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Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen legger til grunn følgende rammer for sitt forslag:
1. Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell med føringene gitt i Fellesnemdas
vedtak19.06.18 (sak 29/18).
2. Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser, men det legges inn stipulert økt
eiendomsskatt i perioden 2019-2022 for å tilnærme seg eiendomsskattenivået til Nye
Kristiansand. Dette for at alle kommunene skal ha de samme budsjettforutsetninger. I 2019 blir
økningen i eiendomsskatt finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Nivået endres senere i
prosessen etter hva som fastsettes i Fellesnemda den 25.09.18.
3. Det legges inn storbytilskudd i perioden 2019-2022 på samme måte som i Kristiansand. I 2019
blir beregnet storbytilskudd finansiert ved bruk av disposisjonsfondet.
4. Det legges opp til et netto driftsresultat i økonomiplanperioden i tråd med Fellesnemdas vedtak
19.06.18 (sak 29/18). Det justeres for bruk av disposisjonsfondet.
5. Det legges opp til å betale avdrag i 2019-2022 på nivå med minimumsavdrag. Dette for at alle
kommunene skal ha de samme budsjettforutsetningene.
6. I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst.
7. Deler av investeringsutgiftene i 2019 foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Hvor
mye vil bli avklart senere i prosessen.

Bakgrunn for saken:
Kommuneproposisjonen 2019, som ble lagt fram 15. mai 2018, gir foreløpige rammer for
kommunenes frie inntekter i 2019. Status i Søgne kommune ble gjennomgått på budsjettseminar 4.
og 5. juni (presentasjonene fra budsjettseminaret følger som vedlegg).
KS utarbeider en prognosemodell basert på Regjeringens budsjettforslag som rådmannen vil legge
til grunn for sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Det kom en oppdatert prognosemodell 18/7
som er oppdatert med SSBs nye befolkningsframskrivinger. Basert på denne modellen ser det ut
som opprinnelig budsjett for 2018 og gjeldende økonomiplan 2018-2022 var budsjettert for høyt
knyttet til de frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Befolkningsframskrivingene fra SSB som ble
benyttet i gjeldende økonomiplanen 2018-2022 var fra 2016.
Hensikten med saksframlegget er å presentere overordnede rammer på grunnlag av den
informasjonen vi har i dag og å gi Formannskapet mulighet til å gi politiske signaler inn i arbeidet
med rådmannens budsjettforslag. Dette vil bli en del av grunnlaget for rådmannens behandling,

sammen med blant annet sektorenes innspill som kommer 21. september og statsbudsjettet som
presenteres 8. oktober.
Saksutredning:
1. DRIFTSBUDSJETT
Det er allerede gjort vedtak som øker netto utgifter i enhetene med 20,5 mill. kroner i tillegg til
pris- og lønnsvekst. Eventuelt nye behov som synliggjøres i innspillene i den videre prosessen vil
kunne øke utgiftsveksten ytterligere.
Basert på den nyeste prognosemodellen fra KS og felles budsjettforutsetninger vedrørende vekst i
frie inntekter 2019-2022 og samme alternativ knyttet til befolkningsprognoser vedtatt av
Fellesnemda, ser det ut til at de frie inntektene reduseres med 12,5 mill. kroner i 2019 i forhold til
hva som ligger i gjeldende økonomiplanen for 2018-2022. Men basert på at man skal tilnærme
budsjettene i 2019 før kommunesammenslåingen legges det inn en stipulert økning av
eiendomsskatten og storbytilskudd fra 2019, se videre omtale under kapittel 1.1.
I Fellesnemdas vedtak 19.06.18 (sak 29/18) fremgår det følgende:
1. Økonomiplanene utarbeides med samme budsjettforutsetninger vedr.
• Vekst i frie inntekter 2019 - 22.
• Samme alternativ for befolkningsprognoser
• Samme anslag på utbytte fra Agder Energi AS og Avfall Sør AS
• Premieavvik
• Avdragstid
2. Det tilstrebes harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling der det er mulig. Det
lages egen sak til Fellesnemda 25.09.18 der det redegjøres for status for arbeidet med
harmonisering.
3. Det tilstrebes harmonisering av eiendomsskattenivået i Nye Kristiansand fra 2020 basert på
dagens takstgrunnlag og ved å fastsette særskilt sats for områdene fra de gamle
kommunene. Egen sak legges frem for Fellesnemda 25.09.18.
4. Korrigert netto driftsresultat må være minimum 0,5 % av sum driftsinntekter hvert år i
økonomiplanperioden. Det kan justeres for betydelige engangsutgifter i driften (f.eks.
Kristiansands tilskudd i 2020 til Kunst siloen).
5. Investeringsnivået i vedtatte økonomiplaner er høyt og det bør tilstrebes å nedjustere nivået
ved å utsettes/nedskalere prosjekter, samt begrense eventuelle nye prosjekter utover
økonomiplanene.
6. Rådmennene presenterer økonomiplanene for 2019-22 for Fellesnemda i møte 27.11.18
samtidig med at det legges frem et skyggebudsjett for Nye Kristiansand.

1.1 Overordnede rammer drift (budsjettskjema 1A)
Frie inntekter:
Frie inntekter, dvs. skatt og rammetilskudd, utgjør ca. 75 prosent av budsjetterte driftsinntekter. KS
utarbeider en prognosemodell basert på Regjeringens budsjettforslag som rådmannen vil legge til
grunn for sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Med utgangspunkt i kommuneproposisjonen og
siste prognosemodeller oppdatert med SSBs nye befolkningsframskrivinger anslår vi per i dag en
økning i frie inntekter på 6,5 mill. kroner fra 2018 til 2019. Kompensasjon for pris- og lønnsvekst
kommer i tillegg. Neste prognosemodell kommer etter statsbudsjettet.
Eiendomsskatt:
I gjeldende økonomiplan 2018-2021 var inntektene fra eiendomsskatt anslått til 18,6 mill. kroner i
2019. Søgne kommune har i dag betydelige lavere eiendomsskatt en Kristiansand og Songdalen.
Dersom Søgne kommune hadde hatt samme skattenivå som Kristiansand kommune (5,8 promille
med en reduksjonsfaktor på 60% og ingen bunnfradrag) ville eiendomsskatten økt med ca. 22,4
mill. kroner til ca. 41 mill. kroner i 2019.
Dersom Søgne kommune skal øke eiendomsskatten i 2019 kan man enten øke promillen fra 2 til 3
eller redusere bunnfradraget. Dersom man øker promillesatsen til 3 vil eiendomsskatten øke med
9,1 mill. kroner til 27,7 mill. kroner i 2019. Dersom man fjerner hele bunnfradraget vil
eiendomsskatten øke med 11,4 mill. kroner til 30 mill. kroner i 2019.
Det skal legges frem sak for Fellesnemda den 25.09.18 hvor det skal tilstrebes harmonisering av
eiendomsskattenivået i Nye Kristiansand fra 2020. I skjema 1A under er det lagt inn en stipulert
økning i eiendomsskatten i perioden 2019-2022 på 15 mill. kroner hvert år basert på at det totale
eiendomsskattenivået for Nye Kristiansand ikke skal økes. Senere i prosessen vil det stipulerte
beløpet bli endret i økonomiplanen til nivået som fastsettes i Fellesnemda den 25.09.18.
Rådmannen foreslår at eiendomsskatten ikke økes i 2019, men at det finansieres ved bruk av
disposisjonsfondet i 2019 for å tilnærme seg eiendomsskattenivået til Nye Kristiansand. Dette for
at alle kommunene skal ha de samme budsjettforutsetninger i 2019.
Storbytilskudd:
For at alle kommunene skal ha de samme budsjettforutsetninger legges dette inn fra 2019-2022.
Storytilskuddet er beregnet til 371 kr per innbygger og vil for Søgne kommune utgjøre ca. 4,3 mill.
kroner hvert år i økonomiplanperioden 2019-2022. I 2019 legges det opp til at det finansieres ved
bruk av disposisjonsfondet.
Finansinntekter og -utgifter:
Utbytteinntektene styres i all hovedsak av utviklingen i Agder Energi. Utbyttepolitikken i Agder
Energi er lagt om i 2018, slik at vi ikke lenger vet eksakt hva utbytte vil bli i 2019 som baserer seg
på resultatet i 2017. Vi har lagt til grunn samme anslag som Kristiansand og Songdalen som er
70% av 845 mill. kroner. Dette er basert på det laveste anslaget gitt av generalforsamlingen. Basert
på dette anslaget vil utbytte bli ca. 9,3 mill. kroner i 2019.
Men i perioden 2020-2022 legger man til grunn et fast beløp på 420 mill. kr (70 % av 600 mill. kr)
som tas inn i driften fra 2020. Dette utgjør ca. 6,6 mill. kroner. Eventuelt høyere utbytte settes av til
engangsutgifter og avklares i 1. tertialrapport.
Avfall Sør AS
På bakgrunn av stort utbytte i 2018 legges det ikke inn utbytteforventninger i 2019-2022.

Avkastningen fra Søgne kommunes forvaltningsfond
Avkastningen har vært høy de siste årene. I følge kommunens rådgivere kan vi forvente en
langsiktig avkastning rundt 4,3 prosent. Rådmannen legger opp til fortsatt å budsjettere med dette.
Forventet avkastning i 2019 er 8,1 mill. kroner og 9,3 mill. kroner i 2022.
Renteinntekter fra bankinnskudd avhenger av rentenivået og størrelsen på kommunens innskudd.
Budsjettet ble i 2017 økt med 1 mill. kroner. Av den grunn, og fordi innskuddene reduseres etter
hvert som de ubrukte lånemidlene reduseres, legges det ikke opp til å øke inntektsanslaget
ytterligere. I økonomiplanen 2019-2022 er det budsjettert med renteinntekter på 4,5 mill. kroner
årlig.
Renteutgifter vil bli anslått basert på prognoser fra kommunens rådgivere. Dette vil bli vurdert
nærmere utover høsten. I siste prognose fra august ser det ut som renteutgiftene blir ca. 14,8 mill.
kroner i 2019 og økes til 21,6 mill. kroner i 2020, 25,5 mill. kroner i 2021 og 26 mill. kroner i
2022.
Avdragene ble i gjeldende økonomiplan redusert med ca. 6 mill. kroner hvert år, slik at avdragene
nå ligger lavere enn årlige avskrivninger. I henhold til ny kommunelov skal det legges til grunn en
forenklet modell for beregning av minimumsavdrag fra 2020. Dette er samme modell som Søgne
og Songdalen tidligere har brukt. Kristiansand har brukt en beregningsmetode som omtales som
vektingsmodellen. Denne kan ikke brukes fra 2020 som gjør at Kristiansand må øke avdragene
med ca. 28 mill. kroner for å tilsvare minimumsavdrag etter forenklet modell, mens Søgne og
Songdalen kan redusere avdragene.
Rådmannen legger opp til å redusere avdragene til nivået rundt minimumsavdrag som da vil være
likt nivå som Kristiansand. I 2019 reduseres avdragene med 1,5 mill. kroner fra 25,4 mill. kroner
til 23,9 mill. kroner (se skjema 1A)
Premieavvik og pensjonsutgifter
Fra 2019 legges det opp til å budsjettere med premieavvik og amortisering (inndekning) hvert år i
økonomiplanperioden ref. Fellesnemdas vedtak 19.06.18 (sak 29/18). Netto premieavvik avsettes
på fond for amortisering av premieavvik. Man vil komme tilbake til beløpets størrelse senere i
prosessen basert på 4 års prognose for KLP og SPK.
Overføring til investeringer (netto driftsresultat)
Slik budsjettet er satt opp er budsjettert netto driftsresultat likt som budsjetterte overføringer til
investeringer. Dette gir et budsjettert netto driftsresultat på 4 mill. kroner, som utgjør ca. 0,5
prosent av brutto driftsinntekter hvor det er justert for bruk av disposisjonsfondet knyttet til økt
eiendomsskatt (15 mill. kroner), storbytilskudd (4,3 mill. kroner) og 6 mill. kroner til
kommunesammenslåing.
Oppsummering:
Punktene ovenfor bidrar samlet sett til en netto økning av handlingsrommet på ca. 32 mill. kroner i
tillegg til pris- og lønnsvekst. Likevel er mye av de økte inntektene allerede bundet opp av tidligere
vedtak, jf. omtalen i punkt 1.2 nedenfor.
1.2 Budsjettrammer for enhetene, drift
Sektorene vil komme med sine innspill til budsjettet innen 21. september. Innspillene fra sektorene
vil være en viktig del av grunnlaget for rådmannens forslag, og vil komme i tillegg til det som
presenteres i denne saken. Kommunestyret har allerede gjort vedtak i forbindelse med gjeldende
økonomiplan og revidert budsjett som gir endringer fra 2018 til 2019. Disse legges i
utgangspunktet inn i rådmannens forslag. Båttransport mellom Høllen-Borøya-Skarpøya-Ny
Hellesund ble i revidert budsjett lagt inn for 2018. Dersom båttransport skal videreføres i 2019 vil
dette ha en årlig kostnad på rundt 1,1-1,2 mill. kroner. Dette fremkommer ikke i tabellen under.

