjekt
som koster enheten mye. Som er kommet inn i
budsjettet for 2017
Vi har stadig budsjett og økonomi oppe på
ledermøter, og fokus på en rett økonomistyring
Har dette opp på ledermøte og personalmøter

Melde avvik så tidlig som mulig

Kontinuerlig fokus på å holde seg innenfor
budsjettet.
Jevnlig gjennomgang av enhetens status.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

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

Målemetode
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter

Ambisjonsnivå

2014

2016

Landet
2016

5,6

5,7

5,6

5

5,1

5,2

4,5

4,5

4,5

Ikke
aktuelt

5,1

Ikke
aktuelt

5,2
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Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester

4,7

4,7

5,2

5,4

4,7

4,7

4,6

4,5

4,4

4,4

4,8

4,5
4,9

4,5
4,5
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Ha fokus på et fortsatt godt tjenestetilbud for
våre brukere.

Vi har stort fokus på å ha et godt tjenestetilbud
og prøver å forbedre oss, er nå med på
prosjektet, det gode pasientforløp.
Jobber hele tiden med kommunikasjon og få gitt
nødvendig og viktig informasjon på en god måte,
og ser jevnlig på rutiner og prosedyrer.
Vi jobber for å kunne være der til rett tid når
brukerne har behovet, og at de skal kunne nå
oss lett for å gi beskjeder ol. Har satt fokus på
primærkontakt.
Jobber med å høre og ta med brukerne på
avgjørelser bla med å spørre de hva er viktig for
deg.

Ha fokus på å gi god og nyttig informasjon til
brukerne og deres pårørende.
Ha fokus på å være tilgjengelig for brukerne og
deres pårørende

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

Fokusområde medarbeidere
Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Ambisjonsnivå

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,3

4,4

4,5

5,1

5,0

4,5

4,7

4,8

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

5,6-7,5 %

2014

7,4

2015

2016

7,4

14

2015

4,9

4,5

4,5

4,6

4,5

5,0

4,7

4,5

2,1

Det har blitt ansatt ny enhetsleder etter at medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført.

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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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Jobbe målrettet for å skape et godt arbeidsmiljø
og ha et lavt sykefravær.

Vi hadde i 2016 et sykefravær på 4,88 noe vi er
fornøyd med. Arbeidsmiljøet er bra, men dette
krever et jevnlig fokus og trøkk på for å beholde.
Og vi ser at i en avd har vi ennå en del å jobbe
med her.
Vi har hatt to fagdager og flere småkurs,
faglunsjer slik at de ansatte får jevnlig fagpåfyll, +
at flere har vært på hospitering og eksterne kurs.
Jobber hele tiden for å drive en god ledelse og få
med de ansatte. Har hatt en vellykket
omorganisering i 2016.

Legge til rette for at de ansatte har mulighet til
kompetanseutvikling, gjennom eksterne og
interne kurs samt fagdager.
Drive god ledelse.

23. Enhet for livsmestring
Enhetsleder: Trine Lise Enersen

Ansvarsområde:
Psykiske helsetjenester, rusarbeid og habiliteringstjenester til funksjonshemmede

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

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2014

2015

2016

100

102

98

99

0

-1 152

1 508

703

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2018

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

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

Månedlig gjennomgang av regnskap på
ledermøter. Begynte budsjettarbeid med
ledergruppen juni 2016. Avdelingslederne har
orientert på personalmøter jevnlig slik at
personalgruppen er orientert om den økonomiske
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situasjonen for hver avdeling, og enheten totalt.
Bevissthet ved bruk av lærlinger og vurdering av
innleie kontinuerlig.
Vesentlige endringer i budsjett følges i stor grad
opp med tilsvarende endringer i aktivitetsnivå og
antall årsverk. Dette for å ha en plattform
aktivitets- og tjenestenivå som samsvarer med
budsjetterte rammer.

Utfordring å drifte vinter / vår mht uavklar
tilskuddsordning. Søker om midler i februar, svar
ca mai.

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
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Ambisjonsnivå

Målemetode
Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
15
brukerrep.
Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.
Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.
Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.
Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.

2014

2016

Landet
2016

5,6

5,6

5,6

5,1

4,9

IA

5,6

5,6

5,4

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

4,4

4,7

5,8

5,2

5,3

5,3

5,3

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

IA

5,1

5,1

5,3

3,5

3,5

4,5

4,5

4,7

4,5

4,5

4,5

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Formidle på en tydeligst mulig måte både til
innbyggere og samarbeidspartnere hvilke nivå
og omfang enhetens tjenester til enhver tid

God tjenestekvalitet og service:
- Fokus på god dialog med bruker eller
pårørende.

15

Undersøkelsen er revidert i 2014, og resultatene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere
undersøkelser
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ligger på. Dette for å skape mest mulig
realistiske forventninger

-

Avklare forventningsnivå så langt som
mulig i kartlegging samtaler.
- Alle får en kontaktperson i enheten.
God brukermedvirkning:
- Vi har invitert pårørende i habilitering til
samarbeidsmøte med tema
brukermedvirkning. Gjennomført jan.17.
- Vi har hatt samarbeidsmøter med andre
enheter for å avklare hvilke tjenester vi
har. Dette for å forhindre at vi internt i
kommunen lover tjenester til innbyggerne
på vegne av andre enheter.
- Samarbeidsmøter vedr brukere ved
behov. Det er også bedre internt
samarbeid i 2016, spesielt med helse,
oppvekst og barnevern.
- Tett samarbeid med forvaltningen,
ukentlig.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
Måleindikatorer
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Godt
arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Ambisjons2014 2015
nivå

Målemetode

2016

Landet
16
2015

Tilfredshet med
Medarbeiderkompetanseutvikling undersøkelse

4,5

4,9

4,4

Innhold i jobben

4,5

5,3

5,0

4,5

5,4

4,8

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

5,6-7,5%

5,9

5,9

5,5

4,5

5,1

4,6

4,5

5,3

4,7

4,5

4,5

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019
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.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016
-

Alle tilbud om medarbeidersamtaler hvor
mange drøfter faglige behov og ønsker
Ledere tilgjengelig også utenom disse
medarbeidersamtalene.
Alle avdelinger har tilbud om fagtur
Felles julebord for alle i enheten
Avdelingene arrangerer sommerfest og

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

-

Hver avdelinger har aktive HMS grupper
Involverer ansatte på personalmøter, og
teammøter.
Man har fortløpende dialog med de
ansatte.
Fagtur for fagledere, avdelingsledere og
stab for å drøfte organisatoriske behov
fremover. (sept 2016).

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. Vi har også ansvar for kommunale investeringer, byggeledelse og
overtakelse innenfor de samme områdene. Enheten er ansvarlig for å ta over infrastruktur ved privat
utbygging av nye bolig- og næringsområder.

Overordnede mål








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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Ingeniørvesenet samlet
Ingeniørvesenet ekskl.
selvkostområdene

0
0

2014

2015

2016

1 319

-2 880

-286

772

305

311

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. Avviket i 2016 på -597’ utgjør 10 %.
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Oversikt etter kalkyle 2016:

Rammeområdene: Vi har i 2016 et lite overskudd. Overskuddet skyldes i størst grad refusjon
sykepenger med ca 100 000 kroner og mindre lønnsforbruk pga ubesatte stillinger med ca 200 000
kroner. På totalbudsjett utgjør avviket kun 3,3 %.
Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

God løpende oppfølging fra enheten ift
økonomi.

Økonomi er tema i hvert enhetsmøte. Systemene
for rapportering, årsmeldinger mv er blitt veldig
bra de siste årene. Skryt til økonomienheten.
Er blitt mye bedre etter at egne rapporter er
opprettet i Agresso – løst.

Tertialrapportering er noe ressurskrevende i
forhold til periodisering. Enheten har stort sett
inntekter og utgifter som er kvartalsbasert.
Arbeid med dette er satt i gang i fellesskap med
økonomi.
Enheten må tilføres ekstra driftsmidler når vi
overtar nye anlegg som er vedtatt bygd. For
eksempel veilys, idrettsanlegg, veger, stier mv –
konsekvensjusterte driftsbudsjetter.

Ikke kommet i mål med dette. Vi har tatt i bruk et
system for å registrere hva vi har av anlegg slik
at vi har en bedre mulighet for å identifisere hva
drift av forskjellige områder koster oss. Håp om
at vi kan ha bedre grunnlag fra 2018.

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
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Målemetode

Ambisjonsnivå

2014

2016

Landet
2016

4,5

5,1

5,4

5,2

4,5

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

4,5

4,6

4,9

4,6

4,5

5,5

5,8

4,8

4,5

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

Brukerundersøkelse
vann og avløp

Brukerundersøkelse
vann og avløp
Brukerundersøkelse
vann og avløp
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Deltakelse i benchmarking BedreVA og
offentliggjøre resultater for innbyggere og
politikere.