Tiltak

Enhet

1. tertial 2018, kommunesammenslåing
Valg i 2019
Økning trossammfunn
Sum sentraladministrasjon

Øvrige ansvar sentraladm.
Øvrige ansvar sentraladm.
Øvrige ansvar sentraladm.

6 000
367
400
6 767

Økt behov
1. tertial 2018, tilskudd private
Økt behov skole og barnevern
Ernæring
Bygdebok
Sum oppvekst

Barnehageenheten
Barnehageenheten
Felles oppvekst
Barnehageenheten
Kultur

2 500
2 000
4 000
600
667
9 767

Midler kommuneplan
1. tertial 2018, økte strømutgifter
Økte driftskostnader
Økt husleie
Tilskudd til Høllenbåtrute
Overtagelse av anlegg
Endring budsjett VAR området
KBR
Sum teknisk sektor

Arealenheten
Eiendomsenheten
Eiendomsenheten
Eiendomsenheten
Ingeniørvesenet
Ingeniørvesenet
Ingeniørvesenet
KBR

-500
1 200
65
-400
-200
252
-1 661
500
-744

Bedre norskopplæring
Reduksjons aktivitetsmidler
1. tertial 2018, red. inntekt og ny bpa
Økt bemanning, Søgne dagsenter
Økt bemanning, botjenesten habilitering
1. tertial 2018, økt inntekt
Sum helse, sosial og omsorg

Kvalifisering
Felles omsorg
Hjemmetjenester
Enhet for livsmestring
Enhet for livsmestring
Felles omsorg

431
-200
1 677
1 400
2 175
-800
4 683

SUM SØGNE KOMMUNE

Endring

20 473

Sum økning driftsutgifter fra 2018 til 2019 er 20,5 mill. kroner hvor 6 mill. kroner er knyttet til
kommunesammenslåingen, hvor dette beløpet foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfondet.
Økt handlingsrom fra 2018 til 2019 gitt forutsetningen beskrevet i saksfremlegget er på 32 mill.
kroner. Dette gir et handlingsrom på 11,5 mill. kroner etter at økning i driftsutgifter fra 2018 til
2019 er hensyntatt (se skjema 1A under).

BUDSJETTSKJEMA 1A
Opprinnelig budsjett

Økonomiplan

2018

2019

2020

2021

2022

1 Skatt på inntekt og formue

-300 340

-288 000

-291 510

-295 350

-299 360

2 Ordinært rammetilskudd

-282 000

-300 900

-303 590

-308 750

-313 115

-18 400

-18 600

-18 800

-19 000

-19 200

-15 000

-15 000

-15 000

3 Skatt på eiendom
Økt eiendomskatt tilpasning Nye Kristiansand
4 Andre generelle statstilskudd
4.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger
4.2 Rentekompensasjon skoleanlegg
4.3 Rentekompensasjon kirkebygg

-2 610

-2 610

-6 900

-6 940

-6 990

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-560

-560

-560

-560

-560

-50

-50

-50

-50

-50

-4 290

-4 330

-4 380

4.4 Storb ytilskudd
5 Sum frie disponible inntekter

-603 350

-610 110

-635 800

-645 040

-653 665

-21 600

-21 950

-19 600

-20 000

-20 400

6.1 Utbytteinntekter

-9 600

-9 350

-6 600

-6 600

-6 600

6.2 Avkastning Søgne kommunes forvaltningsfond

-7 500

-8 100

-8 500

-8 900

-9 300

6.3 Rennteinntekter overskuddslikviditet/startlån

-4 500

-4 500

-4 500

-4 500

-4 500

7 Renteutg., provisjoner og andre finansutg.

14 901

14 800

21 600

25 500

26 000

8 Avdrag på lån (minimumsavdrag)

23 819

23 900

26 900

30 100

35 100

200

-25 250

0

0

0

0

0

0

0

0

3 413

4 000

4 348

5 759

6 000

-582 617

-614 610

-602 552

-603 681

-606 965

582 617

592 346

598 717

598 196

598 196

10 744

4 744

4 744

4 744

-11 520

909

-741

-4 025

-6 560

-6 200

-9 000

-8 375

6 Renteinntekter og utbytte

9 Bruk av disposisjonsfond
10 Avsetning til disposisjonsfond
11 Overført til investeringsbudsjettet
12 Til fordeling drift
13 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) i gjeldende økonomiplan
Vedtatt i revidert budsjett 2018
14 Differanse gjeldende økonomiplan pluss revidert budsjett 2018
Økt frie inntekter

0

Fra 2019 til 2020 reduseres handlingsrommet, det vil si man mangler ca. 900.00 for å
opprettholde nivået på driftsutgiftene fra 2019. Dette skyldes blant annet økte renteutgifter, økt
avdrag på lån og en reduksjon i utbytte fra Agder Energi AS. Dette tilsier at driftsutgiftene bør
reduseres i 2020, dette vil man komme tilbake til senere i prosessen. Handlingsrommet i 2019 på
11,5 mill. kroner etter at økning i driftsutgifter fra 2018 til 2019 er hensyntatt bør vurderes å
avsettes for bruk i 2020-2022 grunnet høyere renter og avdrag samt økt utgiftsbehov spesielt
innenfor helse og omsorg.
1.3. Analyse av kostnadsnivå og effektivitet i Søgne kommune
I vurderingen av hvilke områder som skal prioriteres og hvilke områder som eventuelt skal
kuttes er det nyttig å vite hvordan Søgne kommune ligger an i forhold til andre kommuner.
De siste tallene som kan brukes som grunnlag for sammenligning med andre kommuner er
kostra-tallene for 2017, som ble publisert i juni. Det er flere miljøer som nå bearbeider kostratallene, og justerer for ulik demografi, ulikt antall privatskoleelever etc.
Tabellen nedenfor viser utgiftsnivået i Søgne kommune sammenlignet med kostragruppe 07,
Songdalen kommune, Kristiansand kommune, Vest-Agder og stipulert beregning for Nye
Kristiansand kommune. Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov. Tallene må likevel brukes med
forsiktighet, fordi det kan være forhold som ikke fanges opp i modellene. Tabellen viser utgifts
endringer for Søgne kommune i mill. kroner hvis vi hadde hatt samme kostnad per innbygger
som sammenligningskommunen(e). Negative tall betyr at Søgne driver med lavere kostnader
enn sammenligningskommunen(e), mens positive tall betyr at vi driver dyrere (f.eks. bruker
Søgne kommune 6,1 mill. kroner mindre på pleie og omsorg enn kostragruppe 07 og 1,3 mill.
kroner mer enn Kristiansand).

Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr)
Songdalen Kristiansand Nye Kristiansand Kostragruppe 07 Vest-Agder
Pleie og omsorg
6,7
1,3
1,5
-6,1
-11,4
Grunnskole
-0,3
23,2
19,0
20,9
14,3
Barnehage
-0,1
-0,2
-0,2
-2,4
-2,7
Adm, styring og fellesutgifter
0,7
14,9
12,3
12,0
10,1
Sosiale tjenester
6,7
-5,0
-3,9
0,4
-2,7
Kommunehelse
3,9
4,9
4,3
4,4
2,7
Barnevern
4,3
2,1
2,0
-0,1
0,5
Kultur og idrett
-1,1
-15,5
-13,0
-0,7
-12,9
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø
2,0
0,0
0,1
2,9
-1,4
Andre områder
-11,9
-6,4
-6,1
-3,5
-9,7
- Brann og ulykkesvern
1,0
0,0
0,1
0,2
-0,8
- Kommunale boliger
-5,9
0,3
-0,1
-0,2
-1,2
- Samferdsel
-0,8
-2,7
-2,3
-1,2
-4,4
- Næringsforv. og konsesjonskraft
-4,9
-1,9
-1,9
-2,2
-0,9
- Kirke
-1,3
-2,2
-1,9
0,0
-2,4
Totalt
10,9
19,1
15,9
27,8
-13,2

Tallene beskrives nærmere nedenfor med vekt på skole, barnehage og pleie og omsorg, som til
sammen utgjør ca. 70 prosent av utgiftene.
Grunnskole
Søgne kommune har høyere utgifter til grunnskole enn sammenligningskommunene justert for
beregnet utgiftsbehov. Andelen elever i kommunale og private grunnskoler som får
spesialundervisning er 8,2% mot 6,9% i Kristiansand, samt at antall årstimer til spesialundervisning
pr elev med spesialundervisning er 155,5 i Søgne mot 138,5 i Kristiansand. Skolene skal jobbe
sammen med PPT for å vri ressursbruk fra spesialundervisning til ordinær undervisning. Ved
sammenslåing til Nye Kristiansand er dette et område vi ser for oss må reduseres for å redusere
utgiftsnivået. Det legges foreløpig opp til en reduksjon innenfor skole i størrelsesorden 10-15 mill.
kroner fra 2020, endelig tall vil en komme tilbake til senere i prosessen.
Barnehage
Søgne kommune hadde i 2017 marginalt lavere utgifter til barnehage enn Kristiansand og
kostragruppen 07. Andel barn i alderen 1-5 år som går i barnehage i Søgne er 91,8%, mot 90,8 % i
Kristiansand og 81,6% i Songdalen. Det er i aldersgruppen 1-2 år at Søgne har større andel barn i
barnehage. Når man ser på antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i
barnehage er dette tallet noe høyere enn tilsvarende for sammenligningskommunene, dette
forklarer hva som gjør at utgiftene i Søgne er noe lavere enn i de andre kommunene.
Helse og omsorg
Søgne kommune hadde i 2017 noe lavere utgifter til helse og omsorg enn gjennomsnittet i
kostragruppen vår, mens vi lå litt over nivået i Kristiansand kommune og Songdalen kommune.
Avvikene mellom kommunene er imidlertid små i forhold til størrelsen på sektoren.
Mer detaljerte tall viser at vi bruker mer enn Kristiansand og Songdalen på institusjonstjeneste og
lavere på hjemmetjenester.
Innenfor russektoren er det i flere år vært mange prosjekter som har vært finansiert av
fylkesmannen, det har nå kommet krav om at kommunens egenfinansiering må økes i takt med at
tilskuddsmidlene avkortes. Det forventes at kommunen bruker økte rammeoverføringer i
opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen. Dette er noe Søgne kommune
ikke har tatt hensyn til tidligere.