Utsatt inntil videre.

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

Budsjett må konsekvens justeres ift prisøkning,
økte lønninger samt at vi får flere og mer veger
og areal som overtas til kommunal drift og som
skal vedlikeholdes.

Vi bør ha flere målindikatorer som passer
tjenester som veg, friområder mv.

Er nok ikke ennå i mål på dette.

Enheten har tatt i bruk SMS varsling ved
vannbrudd osv som vi har gode erfaringer med.

Er kommet for å bli. Bør vurderes om kommunen
skal utvide bruken til beredskapsvarsling som
muligens krever en annen leverandør.

Fokusområde medarbeidere
2015

Landet
17
2015

4,5

4,9

4,4

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,0

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,0

4,8

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

4,6

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderun
dersøkelse

4,5

5,1

4,7

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Ambisjonsnivå

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

5,6-7,5 %

2014

4,8

5,1

3,3

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Oppfølging av medarbeidersamtaler.

Dette ansvaret hviler på ledelse og ansatte.
Viktig å delegere ansvar og oppgaver til laveste
faglige forsvarlige nivå. Opprette fagledere hvor
dette er fornuftig. Bruke vår HMS-gruppe
Jevnlige faste møter.

Ledelsen må være mer synlig blant de ansatte.

17

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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25. Arealenheten
Enhetsleder Glenn Oskar Austegard

Ansvarsområde
Arealenheten omfatter byggesak, arealplanlegging, oppmåling, GIS; geografisk informasjonssystemer,
landbruk og miljøvern. Enheten forvalter flere lover blant annet plan- og bygningsloven, og en stor del
av virksomheten er å gjøre enkeltvedtak i forhold til arealforvaltning. Arealenheten har 17
stillingshjemler.
Byggesak:
- Utfører veiledningsarbeid knyttet til plan- og bygningsloven
- Behandler byggesaker ihht plan- og bygningsloven
- Behandler utslippssøknader for avløp og forvaltning av forurensningsloven
- Vedlikeholder register for bygninger – matrikkelen
Plan:
- Behandler og utarbeider reguleringsplaner
- Utarbeider kommunedelplaner
- Rullere kommuneplanens arealdel
- Vedlikeholder og utvikler reguleringsplanarkivet
Geodata (GIS og oppmåling):
- Utfører kartforretninger og utsteder målebrev
- 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
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 løses. Arealenheten har historisk hatt problemer med å rekruttere fagfolk.
Arealplanlegging for befolkningsvekst – detaljreguleringer på Kjellandsheia, reguleringsplan
E39, sluttføre kommunedelplan for Tangvall
Kommuneplanens arealdel
Fortsette arbeidet med mer effektiv saksbehandling og for godt omdømme.
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Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå

2014

2015

2016

100

104

99

73

0

-277

54

2 125

Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr





Per andre tertial hadde enheten et mindreforbruk på ca. 450 000 kroner, og enheten varslet at
en jobbet mot budsjettbalanse. Overskuddet er altså først og fremst knyttet til tredje tertial.
Gebyrinntektene ble samlet sett omtrent som budsjettert, men høyere enn budsjett på
oppmåling og plan og lavere enn budsjett innen byggesak. Enheten fikk også refusjoner fra
staten og fylkeskommunen på ca. 0,4 mill. kroner som ikke var budsjettert.
Sykemeldinger og delvis vakant stilling ga mindreutgifter. Enheten holdt igjen også på andre
driftsutgifter.

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

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

Fortløpende.
Fortløpende.

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

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

2014

2016

Landet
2016

4,5

3,6

4,1

4,4

4,5

4,4

4,1

4,3

4,5

4,2

4,7

4,6

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

4,5

4,5

Ansvarlig søker:
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet
God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

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

God
Tilfredshet med medvirkningen
brukermedvirkning
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Ambisjonsnivå

2014

2016

4,5

4,3

4,4

4,5

4,0

4,5

4,5

4,2

4,8

4,5
Brukerundersøkelse
ansvarlig søker

4,5
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Tiltakshaver:
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

2014

2016

4,5

3,4

3,9

4,5

3,6

3,9

4,5

4,2

4,6

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

4,5
Brukerundersøkelse
tiltakshaver

Tilfredshet med tilgjengelighet

God
Tilfredshet med medvirkningen
brukermedvirkning

4,5

Byggesak servicekontor:
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet
God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

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

2014

4,5

2016
5,0

4,5
Brukerundersøkelse byggesak
servicekontor

Tilfredshet med
tilgjengelighet
God
Tilfredshet med
brukermedvirkning medvirkningen

4,5

5,6

4,5

5,3

4,9
5,0

4,5

Planlagte tiltak økonomiplan 2016-2019

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Gjennomgang av hjemmesider hvert halvår

Kommunen fikk nye hjemmesider i 2016, og alt
på hjemmesiden ble gjennomgått.

Fjerne køen av dispensasjonssaker for
byggesak i løpet av 2016.

Gjort.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
Måleindikatorer
suksessfaktorer

Målemetode

Ambisjonsnivå

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Stolthet over egen
arbeidsplass

Godt
arbeidsmiljø
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2015

Landet
18
2015

4,5

4,4

4,4

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

5,0

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,2

4,8

2014

Søgne kommune – Årsmelding 2016

God organisering

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

3,7

4,5

4,2

7,9*

4,4

4,6

Tilfredshet med
Medarbeider4,5
4,3
nærmeste leder
undersøkelse
*Arealenheten har få ansatte, og tallene kan relateres til noen få langtidssykemeldte. Disse
enkelttilfellene er vurdert til å ikke være jobbrelatert.

God ledelse

4,7
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Enhetstur for å styrke det sosiale.

Enhetstur til Århus.

Kontinuerlig jobbe med utvikling av
organisasjonen så vi er best mulig rustet for å
utføre oppgavene.

Fortløpende.

Bedre medarbeidersamtaler: Mer åpen
tilbakemelding i medarbeidersamtalen

Det blir nytt opplegg i medarbeidersamtalene i
2017.

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.
Ansvarlig for kommunens boligutleie.

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

2014

2015

2016

100

95

93

93

0

1 217

1 600

1 825

2016 har vært ett hektisk år. Vi har brukt store ressurser for å få på plass rammeavtaler innenfor de
viktigste innkjøpsområder. Ellers har det vært stor aktivitet med flere store byggeprosjekter. I forhold til
at vi i 2016 hadde et overskudd på ca 1,8 mill. kroner, så skyldes dette flere forhold:
For det første fikk vi en ekstrabevilgning på 1,8 mill. kroner av regjeringens tiltakspakke
(ekstraordinære midler øremerket til vedlikehold). Disse midlene kom langt ut i året, og det medførte at
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vi måtte gjøre en stor jobb med å få planlagt bruk at disse ekstraordinære midlene.
Videre så planla vi oppgradering av en heis på Lundeveien 34 for utførelse høst 2016 (budsjett på
900 000 kroner). Av forskjellige grunner (bestillingstid hos leverandør etc) så ble disse arbeidene
skjøvet til 2017, og ble derfor ikke med på 2016 regnskapet.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

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.

Ekstraordinære vedlikeholdsmidler Prosjekt 1814
- 5 mill kroner) ble brukt ihht. prioriteringer i FDVsystemet (Famac)

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. I 2017 vil det være 3 ansatte
som gjennomfører fagbrev innenfor bygg drifter
faget og 1 ansatt innenfor renhold.

Vi har foretatt enøkanalyser av 3 større bygg for
å vurdere energibesparelser etter installasjon av
sentraldriftstyring. Helsehuset er valgt ut for
sentraldriftskontroll (SD-anlegg), vil bli installert i
2017. Søgne gamle prestegård, Stendalbygget
og Langenes bokollektiv er de neste byggene vi
ønsker å installere sentraldriftstyring i.
Vi har også eldre luftbehandlingsaggregater som
vi kontinuerlig vurderer energieffektive tiltak som
utskifting av hele aggregat evt. komponenter.
Vi ser også på andre energiløsninger som
varmepumper/solfangere/panel ol. Og vurderer
muligheten for samkjøring mot våre installasjoner
i eldre varmeanlegg.
Vi har systematisk opplæring av driftspersonell
med kursing/veiledning for å holde økt fokus på
energieffektiv styring/drift.
1. Nygård idrettshall har vi skiftet ut 2 stk.
luftbehandlingsaggregater fra 1982.
Et som betjener garderober og
fellesarealer i 1.etg. Aggregatet var lite
energieffektivt med en
temperaturvirkningsgrad på ca. 40-55 %.

Enheten er innstilt på å ta i bruk ny teknologi for
å nå disse målene (for eksempel varmepumper,
SD-anlegg, vannbåret varme med mer).

Tiltakspakke fra staten (ca 1,8 mill. kroner) ble
brukt ihht forutsetningen.