Andre områder


Administrasjon og styring: Søgne bruker mer enn gjennomsnittet i kostragruppen, Kristiansand
og Songdalen på administrasjon og styring. Mer detaljerte tall viser at vi bruker mer på politisk
styring, forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler. I forhold til
Kristiansand bruker vi også mer på administrasjon. Det er mye som tyder på at dette er et
område som en må redusere på når man blir en del av Nye Kristiansand.



Sosiale tjenester: Her ligger Søgne på nivå med gjennomsnittet i kostragruppen, men høyere
enn Songdalen og lavere enn Kristiansand.



Kommunehelse: Fra å ha hatt lave utgifter gjennom mange år har Søgne i 2016 og 2017 høyere
utgifter enn gjennomsnittet. Dette skyldes i hovedsak en bevisst prioritering av tidlig innsats,
bl.a. opprettelse av et psykososialt team og styrking av familiesenter, helsesøster- og
jordmortjeneste. I tillegg har utgiftene til legevakt økt markert.



Barnevernstjeneste: Utgiftene til barnevern i Søgne kommune har økt kraftig de siste årene og i
2017 ligger vi på nivå med kostragruppen vår, mens vi ligger noe over Kristiansand og
Songdalen kommune.



Kultur: Søgne kommune har lave utgifter til kultur, og ligger lavere enn alle vi sammenligner
oss med. Dette forklares delvis med nærheten til Kristiansand, som har et bredt tilbud.



Plan, kulturminner, natur og nærmiljø: Dette er en samlepost for store deler av arealenhetens
virksomhet og ingeniørvesenets arbeid med grøntområder etc. Søgne kommune har noe høyere
utgifter enn gjennomsnittet i kostragruppen og Songdalen kommune, men er på nivå med
Kristiansand kommune. Nærhet til en attraktiv kystlinje gjør at det er naturlig med et noe
høyere kostnadsnivå på disse områdene.

2.2 Beregnet utgiftsbehov framover:
Utgiftsbehovet innenfor ulike tjenesteområder henger tett sammen med befolkningsutviklingen.
Framtidens befolkningsutvikling avhenger av fruktbarhet, dødelighet, inn- og utvandring og
flytting. SSB framskriver befolkningen etter kjønn og alder, innvandringsbakgrunn og
bostedskommune. Lavere befolkningsvekst, sterk aldring i distriktene samt flere og eldre
innvandrere. Det er noen av trendene som vil prege befolkningsutviklingen i Norge framover,
ifølge befolkningsframskrivingene 2018. Statistisk Sentralbyrå (SSB) legger fram
befolkningsframskrivninger hvert andre år, og de nyeste tallene per i dag er fra 2018. Alle
alternativene for Søgne kommune anslo vekst i kommunens innbyggertall, med gjennomsnittlig
0,6% per år i det lave alternativet, 0,8% per år i hovedalternativet og 1,1% per år i det høye
alternativet:

Til sammenligning har Søgne kommune den siste femårsperioden hatt en gjennomsnittlig vekst per
år på 0,69%, mens årlig vekst siste 10 år har vært på 1,22% i snitt. Tallene i SSB
befolkningsframskriving er i stor grad basert på historikk og tar ikke hensyn til planlagte
utbygginger. Nye boligfelt sammen med ny E39 vil dermed kunne bidra til høyere vekst enn
anslått. Veksten i første halvår er på 0,7 pst. og dette kan tilsi at vi allerede begynner å se disse
effektene.

Figuren nedenfor viser anslått prosentvis utvikling i kommende økonomiplanperiode for noen
sentrale befolkningsgrupper (2018=100, SSBs hovedalternativ):

2. INVESTERINGSBUDSJETT OG FINANSIERING
I vedtatt økonomiplan for 2018-2021 er det budsjettert med investeringer på 904 mill. kroner. Dette
er et høyt nivå selv om investeringene sannsynligvis vil ta noe lengre tid. For 2018 var det
opprinnelig budsjettert med 168 mill. kroner i investeringer, men i 1. tertialrapport ble det i tillegg
vedtatt en netto økning i investeringer av året på 31 mill. kroner. Inkludert i dette er en reduksjon
på VAR området med 24,7 mill. kroner blant annet som følge av utsettelse av nytt renseanlegg.
Merkostnad på investeringene skyldes i hovedsak kjøp av tomt til omsorgsboliger på 22,7 mill.
kroner, økte utgifter i forbindelse med salg av tomteområde og økte utgifter i forbindelse med
uteområde på skoler og barnehage. Det er kommet innspill om at ny barnehage Havåsen på
Leire/Kjellandsheia, økes i størrelse fra 5 til 7 avdelinger, noe som vil medføre en økning på 19
mill. kroner i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Denne saken vil bli behandlet særskilt.
Netto økning i investeringer finansieres blant annet med økt låneopptak i perioden, fra 88 til 98
mill. kroner.
Rådmannen legger opp til å videreføre budsjetterte investeringer, men det kan bli tidsforskyvninger
i enkelte prosjekter.
Pga. stort investeringsnivå i gjeldende økonomiplan vil en være tilbakeholden med nye
investeringer utover dette. Det gjøres oppmerksom på utfordringene knyttet til Nygård skole som
ble lagt frem i 1. tertialrapport 2018. Der kommer det frem at foreløpige kostnadsanslag for å rive
og bygge nytt er 55 mill. kroner det vil si 37,5 mill. kroner mer enn opprinnelig ramme på 17,5
mill. kroner som ligger i gjeldende økonomiplan. En vil komme tilbake til disse ekstra kostnadene
senere i prosessen.
Basert på forutsetningene i gjeldende økonomiplan vil gjelden øke fra 530 mill. kroner, ved
inngangen av 2018 til 990 mill. kroner ved utgangen av 2021. En slik økning av gjelden vil øke
årlige kapitalkostnader, i 2022 vil økningen være ca. 22 mill. kroner i forhold til 2019. Selv om

gjeldsøkningen reelt sett vil ta noe lengre tid vil det bli krevende å balansere driftsbudsjettene
gjennom årene med økte renter og avdrag.
Normalt har Søgne kommune lånefinansiert den delen av investeringene som ikke har vært
finansiert av tilskudd, momskompensasjon eller overføringer fra drift. Nå som disposisjonsfondet
har vokst kan uttak fra disposisjonsfondet være et alternativ til opptak av nye lån. I 2018
finansieres investeringsutgifter på 35 mill. kroner fra disposisjonsfondet. Rådmannen foreslår å
gjøre tilsvarende i 2019 for å begrense gjeldsveksten, men foreslår ikke å beløpsfeste bruk av
disposisjonsfond før senere i prosessen. Disposisjonsfondet vil være på ca. 114 mill. kroner ved
utgangen av 2018.
Rådmannens merknader:
Det er allerede gjort vedtak som øker netto driftsutgifter med 20,5 mill. kroner fra 2018 til 2019, i
tillegg til pris- og lønnsvekst. De største økningene er innenfor oppvekst, helse, sosial og omsorg.
Det er positivt at en planlegger mer enn ett år av gangen, men det betyr samtidig at en allerede har
bundet opp mye av det økte handlingsrommet fra 2018 til 2019. En vil også måtte vurdere
muligheter for kutt i dagens rammer fra 2020 hvor det ser ut til at handlingsrommet reduseres,
eventuelt om noen planlagte økninger må utsettes.
Saksframlegget er ment å gi en oversikt over forutsetningene for neste års budsjett basert på dagens
informasjon og felles budsjettforutsetninger knyttet til kommunesammenslåingen, og gi mulighet
til politiske signaler inn i det videre arbeidet. Det tas imidlertid forbehold om at ny informasjon kan
endre forutsetningene fram mot ferdigstillelsen av rådmannens forslag.
I forhold til totalbudsjettene viser kostra-tallene at Søgne kommune driver omtrent på nivå med
sammenlignbare kommuner. Disse tallene tyder likevel på at de områdene som bør nedprioriteres
hvis Søgne kommune vil nærme seg sammenligningskommunene og Nye Kristiansand er
grunnskole, administrasjon/styring eller kommunehelse. Når det gjelder administrasjon skyldes ca.
halvparten av utgifts forskjellen høye avskrivninger på administrasjonsbygg som ikke kan kuttes.
Det er også økt press på de administrative ressursene nå i forbindelse med
kommunesammenslåingen.
Kommunehelse, i alle fall den delen som gjelder forebygging, anses ikke aktuelt å kutte nå siden
dette er resultatet av en bevisst satsing. Grunnskole gjenstår da som det mest aktuelle stedet for
eventuelle kutt, hvor fokus bør være å vri ressursbruk fra spesialundervisning til ordinær
undervisning. Søgne kommune har høyere utgifter knyttet til spesialundervisning enn Songdalen og
Kristiansand. Ved sammenslåing til Nye Kristiansand er dette et område hvor vi ser for oss at vi må
redusere utgiftsnivået, men hvor mye vil man komme tilbake til senere i prosessen.

Vedlegg
1 Økonomiseminar 4. og 5. juni 2018
2 Økonomiseminar Kulturenheten

Budsjettseminar 4. og 5.
juni 2018

Mandag:
- Innledning / Overordnet økonomi
- Administrasjon/Søgne menighet

- Helse, sosial og omsorg
Tirsdag:
- Teknisk sektor
- Oppvekstsektoren

Økonomiplan 2019-2022

Økonomiplan 2019-2022

Økonomiplan 2019-2022

• Innbyggerne er godt
fornøyd med
tjenestene

• De ansatte trives
• Et godt økonomisk
utgangspunkt

Tjenestekvalitet

• 19. plass i 2017 (31. plass på
kommunebarometeret i 2018 i den
foreløpige utgaven).

• 4,8 av 6 i snitt på brukerundersøkelsene.

Medarbeiderundersøkelse (2017)
Faktor

Søgne

Norge Beskrivelse

Oppgavemotivasjon

4,3

4,3

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft
og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)

Mestringstro

4,3

4,3

Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet
til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.

Selvstendighet

4,4

4,2

Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne
vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.

Bruk av kompetanse

4,3

4,3

Mestringsorientert
ledelse

4,0

4,0

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i
sin nåværende jobb.
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut
fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.

Rolleklarhet

4,3

4,3

Relevant
kompetanseutvikling

3,9

3,7

Fleksibilitetsvilje

4,5

4,5

Mestringsklima

4,2

4,1

Nytteorientert
motivasjon

4,7

4,7

Gjennomsnitt

4,3

4,2

Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er
tydelig definert og kommunisert.
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best
mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på
de tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye
behov og krav.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre
gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er
en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

1. Den økonomiske situasjonen – overordnet
2. Søgne kommune – 1. Tertial

3. Kommunesammenslåingen- Nye Kristiansand

Internasjonal Økonomi

Demografien snur
Andel personer i sparealder (45-64år)
har vært økende
•Dette holder nå på å snu
•Denne demografiske trenden mener
forskere står for en stor del av
rentefallet de seneste tiårene.

•Men Japan ligger langt foran i den
demografiske prosessen, og vi har ikke
sett noen vesentlig økte renter i Japan i
forhold til USA

Automatiseringen gir økte forskjeller
•
•

•
•

Stadig flere oppgaver blir mulig å
automatisere
Legger et press ned på lønningene
og inflasjonen
Gevinsten av automatiseringen går
til kapitaleierne
Arbeiderne blir taperne, og en
videre forskyvning i faktorinntekten

En skjevere fordeling av velstanden har
ulemper
• Mindre forbruk => lavere vekst
• Mindre stabile samfunn
Men lav rente over tid skaper bobler

Norsk økonomi

Revidert statsbudsjett 2018

Inflasjonen i Norge under målet, men på vei
opp?