I 2016 erstattet vi disse to
ventilasjonsanleggene med 2 nye
energieffektive aggregater.
Idrettshallen er i tillegg behov styrt etter
Co2 følere for å kjøres effektivt.
2. Vi har også skiftet ut hovedtavle elektro i
Nygårds hallen og i den sammenheng
lagt inn interne strømmålere for et EOS
system «Energi overvåkning system»
EOS er nå installert på Nygård Skole.
3. Lunde skole ble B-fløyen renovert og
etterisolert i vegger/tak og gamle vinduer
ble skiftet ut med ny moderne vinduer
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med lavere u-verdi. Dette har gjort
varmegjennomgangstapet vesentlig
mindre og større energibesparelser.
1. Salemsveien 24 har vi installert
varmepumpe luft til vann som grunnlast,
ventilasjonsløsninger med VAV, Co2
følere for å kjøre ventilasjonsaggregat
energieffektiv.
SD-anlegg er også montert for sentral
overvåkning/energistyring av anlegget.

I renovering av Salemsveien 24 og ny
flerbrukshall Lunde skole er blant annet disse
tiltakene satt inn.

2. Lundehallen har vi valgt energibrønn
som hovedløsning der grunnlast er
varmepumpe væske-vann. Her har vi
også valgt VAV og Co2 løsninger i de
større lokaler.
SD-anlegg er samkjørt med Lunde Skole
for å ha en sentral
overvåkning/energistyring i samme
system.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Godt
samarbeidsklima

Ambisjonsnivå

2014

2016

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,1

5,1

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,2

5,3

Tilfredshet med
informasjon /service

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,3

5,4

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,2

5,1

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
samarbeidet

Landet
2016
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

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

Etablert boligteam i samarbeid med
kompetanseenheten, forvaltning, habilitering,
eiendom. Oppgaver å tildele/vurdere søkere til
kommunale boliger på tvers av enhetene.
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Fokusområde medarbeidere
Ambisjonsnivå

Landet
19
2015

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,6

4,4

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,2

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,3

4,8

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet
Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Tilfredshet med
enhetsleder

5,6-7,5 %

Medarbeiderundersøkelse

2014

3,3

2015

2,2

2016

4,6

4,5

5,1

4,6

4,5

5,1

4,7

4,5

4,6
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Enheten har som mål å forberede og utdanne
egne ansatte best mulig for våre gjøremål.

Oppgradering av avdelingsleder kompetanse
innenfor byggfag (Teknisk eiendomsforvalter på
universitetsnivå)

Enheten har måttet fokusere mer og mer på
eksterne lovkrav innen vår virksomhet; lov om
off. innkjøp, energilovgiving, HMA, internkontroll
med mer.

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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27. 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

Måleindikator

Målemetode

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Ambisjonsnivå

2014

2015

2016

Budsjettavvik i %

100

97

93

98

Budsjettavvik i kr

0

209

424

140
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Jevnlig kontroll av regnskap opp mot budsjett.

Gjennomført.

Økonomiavdelingen hadde også i 2016 et mindreforbruk i forhold til budsjett. Avviket var imidlertid
mindre enn i 2014 og 2015. Forbruket har blitt vurdert opp mot budsjett gjennom året. Det er ingen
spesielle hendelser i 2016 som forklarer mindreforbruket, som anses å være innenfor et normalavvik.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Godt
samarbeidsklima

Ambisjons2014
nivå

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

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
samarbeidet
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5,1

2016

Landet
2016

5,2

5,2

5,2

5,3

5,2

5,1
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

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

Gjennomført. Alle nye anvisere og attestanter får
opplæring før de får tilgang til økonomisystemet.
Ellers opplæring etter behov.
Gjennomført.

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

Økonomiavdelingen fikk gode tilbakemeldinger i brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2016,
med en score på 5,2 eller bedre for alle indikatorene. Resultatene var også marginalt bedre enn i
2014. Avdelingen har som målsetning å opprettholde de gode resultatene.

Fokusområde medarbeidere
Landet
Ambisjons2014 2015 2016
20
nivå
2015

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
Medarbeiderkompetanseutvikling undersøkelse

4,5

4,4

4,4

Innhold i jobben

4,5

5,1

5,0

4,5

4,8

4,8

Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Målemetode

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

1,3

1,2

2,1

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,6

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,0

4,7
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Tilrettelegging for kursing/oppdatering.
Sosiale sammenkomster.
Jevnlige avdelingsmøter.
Nødvendig verktøy til å utføre jobben.

Gjennomført.
Gjennomført.
Gjennomført.
Gjennomført.

Ansatte deltar på kurs for å oppdatere seg på regelverk og for å utvikle tjenestene. Særlig innenfor
regnskap og skatt endres reglene fra år til år, slik at det er viktig å holde seg oppdatert. Avdelingen
hadde en faglig/sosial tur fra lørdag-tirsdag, og har i tillegg hatt et par samlinger i løpet av året. Det
avholdes jevnlige avdelingsmøter.

20

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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28. Administrasjonsavdelingen
Organisasjonssjef Gustav Skretting

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

Ambisjonsnivå

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

2014

2015

2016

100

96

98

95

0

1064

441

1 409

Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til lavere netto lønnsutgifter enn budsjettert, ved at det ble
forbrukt mindre vikarutgifter ved langtidssykemeldinger. Dette utgjorde ca. 1,3 mill. kroner. Det ble
også lavere utgifter enn budsjettert til opplæring/kurs (0,3 mill. kroner), IKT-drift (0,3 mill. kroner) og
kjøp fra IKS-arkiv (0,1 mill. kroner). Motsatt vei trekker merforbruk innenfor «kommunestyre og utvalg»
på ca. 0,8 mill. kroner. Merforbruket skyldes delvis at utgifter til elevombudet ble regnskapsført her
fram til det ble etablert et eget ansvar.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Opprettholde den gode økonomistyringen i
avdelingen.

Org.sjefen har økonomi som tema i kvartalsmøtene
med alle ansatte og i tillegg nødvendig dialog med
avd.leder og ansatte.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

Målemetode
Intern
brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse
bibliotek

Ambisjonsnivå

2014

2016

5,1

5,0

5,7

5,4

Landet 2016

4,5

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,1

4,9

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse
bibliotek

4,5

4,7

4,4
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Tilfredshet med service

Intern
brukerundersøkelse

5,1

5,1

Brukerundersøkelse
bibliotek

5,6

5,0

5,0

4,9

5,6

5,6

Intern
brukerundersøkelse

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Brukerundersøkelse
bibliotek

Responstid på telefon

Tilfredshet med
samarbeidet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

83%21

Registrere
90 %
Seks
stjerner

DIFI kvalitetsindikator for
offentlige nettsider

Godt
samarbeidsklima

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Brukerundersøkelse
bibliotek

4,5

5,2

4,6
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Utarbeide en informasjonsstrategi for Søgne
kommune.

Ikke gjennomført.

Bedre utnyttelse av sak/arkivsystemet/innsynsløsning

Jobbet videre med, også over i 2017.

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

Ikke gjennomført.

Tiltak for å øke bevisstheten rundt bruk av kalender.

Ikke gjennomført.

Videreutvikling av samarbeidet mellom servicetorg og
bibliotek.

Det arbeides med.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
Måleindikatorer
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Godt
arbeidsmiljø

God organisering

Målemetode

Ambisjonsnivå 2014 2015 2016

Landet
22

2015

Tilfredshet med
Medarbeiderundersøkelse
kompetanseutvikling

4,5

4,8

4,4

Innhold i jobben

4,5

5,4

5,0

4,5

5,1

4,8

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

5,6-7,5 %
4,5

5,5

5,4

8,4

5,2

4,6

21

April-september 2014 ( Statistikk kun fra og med april pga av innføring av nytt telefonsystem)
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.
22
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God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,3

4,7

Tilfredshet med
enhetsleder
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2016

Redusere sårbarhet i avdelingen ved at flere får
opplæring i kritiske funksjoner.
Jevnlig evaluering av den enkelte medarbeiders
arbeids- og ansvarsområde.
Avdelingsmøter.

Stillingsbeskrivelser gjennomgått for ansatte for å
redusere sårbarhet.

Møter i faggruppene
Medarbeidersamtaler.
Sosiale sammenkomster

Søgne kommune – Årsmelding 2016

Gjennomført månedsmøter med ansatte.
Gjennomført kvartalsmøter med alle ansatte
Månedsmøter med ansatte i forhold til de 2
linjelederne.
Gjennomført i 2016.
Gjennomført i 2016, bl.a. felles deltakelse i
Holmenkollstafetten.
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Organisering
Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og
investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret våren 2003. Rammene for forvaltningen har senere
blitt behandlet av kommunestyret i forbindelse med kommunens finansreglement. Fondet har egen
regnskapsføring og er underlagt ordinær kommunal revisjon.
Forvaltningsfondet er å betrakte som et ubundet investeringsfond og fremvises i kommunens budsjett
og regnskap. Fondets vedtekter og organisasjon tilfredsstiller de krav som er stillet i statlige forskrifter
til kommuners forvaltning av kapital.