Ledigheten fortsetter å falle over hele landet

Veksten har fått feste

Kronekurs og oljepris

•
•

Korrelerer historisk, men hva
nå?
Vil gapet tettes eller varig
dekobling?

Kommuneøkonomien

Kommuneøkonomien 2018

Utfordringer for kommuneøkonomien

ROBEK

Kommuneprop 2019- hva skal det være plass til innen
veksten i de frie inntektene

Oppsummering
•
•

•

Ledigheten er på vei ned og veksten er på vei opp
Men signalene fra staten er klare. Rammebetingelsen
fremover blir krevende. Veksten i inntektsrammene vil bli
redusert og det forventes at kommunene håndterer økt
press på tjenestene med å effektivisere tjenestene

Råd fra staten:
Effektivisering og at det satses innenfor
- Velferdsteknologi
- Digitalisering

1. Den økonomiske situasjonen – overordnet
2. Søgne kommune – 1. Tertial

3. Kommunesammenslåingen- Nye Kristiansand

•Tertialrapporten
•
•
•

•
•

Frie inntekter ser ut til å være budsjettert noe høyt (5,6 mill for mye), men stor
usikkerhet i forhold til å si noe om skatteanslaget på nåværende tidspunkt.
Deflator uendret 2,6%
I forbindelse med ny bemanningsnorm og pedagognorm i barnehage, vil det få
økonomiske konsekvenser som kan føre til at kommunene må nedprioritere andre
tjenesteområder i årene som kommer.
Eiendomsskatt ser ut til å havne på 18,4 mill. kroner som budsjettert.
Utbytte fra Agder Energi på 9,6 mill. kroner som baserer seg på resultatet fra 2016.
Ikke budsjettert med utbytte fra Avfall Sør som i år blir på 2,7 mill. kroner

•Tertialrapporten
•

•

•

•

Søgne kommunes forvaltningsfond utgjorde 181,1 mill. kroner ved første tertial. Avkastning hittil
i år på 0,2% som tilsvarer 0,4 mill. kroner. Det er budsjettert i 2018 med en avkastning på 4,2%
som tilsvarer 7,5 mill. kroner.

Gjeldsforvaltning og renteutgifter : Søgne kommune hadde ved utgangen av 1. tertial gjeld på til
sammen 662,6 mill. kroner, hvorav 570,9 mill. kroner er knyttet til kommunens investeringer og
91,7 mill. kroner er tatt opp for videreformidling gjennom startlån. I revidert budsjett foreslås det
å øke lånerammen innenfor investeringer (eksklusiv VAR om rådet) med inntil 12,2 mill. kroner
og redusere lånerammen knyttet til VAR området med ca. 24,8 mill.
Pensjon: Budsjetterte pensjonsutgifter for 2018 er basert på anslag som KLP og SPK gjorde i
september 2017. Nye prognoser tilsier at pensjonsutgiftene blir det samme som budsjettert,
men at det ligger an til et premieavvik på ca. 9 mill. kroner.
Lønn: Søgne kommune har avsatt ca. 6,6 mill. kroner for å dekke årets lønnsoppgjør. Endelig
konsekvens av lønnsoppgjøret er ikke beregnet, administrasjonen vil komme tilbake til dette i
2.tertial.

•Tertialrapporten

Investeringer eksl. VAR området

Investeringer VAR område
Tall i 1000 kroner

Opprinnelig
Regulert
budsjett 2018 budsjett 2018 Endringsforslag

FINANSIERINGSBEHOV
Hovedplan vannforsyning

20 000

3 000

-17 000

Hovedplan avløp

11 750

5 000

-6 750

1 000

0

-1 000

Biler VAR området
Investeringer

-24 750

FINANSIERING
Lån VAR området
Sum finansiering

32 750

8 000

-24 750
-24 750

Oppsummering tertialrapporten Søgne
•
•
•
•
•

•

•

Netto driftsresultat reduseres fra 3,4 mill. kroner til 0,2 mill. kroner.
Netto utgiftsøkning i enhetene på 12,3 mill. kroner hvor 6 mill. kroner er knyttet til kommunesammenslåingen som
foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfondet.
Videre i økonomiplanperioden skal det lages et skyggebudsjett for 2019 for alle tre kommunene. Man vil da
sammenligne nøkkeltall for tjenestene som vil gi et bilde på forskjellene innenfor de ulike tjenestene.
Usikkerhet knyttet til frie inntekter og finansinntektene (forvaltningsfondet)
Vi ser budsjettutfordringer knyttet til flere tjenester hvor det er flere enheter som har et merforbruk per 1. tertial og
hvor flere enheter rapporterer at det vil bli krevende å oppnå budsjettbalanse. Foreslås økt budsjett: Barnehage,
hjemmetjenester, ingeniørvesenet (brøyting), Eiendom (strøm)
Netto økte investeringer er på ca. 8,3 mill. kroner når en tar med VAR området som reduseres i revidert budsjett.
Økte investeringer er på totalt rundt 33 mill. kroner eks VAR området. Var området reduseres med ca. 24,8 mill.
kroner.
Det presiserer at budsjettert driftsresultat i 2018 ser ut til å bli vesentlig lavere enn det har vært de siste årene. Det er
utfordringer knyttet til utgiftsøkning i enhetene og legger til grunn at det så langt som mulig gjennomfører tiltak for å
tilpasse driften til budsjettrammene og viktigheten av at enhetene har god kontroll på sine utgifter.

Tertialrapportene for Søgne, Songdalen og
Kristiansand
Arbeidet med 1. tertialrapport viser så langt:
• Betydelige utfordringer for kommunene i forhold til skatteinngang, finansavkastning,
vintervedlikehold og økte strømpriser.
• Det er i tillegg budsjettutfordringer i forhold til flere av de større tjenestene (omsorg,
sosialhjelp og barnehage).
• Det forventes svake resultater for alle kommunene inneværende år.
Signalene fra staten er klare. Rammebetingelsen fremover blir krevende. Veksten i
Inntektsrammene vil bli redusert og det forventes at kommunene håndterer økt press på
tjenestene med å effektivisere tjenestene
Budsjettert netto driftsresultat 2018:
Søgne: 3,4 mill. kroner reduseres til 0,2 mill. kroner.
Kristiansand: 156,5 mill. kroner reduseres til 86,6 mill. kroner.
Songdalen: 5,1 mill. kroner

1. Den økonomiske situasjonen – overordnet
2. Søgne kommune – 1. Tertial
3. Kommunesammenslåingen- Nye Kristiansand

Nye Kristiansand

•

De administrative prosjektene

Delprosjektene økonomi og eierskap
A3.1 Eierskap og samarbeid
A3.2 Harmonisering av gebyr
A3.3 Kontoplan
A3.4 Innkjøpsavtaler
A3.5 Pensjonsleverandør
A3.6 Skyggebudsjett
A3.7 ERP-løsning

ROS-analyse
• Mangel på nytenkning, motstand mot endringer
• Utilstrekkelig program/prosjektstyring

• Mangel på tilstrekkelig kompetanse i programmet
• Manglende kapasitet og ressursknapphet i programmet

• Press fra media
• Budsjettunderskudd i programmet

• Manglende involvering av ansatte
• Manglende felles identitet og kultur for nye Kristiansand

Hva er et skyggebudsjett?
•

Ingen klar definisjon

Erfaringer
Sandefjord:
• Skyggebudsjettet for 2016 var de tre kommunebudsjettene som er slått
sammen
• Ingen endring eller tilpasning, kun summering
Erfaringsrapporten som Telemarksforskning har skrevet om
sammenslåingsprosessen for Sandefjord, Andebu og Stokke:

•

Råd: Lag et skyggebudsjett for den nye kommunen for det siste året før
sammenslåingen som et supplement til de aktuelle kommunenes
økonomiplaner

Muligheter for samordning av budsjett
for 2019
Økonomiplanene utarbeides med samme budsjettforutsetninger
vedrørende:

•
•
•
•
•

Vekst i frie inntekter 2019-22.
Samme alternativ for befolkningsprognoser
Samme anslag på utbytte fra Agder Energi AS og Avfall Sør AS
Premieavvik
Avdragstid

Mål: Gi et bedre beslutningsgrunnlag for 2019

Netto resultatgrad
(Korrigert netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter)

kristiansand.kommune.no

ØKONOMI | Avdeling

Investeringsbudsjett 2018-2021 utgjør en samlet sum på kr 4,8 milliarder:

Gjeld 2017
Kristiansand 6 701 mill. kroner
Søgne 530 mill. kroner
Songdalen 508 mill. kroner

Disposisjonsfond
(I % av sum driftsinntekter)

kristiansand.kommune.no

ØKONOMI | Avdeling

Eiendomsskatt
(I % av sum driftsinntekter)

kristiansand.kommune.no
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Kommunebarometeret 2018

kristiansand.kommune.no

ØKONOMI | Økonomienheten

Kommunebarometeret 2018
Generelt kan man si at:
Store kommuner er gode på grunnskole, ikke på pleie og omsorg
Det er innen sektorene grunnskole, miljø og ressurser og enhetskostnader at
de store kommunene virkelig ligger godt an.

Små kommuner sliter med skolen og med kostnadsnivået
Blant småkommunene er plasseringene dårligst hva gjelder enhetskostnadene.
I barometeret er disse korrigert for utgiftsbehovet – slik at kommunestørrelse og
demografi er tatt hensyn til. Likevel drifter små kommuner til dels vesentlig
dyrere enn store.

kristiansand.kommune.no
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Kommunebarometeret 2018

Hovedtabellen
Rengering
1

Kommune
Mandal

Endring
+9

12

Songdalen

+5

31

Søgne

-12

34

Kristiansand

-18

55

Grimstad

+38

57

Vennesla

+131

60

Lyngdal

-11

71

Lillesand

+132

116

Kvinesdal

+93

118

Arendal

-11

120

Birkenes

+36

122

Farsund

-19

167

Flekkefjord

+30

kristiansand.kommune.no
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Kommunebarometeret 2018

Økonomi

Saksbehandling

Rengering
14

Kommune
Søgne

Endring
+13

Rengering
55

Kommune
Søgne

Endring
+48

44

Songdalen

+88

133

Songdalen

-59

221

Kristiansand

-2

265

Kristiansand

+5

Kostnadsnivå
Rengering
15

Kommune
Kristiansand

Endring
+8

67

Songdalen

-21

210

Søgne

-193

kristiansand.kommune.no
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Kommunebarometeret 2018
Grunnskole
Rengering
44

Kommune
Kristiansand

Barnevern
Endring
+5

Rengering
11

Kommune
Kristiansand

Endring
+62

220

Søgne

-55

35

Songdalen

+100

266

Songdalen

-23

73

Søgne

+56

Barnehage
Rengering
223

Kommune
Søgne

Endring
-38

225

Kristiansand

-29

289

Songdalen

-47

kristiansand.kommune.no
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Kommunebarometeret 2018
Eldreomsorg
Rengering
27

Kommune
Songdalen

Sosialhjelp
Endring
-12

Rengering
50

Kommune
Songdalen

Endring
-5

168

Søgne

-31

197

Kristiansand

+51

311

Kristiansand

-161

231

Søgne

+78

Helse
Rengering
141

Kommune
Søgne

Endring
+8

202

Songdalen

+95

250

Kristiansand

+1

kristiansand.kommune.no
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Kommunebarometeret 2018

Miljø og ressurs
Rengering
18

Kommune
Kristiansand

Kultur
Endring
+5

Rengering
99

Kommune
Kristiansand

Endring
+39

169

Søgne

+64

294

Søgne

+55

176

Songdalen

+15

338

Songdalen

+1

Vann, avløp og renovasjon
Rengering
178

Kommune
Songdalen

Endring
-7

186

Kristiansand

-10

227

Søgne

+16

kristiansand.kommune.no
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Kommunesammenslåingen

Utgangspunkt i KOSTRA-tall for 2017

Kostnadsforskjeller for hovedtjenester i mill. kr gitt at laveste
utgift per innbygger i hver av de tre kommunen brukes for Nye
Kristiansand.

Pleie og omsorg

-52,5

Grunnskole

-39,1

Administrasjon, styring og fellesutgifter

-23,5

Barnehage
Sosiale tjenester
Kommunehelse
Barnevern
Totalt

-2,1
-128,3
-5,5
-20,8
-271,7

Økonomiavdelingen - Ansvarsområde
6 ansatte + skatteoppkreverfunksjonen (sammenslått
med Kristiansand fra 01.04.2018)
Budsjett: 6,5 mill. kroner i 2018.

•
•
•
•
•
•

Regnskap
Budsjettering
Økonomistyring
Skatteinnkrever
Fakturering/innfordring
Innkjøpskoordinator

Økonomiavdelingen
•

•

God miks av medarbeidere når det gjelder alder,
ansiennitet og kompetanse (ikke kjønn…). Driver
effektivt, men merker at K3 går ut over
kapasiteten.
Sårbare pga liten dobbeltdekning

Økonomiavdelingen –
Brukerundersøkelse
God score på intern brukerundersøkelse

VIDERE PROSESS
Dato
August/Sept.

Behandling
Sak overordnede rammer, behandles i
formannskapet 12. sept.

08. oktober
7. November

Statsbudsjettet for 2019 presenteres.
Rådmannen legger fram forslag til
økonomiplan 2019-2022.

November

Behandling i utvalg og råd

28. November

Formannskapet behandler økonomiplanen
og innstiller til Kommunestyret.

13. desember

Kommunestyret behandler økonomiplanen.

ADMINISTRASJON /
SØGNE MENIGHET

Budsjettseminar 2018
Søgne kommune
Søgne menighetsråd/kirkelig fellesråd

Kirken i Søgne
• Kirken er en institusjon i samfunnet og en
betydelig samfunnsaktør som leverer viktige
tjenester til befolkningen.
• Vi ønsker å bety noe for våre medlemmer (70%)
og for hele befolkningen i Søgne.
• Vi ønsker å være synlige, også utenfor
kirkerommet.
• Vi ønsker å bidra til å skape trygge rom for barn
og unge.
• Vi ønsker å ha aktiviteter der alle føler seg
velkommen.
64

Hva gjør vi?
•
•
•
•
•

88 gudstjenester
33 vielser (2016)
83 begravelser (2017)
102 konfirmanter (2017)
Trosopplæring: Minst ett årlig tilbud for alle
aldersgrupper 0-18 år
• Diakoni: besøkstjeneste, sorggrupper, samtaler,
kafetreff, institusjonsbesøk og andakter,
flyktningearbeid mm
• Ungdomsarbeid
• Kirkegårdsdrift
65

Satsingsområder
• Frivillighet
• Inkluderende fellesskap:
- spesielt fokus på ungdom og integrering

• Musikk og kultur
• Opplæring

66

Utfordringer og behov i kommende
4-årsperiode:
forslag til økonomiplanen

67

Økning i driftstilskuddet
Menighetsrådet er glad for økningen i
driftstilskuddet som ble vedtatt i fjorårets
økonomiplan, og forutsetter at dette følges opp.
Det betyr at vi er kommet opp på et akseptabelt
nivå sammenlignet med andre kommuner og de
kommunene vi skal slås sammen med.

68

Investering
Orgelet i gamlekirka: Kommet til et punkt der
det ikke er mulig å reparere mer. Det må
planlegges for kjøp av nytt orgel, men foreløpig
foreligger ingen konkrete forslag.

69

Anlegg
• Areal til utvidelse av gravplassen ved Søgne
hovedkirke. Innspill sendt i forbindelse med
revisjon av kommuneplanen.

70

Anlegg 2
• Etablere akseptable parkeringsforhold ved
hovedkirka. Dette er et klart kommunalt
ansvar som forventes å bli brakt i orden så fort
som mulig.

71

Kommunereformen
• Kommunesammenslåing får som konsekvens
at kirkelige fellesråd slås sammen.
• Samme prosess som for kommunene
• Kirkelig fellesnemnd med prosjektleder
• Informasjon om hvor vi er i prosessen
• Informasjon:
http://www.kristiansand.kirken.no/Kristiansan
d-kirkelige-fellesnemnd
72

Administrasjon 2018

• PPL

• Personal
• Politisk
•

sekretariat
Lønn

• BASIS

• Bibliotek
• Arkiv
• Servicetorg
• IKT
(service)

Brutto driftsutgifter til funksjon 120
Administrasjon i kr pr. innbygger
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon i kr pr. innbygger
5 400
5 200

5 000
4 800
4 600
4 400
4 200
4 000
3 800
3 600
3 400
3 200
3 000
2014

2015

2016

2017

Søgne

Songdalen

Kristiansand

Nye Kristiansand

Kostragruppe 07

Landet uten Oslo

Vest-Agder

Landet

Administrasjonsavdelingen, vedtatt
økonomiplan 2018-2021

Servicetorg
og Bibliotek
•

Opptatt av:

•
•
•
•

•

•

Levere gode tjenester og møte Søgnes befolkning på en god måte.
God responstid pr tlf både til sentralbord og aktuell enhet.
Biblioteket er en naturlig møteplass for alle, tilby spennende og
aktuelle arrangementer, og være et godt faglig og oppdatert bibliotek.
Bidra aktivt inn i prosjekter til Nye Kr.sand – Servicetorget mest
berørt.
Søgne Bibliotek «fornyes» med to nye ansatte nå.

Noe av fokus fremover

•
•
•

Meråpent ubemannet Bibliotek utenom normal åpningstid.
Anslås til 200.000 kr i kostander på tiltak på lokaler og systemer.
Åpne kjellermagasin som en følge av dette.

Kr.sand skal i gang neste vår, vi er med som opsjon i anbud.

Arkivet
•

•

Opptatt av
• Åpnet for direkte dokumentlesning Byggesak (01.05.2018)
• Vi har fått i gang 2 nye medarbeidere siste året.
• Hatt revisjon på arkivet – venter på rapport
Noe av fokus fremover
• Fortsatt stabil god daglig drift
• Alle enheter må følges opp og rydde i gamle papirarkiv.
• Arkivleder tett på prosjekt Nye Kr.sand – tidkrevende.
• Papirarkiv som skal ordnes av IKAVA –
ca 500.000 kr for 100 hyllemeter.
• Avlevering av ferdig ordnede arkiv, ca 200.000 kr

IKT
•
•

Opptatt av
• Daglig stabil drift – man leverer for øvrig en solid tjeneste.
• Er med i flere delprosjekt og arbeidsgrupper i Nye Kristiansand.
Noe av fokus fremover
• Etablering av nye felles fagsystemer vil ha en betydelig kost. Noe
•
•

uklart hvor kostnadene skal legges foreløpig.
Sammenligning med Songdalen og Kr.sand viser at våre leieavtaler
på klientlisenser vil øke fra ca 300.000 til 940.000 pr år. Dette i
forberedelse til sammenslåing. (altså ca 650.000 i økning)
Kommunen har fått 475.000 i støtte fra NKOM til en mobilmast til som
kan dekke indre bygder i Vest. Forhandlinger pågår. Mast vil koste ca
1,3mil, Ser foreløpig ut som vi mangler 350.000 til full finansiering av
dette.

Politisk
sekretariat
• Opptatt av
•

•

Være tilgjengelig og levere høy grad av service til alle
utvalg.

Noe av fokus fremover
•
•

Kommunestyre – og fylkestingsvalg i 2019 skal gjennomføres som om
sammenslåing allerede er gjennomført.
Fellesnemnda velger valgstyre, avgjør hvor mange stemmekretser
kommunen skal deles inn i og kan vedta at det skal holdes todagersvalg.
Det er etablert et administrativt delprosjekt for valg 2019 i Nye Kristiansand
som skal samordne rutiner og legge til rette for at innbyggerne i Søgne,
Songdalen og Kristiansand får valgt sine representanter til kommunestyret i
Nye Kristiansand.

Lønn
•

Opptatt av
•

•
•
•
•

•

Lønningskontoret har ansvaret for lønnskjøring i Søgne kommune og i Søgne
menighet, herunder innberetning av skatt og arbeidsgiveravgift.
Kontoret foretar rapportering av medlemsdata til KLP og Statens pensjonskasse.
Med på å utarbeide kommunens lønnsbudsjett.
Lønningskontoret arbeider kontinuerlig med å bedre kvaliteten på resultatet under
mottoet «Rett lønn til rett tid»
Kontoret legger vekt på å være en aktiv støttespiller for resten av organisasjonen og
bidrar med lønnsstatistikker og andre oversikter etter behov.

Noe av fokus fremover
•
•

Gi alle ansatte lønn for strevet 
Bidra til en god sammenslåing med Songdalen og Kristiansand

Personal
•

Opptatt av
•
•
•

•

Være en støttefunksjon for toppledelsen og enhetene i forhold til tilsettings- og
personalsaker, IA-avtalen, HMS, pensjonssaker, sykefraværsoppfølging og
sykerefusjoner.
Drøftinger og forhandlinger i henhold til hovedavtalens bestemmelser, bl.a.
lønnsforhandlinger.
Bidra til opplæring av ledere og oppdaterte rutiner når det gjelder personalområdet.

Noe av fokus fremover
•
•

•
•

Være støttefunksjon i arbeidet med å rekruttere og beholde medarbeidere fremover,
spesielt inn mot nye Kristiansand.
Bidra i prosjektet K-3 i forhold til ulike arbeidsgrupper/prosjekter når det gjelder å få på
plass felles strategier og rutiner på personalområdet for den nye kommunen.
Ivareta Søgne kommunes ansatte ved overgang til ny kommune.
Bidra når det gjelder samarbeidskultur med de hovedtillitsvalgte, vernetjeneste og
ledere i Søgne kommune.

Administrasjonsavdeling
- til hjelp for deg!

Helse-, sosial- og omsorgssektoren
Budsjettseminar 04-05. juni 2018

HSO-sektoren består av :

•

Nav Sosial

Anette Berg (enhetsleder)

•

Kvalifiseringsenheten

Harald Berntsen (enhetsleder)

•

Enhet for institusjonstjenester Kari Beate Johnsrud (enhetsleder)

•

Enhet for hjemmetjenester

Anne Lise Sandbakken (enhetsleder)

•

Enhet for livsmestring

Trine Lise Enersen (enhetsleder)

•

Enhet for helsetjenester

Febe Elizabeth Pettersen (enhetsleder)

•

Forvaltningstjenesten

Arnfinn Rodal (fagleder)

•

Kommunale legetjenester

Vegard Nilsen (kommuneoverlege / folkehelsekoordinator)

Helse-, sosial- og omsorgssektoren
Budsjettseminar 04-05. juni 2018

•
•
•
•

Svein:
Anette:
Vegard / Anette:
Vegard:

•

PAUSE/LUNSJ

•

Harald:

•
•
•

Arnfinn:
Kari:
Anne Lise:

•

PAUSE

•
•

Trine Lise:
Febe:

20 minutter.
15 minutter.
10 minutter.
15 minutter.

Generelle betraktninger om helse, oppvekst og omsorg
Nav-tjeneste.
Tema «utenforskap»
Kommunale legetjenester + helseoversiktsarbeidet.