Virksomheten
Fondets formål er å forvalte frigjort kapital fra aksjesalg Agder Energi AS og øvrige midler etter
kommunestyrets vedtak. Midlene skal plasseres og forvaltes i henhold til langsiktig strategi vedtatt av
kommunestyret og bidra til å sikre innbyggerne i Søgne kommune et langsiktig godt tjenestetilbud.
Forvaltningen skjer i regi av et felles opplegg sammen med Songdalen kommune, Vennesla
kommune og Birkenes kommune. For å oppnå en god og solid forvaltning er det engasjert uavhengig
rådgiver.

Porteføljesammensetning og endringer gjennom året
Fondet forvaltes innenfor rammene av finansreglementet som er vedtatt av Kommunestyret. Andel av
fondet i de ulike aktivaklassene var gjennom året innenfor rammene i finansreglementet, og status per
31.12.2016 var som følger:
Aktivaklasser
Pengemarked/bankinnskudd
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Norske aksjer
Globale aksjer
SUM

Markedsverdi
Mill. kroner
Prosent
16,3
9,7%
57,6
34,3%
50,9
30,3%
9,4
5,6%
33,7
20,1%
167,8
100,0%

Min.
5%
20%
15%
3%
15%

Strategi
Mål
10%
35%
30%
5%
20%

Maks.
37%
50%
50%
7%
25%

Avvik
-0,3%
-0,7%
0,3%
0,6%
0,1%

Det ble ikke gjort endringer i finansreglementet i 2016. Den eneste endringen som er gjort innenfor
aktivaklassene var for globale aksjer, hvor en valgte å valutasikre ca. halvparten av midlene. Dette ble
gjort på bakgrunn av anbefaling fra ekstern rådgiver, blant annet for å sikre deler av gevinsten
kommunen har hatt de siste par årene som følge av svekket norsk kronekurs. Globale obligasjoner har
hele tiden vært valutasikret fullt ut.

Utvikling i 2016
Per 31. desember 2016 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje 167,8 mill. kroner. I 2016
har porteføljen gitt en avkastning på 5,0 prosent, noe som er 2,1 prosentpoeng bedre enn kommunens
sammenligningsindeks. Totalporteføljen har hatt en verdiendring på 7,8 mill. kroner i 2016. Siden start
har porteføljen gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,9 prosent. Figuren nedenfor viser historisk
avkastning sammenlignet med en bankrente:

Figuren nedenfor viser avkastning i 2016 per aktivaklasse:



Norske aksjer ble forvaltet gjennom fondene Arctic Norwegian Equities II, Danske Invest
Norske Aksjer og KLP AksjeNorge Indeks. Den norske aksjeporteføljen har gitt en avkastning
på 14,8 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 2,8 prosentpoeng i forhold til indeks.
Verdiendringen for norske aksjer var 1,2 mill. kroner i 2016.



Globale aksjer har blitt forvaltet i tre fond, hvorav ett investerer i framvoksende markeder. Den
globale aksjeporteføljen har gitt en avkastning på 3,4 prosent i 2016. Dette tilsvarer en
mindreavkastning på 0,5 prosentpoeng i forhold til indeks. Verdiendringen for globale aksjer
var 1,3 mill. kroner i 2016.



Pengemarkedsplasseringen har blitt forvaltet i fondet Holberg Likviditet Pluss og har gitt en
avkastning på 2,6 prosent i 2016, noe som tilsvarer en meravkastning på 2,0 prosentpoeng i
forhold til indeks. Verdiendringen for pengemarkedsfond var 0,2 mill. kroner i 2016.



Norske obligasjoner er fordelt slik at ca. halvparten forvaltes av Nordea og halvparten av DNB.
Avkastning i 2016 var på 3,4 prosent, noe som tilsvarer en meravkastning på 3,0
prosentpoeng i forhold til indeks. Verdiendringen for norske obligasjoner var 1,9 mill. kroner i
2016.



Aktivaklassen globale obligasjoner er fordelt på tre ulike fond forvaltet av Pimco, BlueBay og
Templeton. Aktivaklassen har gitt en avkastning på 7,1 prosent, noe som er 3,2 prosentpoeng
sterkere enn indeks. Verdiendringen for globale obligasjoner var 3,1 mill. kroner i 2016.