15 minutter. Voksenopplæring/kvalifiseringsbasen
og introduksjonsprogrammet.
10 minutter. Omfang aktiviteter hittil i år sammenlignet med 2017.
15 minutter. Institusjonstjenesten.
15 minutter. Hjemmetjenesten.

20 minutter. Psykisk helse, rus og habilitering (voksne og barn).
15 minutter. Helsetjenester.

Helse-, sosial- og omsorgssektoren
Budsjettseminar 04-05. juni 2018

?
•

Kommunereform

•

Litt repetisjon fra budsjettseminaret i fjor

•

Refleksjoner over enkelttemaer som har mye fokus
- både lokalt og nasjonalt

Helse-, sosial- og omsorgssektoren
Budsjettseminar 04-05. juni 2018

Gjorde Sanner ROS-analyser….?
Færrest mulig nye «oppdrag» i
perioden som kommer vil hjelpe stort

K3

RISIKOSPORT

Helse-, sosial- og omsorgssektoren
Budsjettseminar 04-05. juni 2018

«Den

svakeste av de svake»……….

Helse-, sosial- og omsorgssektoren
Budsjettseminar 04-05. juni 2018

Hvor omfattende tjenester skal vi gi?
Hvor langt skal vi strekke oss ut over hjelpeplikten?
Er vi med og skaper nye behov?

Etterspørsel og forventninger til helse-, sosial og omsorgstjenester synes ikke å avta.
Tvert imot.

Helse-, sosial- og omsorgssektoren
Budsjettseminar 04-05. juni 2018

Helse- og omsorgsplanen 2017-2030



Opprettholde fokus på «venstreforskyvning» av tjenester – tidlig innsats. Fokus på familien



Økte sosio- og økonomiske forskjeller («Tidsklemme» – samlivsbrudd – selvrealisering)



Det blir flere tjenestemottagere med behov for langvarig og sammensatt oppfølging
Og flere eldre blir enda eldre – uansett funksjonsnivå (en ressurs og en utfordring)



Prognosene tilsier doblet antall krefttilfeller frem mot 2030



Flyktninger med helseutfordringer i tillegg til språk, lese- og skriveferdigheter, kultur osv



Betydelig økning i antall personer med demens



Samhandlingsreformen – mer oppgaver til kommunene. Ressursflyt og kompetanse

 Planen oppfordrer også til at den enkelte i større grad må ta ansvar i eget

liv og for
egen helse. Våre tjenester skal understøtte brukerens egne ressurser og muligheter

Helse-, sosial- og omsorgssektoren
Budsjettseminar 04-05. juni 2018

Problemstillinger og utfordringer vi fortsatt vil ha.
Selv i en ny storkommune
FAMILIEN
• Familien er grunnpilaren i barn og unges oppvekst.
Er det et tankekors med en samfunnsutvikling der foreldre og barn i praksis blir mindre og
mindre sammen?

•
•
•

Hvem har ansvaret for at barnet får i seg frokost på morgenen og «5 om dagen»?
Hvem har ansvar for at barnet lærer å svømme?
Hvem har ansvar for at ungdommen lærer basic økonomistyring?

Helse-, sosial- og omsorgssektoren
Budsjettseminar 04-05. juni 2018

Problemstillinger og utfordringer vi fortsatt vil ha.
Selv i en ny storkommune

«DROP-OUT»
Satt på spissen – en ny «diagnose»?
Gjør vi noe med årsak, eller kun med symptomet?
Skal ungdommen tilpasses utdanningsstrukturen – eller bør vi tenke litt mer andre veien?

RESSURSKREVENDE BRUKERE
Hvor langt kan vi gå i å tilrettelegge for enkeltpersoner (selv med sammensatte
problemstillinger) i et samfunnsøkonomisk perspektiv?

•
•

11 enkeltpersoner vil i 2018 utgjøre ca 37-38 mill i regnskapet (snitt = 3,5 mill pr person)
BPA: Er en tjeneste på linje med alle andre – men samtidig en merkbar kostnadsdriver

Helse-, sosial- og omsorgssektoren
Budsjettseminar 04-05. juni 2018

Heltid og deltid
…fra uønsket deltid til heltidskultur…






Privat økonomi
Selvrealisering
Personlige ambisjoner i arbeidslivet
Tilstrekkelig tilgang på nødvendig arbeidskraft

TURNUS/HELGEARBEID ER DEN STORE UTFORDRINGEN




Helgearbeid mer enn hver 3. helg – hva slags personalpolitikk er det?
Hvem ønsker seg ikke fri i helgene? For å kunne dyrke…:
… familielivet – det sosiale nettverket – oppsøke opplevelser

Omsorgssektoren

Helse-, sosial- og omsorgssektoren
Budsjettseminar 04-05. juni 2018

•
•
•
•

Svein:
Anette:
Vegard / Anette:
Vegard:

•

PAUSE/LUNSJ

•

Harald:

•
•
•

Arnfinn:
Kari:
Anne Lise:

•
•
•
•

20 minutter.
15 minutter.
10 minutter.
15 minutter.

Litt overordnet om status - og utvalgte fokusområder
Nav-tjeneste.
Tema «utenforskap»
Kommunale legetjenester + helseoversiktsarbeidet.

15 minutter. Voksenopplæring/kvalifiseringsbasen
og introduksjonsprogrammet.
10 minutter. Omfang aktiviteter hittil i år sammenlignet med 2017.
15 minutter. Institusjonstjenesten.
15 minutter. Hjemmetjenesten.

PAUSE
Trine Lise:
Febe:

20 minutter. Psykisk helse, rus og habilitering (voksne og barn).
15 minutter. Helsetjenester.

Aktivitet og
tjenestetildelinger 2018

Institusjonstjenester

Pers. tildelt. Langtidsopph.:
Avslag / annen hjelp

2016
15
1

Personer tildelt korttidsopphold t.o.m. mai:
Utredning og behandling
31
Rehabilitering
39
Annet / avlastning
13
Avslag / annen hjelp
9
SUM
92
2016

ØHD – Opphold liggedøgn
% brukt av 1,33 døgnplasser
Personer Somatikk
Personer Psyk/rus

30

2017
18
2

mai/2017
11
0

mai /18
11
0

45
25
62
29
23
7
3
1
133 (+45%)62

24
38
13
1
76 +23%

2017

2018

111 av 486
23%
45
3

54 av 189
28%
21
1

Hjemmetjenester/ Livsmestring
mai 2016

mai2017

mai/18

Personer tildelt :
Helsehjelp i hjemmet
Psykisk helsehjelp

56
13? (78 året)

77
38

79
45

Praktisk bistand
Støttekontakt
Trygghetsalarm

13
10
18

19
4
40

24
10
30

Omsorgsstønad
BPA

4
0

2
1

1
1

Avlastning i inst voksne
Avlastning i inst barn

9
10

8
11

8
14

Hverdagsmestring / rehabilitering

Personer tildelt :
Hverdagsrehabilitering

2016

2017

mai /18

31

31

9

Flere av de som p.t. får hverdagsrehabilitering har hatt dette tidligere
eller har fått forlenget sitt tilbud.

Utskrivningsklare pasienter meldt
mai/16 mai/17

mai/18

Personer :
Meldte utskrivningsklare
med omsorgsbehov
Snitt antall pr. mnd i året

72
17

93
18

109
22 hittil

Antall betalte ekstra døgn
på sykehuset

22

18

2 hittil

Kommunale utleieboliger

Personer tildelt :
Flyktninger
Funksjonshemmede /eldre
Personer med psykisk lidelse
Rusmisbrukere
Andre
SUM

2016

2017

mai/18

3
12
7
2

3
11
3
7
2
26

3
12
2
2
0
19

24

Kommunen disponerte i 2017 128 boliger for utleie til personer med
spesielle behov. (I 2016 var det 127 boliger)

Koordinerende enhet og Forvaltning
Koordinator / IP etter KHOL § 7
2016

2017

mai/17 mai/18

Personer tildelt :
Koordinator

30

32

12

9

Total antall saker FVT
Avslag
Meldinger utskrivningsklare

900
32
393

1040
39
210

465
10
93

544
10
115

Enhet for hjemmetjenester
Anne Lise Sandbakken
04 juni 2018

Hjemmetjenesten består av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmesykepleie sone øst og sone vest
Aktivitetssenter Lunde/Langenes dag + kvelder i uka
Praktisk bistand / hjemmehjelp
BPA
HR team
Demenskoordinator
Syn-/hørselskontakt
Trygghetsalarmansvarlig
Velferdsteknologiansvarlig

Omfang
•
•

Gir tjenester etter vedtak
stor økning i omfang av tjenestene.

Personer tildelt :
Helsehjelp i hjemmet
Praktisk bistand

2016

2017

2018

56
13

77
19

79
24

Visjon
•

Vi bidrar til en bedre hverdag
• Hva er viktig for deg?

Hovedutfordringer for enheten
•
•
•
•
•
•

Stadig økende antall brukere, (ikke bare eldre)
økt antall demente, og personer med kreft
pasienter som skrives tidligere ut fra sykehuset
Flere brukere med omfattende hjelpebehov, både
medisinske og psykososiale
Nye oppgaver som følge av Samhandlingsreformen
Vanskelig å rekruttere gode sykepleiere

Hva skjer i enheten
•
•
•
•
•

Planlegging av 64 omsorgsboliger med
heldøgnsbemanning.
Velferdsteknologi
Hva er viktig for deg / det gode pasientforløp
Sykefravær i enheten har vært høyere i år (7,95)
Deltar i ulike grupper i K3 jobbing.

•
•
•
•
•
•

Hvordan jobber vår enhet med
forebygging og tidlig innsats
Det gode pasientforløp og
hva er viktig for deg.
Aktivitetssenter
Velferdsteknologi
Bemannet bokollektiv,
HR team
Forebyggende hjemmebesøk til de som fyller 78 år
(gjøres av forvaltningstjenesten)

Case
•
•

Sommeren med pasienter på øyer og hytter.

Brukere krever ofte mye hjelp, og hvor mye rekker
et årsverk. Får beskjed at det kommer hjem er
bruker fra sykehus, trenger hjelp 4 ganger i døgnet
+ natt.

Et regnestykke:
• Ny bruker bor på Langnes
• Morgenstell 1 time med 2 personer
• Lunsj + toalett 0,5 t 1 person
• Middag + toalett 0,5 t 1 person
• Kveldstell 0,45 time 2 personer.
• I kjøring tar 10 min hver vei, rundet ned til 1 time
•
•
•

(tatt lite i)
Stell omregnet i timer 5,5 timer pr dag
= 38,5 timer på en uke.
ALTSÅ 1 ny person over 1 årsverk.

Takk for oppmerksomheten

BUDSJETTSEMINAR
HELSEENHETEN

ÅRSVERK 2018
• AVD. FOR FOREBYGGENDE HELSETJENESTER

10,2

• FAMILIESENTERET

3,6

• AVD. FYSIOTERAPI OG ERGOTERAPI

9,0

• FRISKLIVSSENTRALEN

0,6

• KREFTKOORDINATOR

0,25

• ENHETSLEDER

1

SUM

24,65
= 28 PERSONER

TJENESTER SOM GIS

• OPPFØLGING AV KREFTPASIENTER OG PÅRØRENDE TIL DISSE

• FOREBYGGING BLANT ELDRE
• TRENING OG TILRETTELEGGING FØR OG ETTER SYKEHUSOPPHOLD
• HJELPEMIDDEL-FORMIDLING
• GRUPPE TILBUD; BASSENG, TRENING, KURS/ UNDERVISNING
• SAMTALER/ OPPFØLGING IFHT LIVSSTILSENDRING

TJENESTER FORTS.

• SAMTALER MED BARN, UNGE, FORELDRE OG FAMILIER

• KONTROLLER/ OPPFØLGING AV GRAVIDE
• KONTROLLER/ VAKSINASJONER/ RUTINEOPPFØLGING AV BARN
• GRUPPER FOR Å STYRKE FORELDREROLLEN
• OPPFØLGING AV BARN OG UNGE MED SPESIELLE BEHOV
• SAMARBEID INTERNT OG MED ULIKE INSTANSER

UTFORDRINGER, BARN OG UNGE
‘ UTENFORSKAP
‘ PSYKISK UHELSE
‘ MOBBING
‘ KULTUR/ ETNISITET
‘ SOISO-ØKONOMISK STATUS
‘ TRYGGE VOKSNE??
‘ OVERVEKT

UTFORDRINGER FYSIO/ ERGO
‘
‘ STORE KOMPLEKSE SAKER MED FLERE INSTANSER INVOLVERT
‘ SAMHANDLINGSREFORMEN
‘ EN DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPI PÅ 25%
‘ PROSEDYRER/ SYSTEM (HJELPEMIDLER)
‘ ENSOMHET

HOVEDUTFORDRINGER

• STORE KOMPLEKSE SAKER SOM TAR MYE TID

• SAMHANDLINGSREFORMEN – MÅ PRIORITERE HARDERE

• NÅ FREM TIL DEM SOM KANSKJE TRENGER HJELPEN MEST

HVORDAN JOBBE
FOREBYGGENDE?

•

KUNNSKAP OM HVA SOM VIRKER

•

RETT PERSON PÅ RETT STED TIL RETT TID

•

TIDLIG INNSATS – NOK INNSATS!

•

PRIORITERING

SATSINGSOMRÅDER

• TIDLIG INNSATS
-I

FORHOLD TIL ALDER

- I FORHOLD TIL FORLØP

• TVERRFAGLIG SAMARBEID
- STØRRE KJENNSKAP TIL HVERANDRES FAGOMRÅDER
- PROSEDYRER/ RUTINER

NAV SØGNE
Budsjettseminar

04.06.2018// NAV-leder Anette Berg

Utfordringer NAV Søgne
 Unge under 29 år registrert i vårt system. Pr april 2017 89
stk og pr. april 2018 150 stk.
 46% av de registrerte har en hoveddiagnose innen
psykiatri
 Stor økning i brukere som mottar sosialhjelp. Fra januar til
mars 39 nye brukere på sosialhjelp- 14 stk over 30 år og
25 stk under 30 år.
 Fortsatt stor utfordring med språknivå til flyktningene etter
endt introduksjonsprogram.

2017 - utenforskap

2018 - Utenforskap
Innsatsgruppe
Person fylkeskommunenavn
Person kommunenr
Diagnosetype
Arbeidsmarkedsstatus hovedgruppekode- og tekst
Aktivitetsstatus
Rettighetsstatus
År-mnd
Diagnosekategori

(Alle)
(Alle)
(Alle)
(Alle)
(Alle)
(Alle)
(Alle)
201804
(Alle)

Summer av Beholdning arbeidssøker denne måned
Radetiketter
1001 Kristiansand
1002 Mandal
1003 Farsund
1004 Flekkefjord
1014 Vennesla
1017 Songdalen
1018 Søgne
1021 Marnardal
1026 Åseral
1027 Audnedal
1029 Lindesnes
1032 Lyngdal
1034 Hægebostad
1037 Kvinesdal
1046 Sirdal
Totalsum

Kolonneetiketter
19 år og under

20-24 år 25-29 år Totalsum
496
631
1170
89
106
202
31
31
68
56
77
143
111
126
253
45
54
106
68
74
150
6
15
23
4
8
12
5
12
17
1
23
31
55
6
44
46
96
6
5
11
6
29
35
70
2
2
4
112
1015
1253
2380
43
7
6
10
16
7
8
2

Utenforskap Søgne
Person fylkeskommunenavn
Innsatsgruppe
Person kommunenr
Person kommunenavn

10 Vest-Agder
(Alle)
(Alle)
1018 Søgne

Arbeidsmarkedsstatus hovedgruppekode- og tekst
Aktivitetsstatus
Rettighetsstatus
Diagnosetype

(Alle)
(Alle)
(Alle)
(Alle)

Summer av Beholdning arbeidssøker denne måned Kolonneetiketter
Radetiketter
Andre sykdommer
Hjerte- og karsykdommer
Ikke registrert
Muskel- og skjelett-sykdommer
Nevrologiske sykdommer og hodeskader
Psykisk utviklings-hemming
Psykiske lidelser
Rusmisbruk
Stoffskifte-sykdommer
Totalsum

19 år og under

20-24 år 25-29 år Totalsum
1
8
8
17
1
1
14
16
30
6
8
14
1
1
4
6
1
1
2
5
34
30
69
4
4
8
1
2
3
8
68
74
150

Uføretrygd Søgne pr. 310318
Antall mottakere
av uføretrygd

Kommune/Bydel
1018 Søgne

Antall i prosent av
befolkningen 18-67 år

Endring

antall
i%
31.03.16 31.03.17 31.03.18 2017-2018 2017-2018 31.03.16 31.03.17 31.03.18
847

842

884

42

5,0

12,0

11,9

12,4

Fordelt på alder:
PST210 Uføretrygd. Alder og fylke. Tidsserie år
Antall uføre fordelt på alder og valgte filter. Tidsserie år. Mars

Periode : 2009 - 2018
Vest-Agder - 1018 Søgne

Mars
2009

Mars
2010

Mars
2011

Mars
2012

Mars
2013

Mars
2014

Mars
2015

Mars
2016

Mars
2017

Mars
2018

671

678

729

773

780

784

825

847

842

884

18-29 år

22

23

23

26

21

23

30

38

40

51

30-39 år

41

44

55

56

68

70

74

74

76

83

40-49 år

101

108

127

148

148

165

178

189

193

197

50-59 år

226

220

241

261

243

229

256

255

258

263

60-61 år

73

65

61

70

84

89

66

72

77

63

62-64 år

121

117

130

128

123

116

132

135

119

136

65-67 år

87

101

92

84

93

92

89

84

79

91

I alt

Utfordringer sosial
 En uforutsigbar gruppe det er vanskelig å budsjettere på.
 39 nye mottaker fra januar til mars:
–
–
–
–






9 stk har flyttet til Søgne
3 har flyttet ut hjemmefra
8 har fått sosial i påvente av annen ytelse
9 stk har mottatt engangsstøtte

Store restanser på husleie og tannbehandlinger
Opplever dårlig tannstell hos flyktninger
Store strømrestanser (brukere ukjente for NAV)
Utgifter til nødbolig. Pr mai 2018 brakkene i
Kleplandsveien ledige. 2 møblerte og 2 uten møbler

Lokale aktiviteter
 Jobbsøkerverksted gjennomført i november, januar, mars
og mai. Et tiltak over tre dager holdt på NAV Søgne.
 22 har gjennomført og 9 stk er i jobb
 Fantastisk gode tilbakemeldinger fra brukerne:
–
–
–
–
–
–

Veldig inspirerende verksted
Supert – mye nyttig
Positivt og lærerikt
Veldig bra med kurs over flere dager – bli kjent
Gode temaer som blir tatt opp
Inspirerende og nyttig verktøy

En case fra virkeligheten
 Deltaker jobbsøkerverksted
–
–
–
–
–

Ung gutt med fagbrev
3 år ute av arbeidslivet
Kom på jobbsøkerverkstedet i november
I mai i jobb via lønnstilskudd
Fra 1. desember 2018 i fast jobb i bedrift i Krs

NAV Søgne har mange solskinnshistorier fra
jobbsøkerverkstedet 

Gledesspredere 2018
 17 søknader mottatt
– 9 gutter
– 8 jenter
– Alle mellom 15-19 år

 Intervjuer gjennomført
 12 gledesspredere skal i gang
 Felles oppstarts dag/opplæring 25 juni

NAV Søgne
 7,21% sykefravær 1 kvartal 2018
 K3 utfordrer kontoret og meg som leder

NAV Søgne ønsker alle en riktig god
sommer 

Budsjett seminar 4.6.18
Presentasjon av institusjonstjenesten
Langenes bokollektiv for personer med demens –
14 plasser

ca. 14 årsverk

Søgne omsorgssenter
34 Langtidsplasser – (vedtak 31.5.18 = 36 stk)
16 Korttidsplasser – inkl. 2 ØHD rom
Natt tjeneste for SOS
Kjøkken/renhold/vaskeri
Adm.

ca. 27 årsverk
ca. 13 årsverk
ca. 5 årsverk
Ca. 9 årsverk
2 årsverk

•

Ca. 70 årsverk

Generelle utfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•

Høyt sykefravær ( ca. 13 % første kvartal)
Stort press på tjenesten
Høye krav og forventninger
Sykepleiedekning – helger og høytider
Manglende ansvarliggjøring (mandat) av medarbeidere
Marginalt av støttesystemer og leder ressurser
Krevende ressurs styringsprogram
Endring må til innimellom..…krevende omstillingsprosess

Utfordringsbilde korttids avd.
Tjeneneste

2016

2017

2018

Tildelt langtids pl

15

18

11 mai/18

Korttids plass
1. kvartal

59

74

104

Avlastning

13

23

12 mai/18

111

54 mai/18

113 000

176 000

ØHD
Kostnad medisin
Første kvartal

98 000

• raskt skrevet ut fra
sykehuset og ofte før
helger og høytider
• Det er ofte bare 1
sykepleier på vakt helg/høytid
• ØHD innleggelser kommer
ofte i helgene
• Korttidsavdeling har
redusert helgebemanning
• Det er økende antall
vedtak av alle slag
• Presser på andre avd.
• Øker kostnadene

Enda mer å gå på ift;
 Samhandling - samarbeid
 Sykefraværet – oppfølging
 Organisere dagen – struktur
 Utvikle en lærende organisasjonskultur - endring
 ”jobbe med hendene på ryggen”
 ”hvem er du”? og ”Hva er viktig for deg” ?
 Velferdsteknologi - digitalisering
 Frivillige
 LEDELSE – tillit
 beste og mest kostnadseffektive tjenesten i landet.....

satsningsområder
KOMPETANSEOVERFØRING

”Kompetanseteam” sommeren 2018
Kompetanseoverføring fra høsten 2018 –

KOMPETANSEBYGGING OG ORGANISERING

 Internt forbedringsteam
 Helsefagarbeidere og assistenter
 Inkludering
 Struktur
 Samhandling

organisering av spl.

GLEDESSPREDERE
Aktuelle aktiviteter:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frokostverter
Brettspill
Spasertur
Utendørsaktiviteter
Sykkeltur – El sykkel
Bingo
Vaffelkos
Piknik –grille pølser mm
Sosialt samvær
Høytlesning
Sang
Kunst og håndverk
Pedikyr – håndmassasje
Møte mellom generasjoner

(30 ungdommer mellom 15 og 18 år sommeren 2018)

Meld. St. 15 2017–2018)
Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

LEVE HELE LIVET - Eldre
reform/

ENDELIG! is

•aktivitet og fellesskap
•mat og måltider
•helsehjelp
•sammenheng i tjenestene

Ministerbesøk 8.mai

Enhet for livsmestring
Budsjettseminar 04.06.18

Et hav av muligheter …

Enhet for livsmestring
Budsjettseminar 04.06.18

Tverrfaglig
samarbeid

Bruker
med
virkning

Se muligheter

Felles mål

Prioriteringer
Individuelle behov
Spille hverandre gode

Enhet for livsmestring
Budsjettseminar 04.06.18

Hovedutfordringer – enhet for livsmestring

Mange søknader og forventninger utfordrer enhetens
kapasitet

Forebyggende lavterskelarbeid i tillegg til lovpålagte
tjenester

Ressurskrevende enkeltsaker

Mange søknader og forventninger utfordrer
enhetens kapasitet i avdelingene:

•
•
•
•
•

Psykisk helse
Psykososialt team
Avlastning/pårørendestøtte
Rus
Habilitering voksne

Psykisk helse
•

Stadig flere søknader lovpålagte tjenester(og unge)

•

Henvendelser lavterskel, lette/moderate lidelser
Ressursbruk lovpålagt moderat til alvorlig

•

Forventninger/Gråsoner
(2. linjetjenesten/fastleger/andre/livsmestring)

Psykososialt team

Forventninger om Universelle tjenester ,gruppe og
individuelle tiltak på skolearenaen.