Avkastningen for totalporteføljen var i 2016 omtrent på nivå med 2015. Fordelingen på aktivaklasser
var imidlertid en helt annen. I 2015 hadde globale aksjer hadde en avkastning på 24 prosent, 8
prosentpoeng over indeks, mens obligasjoner hadde avkastning på under 0,5%. Dette illustrerer
fordelen med en balansert portefølje fordelt på ulike aktivaklasser.

Stresstest
I henhold til finansreglementet skal plasseringen av kommunens langsiktige finansielle aktiva minst en
gang i året stresstestes med utvalgte parametre, stresstestens samlede verdifall på langsiktige
finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det
potensielle tapet. Tabellen nedenfor viser forventet utslag på kommunens avkastning av ulike
hendelser. Allokering tar utgangspunkt i faktisk portefølje per 31.12.16, mens strategi tar utgangspunkt
i den strategiske vektingen av de ulike aktivaklassene:
Stresstest (tall i MNOK)
Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer
Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner
Verdiendring totalporteføljen
Verdiendring totalporteføljen (i %)

Allokering
-6,5
-6,7
-2,8
-1,9
-17,9
-10,7 %

Strategi
-6,6
-6,7
-2,5
-1,7
-17,5
-10,4 %

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering
er på 17,9 mill. kroner. For strategien er det beregnede verdifallet 17,5 mill. kroner. Stresstesten tar
ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. Hvis et tap av denne
størrelsesorden skulle oppstå vil 14,2 mill. kroner bli dekket av bufferfondet knyttet til porteføljen.
Resterende vil måtte dekkes fra kommunens ordinære disposisjonsfond. Dette vurderes som forsvarlig
gitt størrelsen på kommunens disposisjonsfond.

Søgne kommunes forvaltningsfond
Balanse, per 31.12.2016
Beløp i hele kroner

Spesifikasjon

2016

2015

EIENDELER:
1.5
Aksjer og andeler
1.4
Obligasjoner og andre verdipapirer
Sum kortsiktige finansielle eiendeler

Kasse, bank
Sum andre eiendeler

1.6

SUM EIENDELER

43 095 059
124 685 467
167 780 526
-

40 597 402
119 403 794
160 001 194
-

167 780 526

160 001 194

110 000 000
57 554 268
167 554 268

109 000 000
1 000 000
50 001 195
160 001 195

226 258
226 258

231 389
231 389

167 780 526

160 232 584

EGENKAPITAL OG GJELD:

Grunnkapital

1.7

Tilført grunnkapital

1.7

Bufferkapital
Sum egenkapital

1.7

Kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

1.2

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Søgne, 15. Februar 2017

Søgne kommunes forvaltningsfond
Resultatregnskap, per 31.12.2016

Beløp i hele kroner

Spesifikasjon

2016

2015

Renter og avkastning totalt:
Sum driftsinntekter

1.1

8 017 233
8 017 233

8 022 182
8 022 182

Forvaltningskostnader
Andre kostnader

1.2

226 258
237 903

231 389
234 293

ÅRSRESULTAT

7 553 072

7 556 500

Disponering:
Til grunnkapital
Til bufferkapital
Overføring

7 553 072
7 553 072

1 000 000
6 556 500
7 556 500

Søgne, 15. Februar 2017

1.3

Søgne kommunes forvaltningsfond
Spesifikasjon, per 31.12.2016
2016

2015

1.1

Avkastning aksjefond
Renteinntekter bank/pengemarked
Avkastning obligasjonsfond

2 337 543
406 704
5 272 986
8 017 233

7 629 042
185 227
207 913
8 022 182

226 258

231 389

1.2

Prosjekt 3850 dekker kontorkostnader mv
1.3

Andre kostnader (Depothonorar)

237 903

234 293

1.4

Obligasjoner og sertifikater inklusive gevinst

124 685 467

119 403 794

43 095 059

40 597 402

1.5

Aksjer inklusive avkastning

1.6

Driftskonto bank (konto 91020080)
Bankkonto obligasjoner (konto 91020295)

0
0
0

1.7
Endring i Egenkapital
Grunnkapital

EK 31.12.15
Årets resultat
EK 31.12.16

110 000 000
0
110 000 000

Bufferkapital

Tot EK

50 001 195 160 001 195
7 779 330
7 779 330
57 780 525 167 780 525

0
0
0