Hva med barnehage?
Hva med fritid/Opend Mind?
Krevende å være fire årsverk, fem i 2017
Ikke prosjektmidler som tidligere, mulig å innfri forventningene der ute?

Avlastning/pårørendestøtte
•

30% økning av vedtak avlastning til barn med
omfattende hjelpebehov

•

Økte vedtak pga utsettelse nye omsorgsboliger
- Lokaliteter og ressurser

•

Pårørende støtte /samtaler/kurs- prosjekt 2018,
videre?

Rus
•
•

•
•
•

Uforutsigbarhet og usikkerhet knyttet til statlige
tilskudd til kommunalt rusarbeid
Krav: Kommunens egenfinansiering – tilskudd
avkortes
Rusopptrappingsplan statlige midler
Økende etterspørsel på oppfølging (55 ved/35 lav)
TSB-tilbud svekket, opg. til kommunen, Kortere beh.

Habilitering voksen
•

Eldrebølge og økt somatikk

•

Utsettelse på omsorgsboliger

•

Ressurskrevende enkeltsaker

Takk for oss- Enhet for livsmestring
Vi er en stor enhet med mangfold av ulike utfordringer
og tjenester- og vi får til mye bra arbeid.
Lykkes ikke med alt, men vi prøver hele tiden å være i
endring, se muligheter og forbedre oss gjennom de
erfaringer vi gjør.
Det arbeider vi med gjennom lagbygging.
Vi spiller hverandre gode- alle viktige for at enheten/
laget skal fungere!

Helseoversiktstall fra NAV
Noen eksempler på «utenforskap»

Sykemeldings% 2005-2017
Legemeldt fravær 4. kvartal i Søgne
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Unge voksne i NAV-systemet
Antall 18-29-åringer i NAV-systemet per mars
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Andel (%) uføre mars 2018
18,0
16,0
Kristiansand
14,0

Mandal
Farsund

12,0

Flekkefjord
Vennesla

10,0

8,0

Songdalen
Søgne
Marnardal

6,0

Åseral
Audnedal

4,0

Lindesnes
Lyngdal

2,0

Hægebostad
Kvinesdal

0,0

Sirdal

Endring (%) i andel uføre fra 2017-2018
7,0

6,0

5,0

Kristiansand
Mandal

Farsund
4,0

Flekkefjord
Vennesla

3,0

Songdalen
Søgne

2,0

Marnardal
Åseral

1,0

Audnedal
Lindesnes

0,0

Lyngdal
Hægebostad

-1,0

-2,0

-3,0

Kvinesdal
Sirdal

Endring i antall uføre i Søgne
Totalt antall uføre i Søgne per mars
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60-åringene
Antall uføre i Søgne 60-69 år per mars
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40-åringene
Antall uføre i Søgne 40-49 år per mars
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30-åringene
Antall uføre i Søgne 30-39 år per mars
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Hva gjør vi med dette?
Til orientering….
Eller…

Eksempelet Island
• I 1998 hadde 42% av 15 og 16-åringer
drukket seg full i løpet av siste måned
• I dag er andelen 5%
• Cannabisbruk siste måned falt fra 17% til 7%
• Sigarettrøyking falt fra 23% til 3%
• Ikke noe annet land i Europa kan vise til
lignende resultater i reduksjon av ungdoms
rusbruk

Hvorfor har rusbruken på Island
stupt?

Eksempelet Island..
• De som i liten grad brukte rusmidler,
delte visse karakteristika
– De drev aktivt med organiserte
fritidsaktiviteter
– De tilbrakte mer tid med foreldrene per uke
– De følte seg sett på skolen
– De tilbrakte ikke kveldene utendørs

Hva gjorde Island?
• En ny nasjonal plan ble meislet ut: Ungdom på Island
• Lovene ble endret
– Det ble forbudt å kjøpe tobakk under 18 år og alkohol under 20

• Tettere bånd mellom foreldre og skole
– ble styrket gjennom lovpålagte foreldreorganisasjoner på hver
skole

• Disse organisasjonene inngikk pedagogiske kontrakter med
frivillige opsjoner med foreldrene
– å ikke å kjøpe alkohol til barna
– ikke la dem ha fester alene

• Foreldre ble informert om betydningen av å tilbringe tid –
ikke bare “kvalitetstid” – med barna, kjenne deres venner
og snakke om deres liv

Hva gjorde Island?...
• Det ble innført et “portforbud” for ungdom
mellom 13 og 16 år etter klokken 22
• I tillegg til dette økte staten bevilgningene
til organiserte fritidsaktiviteter, som
musikk, kunst, dans og idrett
• Ungdom fra lavinntektsfamilier fikk spesielle
tilskudd
– = tilstrebe at ungdommene kunne føle seg som
en del av en gruppe – og føle seg vel – uten
rusbruk

Eksempelet Island..
• Fra 1997 til 2012 økte andelen
ungdommer som oppga å tilbringe mye tid
med foreldrene fra 23% til 46%
• Andelen som deltok i organiserte idrettsaktiviteter økte fra 24% til 42%
• Og altså: andelen som brukte alkohol,
tobakk og cannabis stupte

Mange og koordinerte tiltak trengs
hvis «utenforskapet» skal angripes

Om kommunale legetjenester,
helseoversiktsarbeidet og
fokus på tidsaktuelle
utfordringer
Kommuneoverlege og
folkehelsekoordinator Vegard

Kommunale legetjenester
• Todelt system
1.Fastlegetjenesten
2.Legen som del av
kommunehelsetjenesten
• NB: rekrutteringsproblemer
– «trønderopprøret»
– Får fort økonomiske konsekvenser

2 tidsaktuelle utfordringer

1

kristiansand.kommune.no

HELSE OG SOSIAL | HELSEFREMMING OG
INNOVASJON

kristiansand.kommune.no

HELSE OG SOSIAL | HELSEFREMMING OG
INNOVASJON

2: Hvor lærer barna?
• …hva det vil si å være en god venn?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

…interesser for jakt og fiske?
…å bli glad i skigåing?
…interesse for skole?
…at 10kg matvarer krever biltransport?
…å spise stående?
…å banne?
…å baksnakke naboen
…å drikke alkohol på norsk vis?
…at kjønnsleppene er for store?
…at brystene er for små?

Den sårbare fasen av livet

Vi må ta konsekvensene av at
«barndommen varer livet ut»

Det er her innsatsen virker best

Takk for oppmerksomheten
Sett

Anerkjennelse
Bekreftelse

Vil både ha pupp og
blikk-kontakt

Budsjettseminar
4 juni 2018

Kvalifiseringsenheten

Kvalifiseringsenhetens oppgaver
Voksenopplæring
•
•
•
•

Spesialundervisning
Studiekompetanse etter 23/5 regelen
Helsefagarbeiderstudiet
Barne- og ungdomsarbeiderstudiet

På’an igjen
•

Et tilbud for mennesker som har vært ute av arbeidslivet en stund

Introduksjonssenter
•
•

Mottak og bosetting av flyktninger
Introduksjonsprogram

Administrasjon
Kvalifiseringsenheten

Hovedutfordringer for enheten
Flyktningarbeidet:
• Flyktningenes vei til gode nok norskferdigheter er lang for mange
• Virkelig utfordrende å få folk ut i jobb eller utdanning
• Stor sannsynlighet for at sosialutgiftene vil stige i 2018 – usikkert fra 2019
Spesialundervisning:
• Antall elever ca samme som fjoråret – ingen ressursmessige utfordringer
Voksenopplæringen:
• Antall elever som søker til voksenopplæringen er stort, på samme nivå som de 2 siste årene – 90
elever. Romkapasiteten er sprengt. Vi har også i år flere søkere enn plasser. Skal vi øke elevantallet
må vi ha flere lokaler. – Det kan bli ledige lokaler fra Søgne videregående skole fra 2024 

•
•
•
•
•
•
•

3
7
ca 50
35
143
4
2
Prognose:
• 27
• 29
• 20
• 15
• 11

bosatte flyktninger til nå i 2018 - hovedvekt fra Syria
forventet familiegjenforening (høst 2018/vår 2019)
deltakere i norskopplæring våren 2018 (på Birkelid)
deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæring våren 2018 (på Birkelid)
deltakere i introduksordningen (5 år)
deltakere i introduksjonsprogram tar konsentrert grunnskole 2017/2018
deltakere i introduksjonsprogram tar konsentrert grunnskole 2018/2019
deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæring høst 2018 (på Birkelid)
deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæring vår 2019 (på Birkelid)
deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæring høst 2019 (på Birkelid)
deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæring vår 2020 (på Birkelid)
deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæring høst 2020 (på Birkelid)

Overtallighet

Kvalifiseringsenheten

Resultater Intro 2017

45 %

67 %

Kvalifiseringsenheten

Resultater Intro 2017

Kvalifiseringsenheten

Tiltak
Flyktningarbeidet:
• Flyktningenes vei til gode nok norskferdigheter er lang for mange
• Virkelig utfordrende å få folk ut i jobb eller utdanning
• Stor sannsynlighet for at sosialutgiftene vil stige fremover

•
•
•
•
•

Flyktningeplanen – Implementert i hele kommunen  Oppfølging av denne
Tett oppfølging av Birkelid Læringssenter
Praksisplasser (Språk-/Arbeids-praksis) – som kan lede til deltidsjobber
Større fokus på å søke om tilskudd for helse/adferds-problematikk  ekstra ressurser
Prosjektet «Vi mestrer norsk»

Kvalifiseringsenheten

Tiltak
Flyktningarbeidet:
• Flyktningenes vei til gode nok norskferdigheter er lang for mange
• Virkelig utfordrende å få folk ut i jobb eller utdanning
• Stor sannsynlighet for at sosialutgiftene vil stige fremover

•
•
•
•
•

Flyktningeplanen – Implementert i hele kommunen  Oppfølging av denne
Tett oppfølging av Birkelid Læringssenter
Praksisplasser (Språk-/Arbeids-praksis) – som kan lede til deltidsjobber
Større fokus på å søke om tilskudd for helse/adferds-problematikk  ekstra ressurser
Prosjektet «Vi mestrer norsk»

Kvalifiseringsenheten

Arbeidsretting – skoleretting
Skoleretting

Arbeidsretting

Kvalifiseringsenheten

Arbeidsretting – skoleretting
Skoleretting

Arbeidsretting

Kvalifiseringsenheten

Veien ut i jobb gjennom utdannelse
Kortest tid:.
Innvandrer har full grunnskoleutdanning
Introprogram
Videregående skole Studiespesialisering
Yrkesfag (2+2)
Finansiering

År 1

År 2
?

Introstønad

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

År 11

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

År 11

Bachelor (Høyskole/Universitet)
Lærling
Lærling
Studielån/Jobb

Lengst tid:.
Innvandrer har ingen grunnskoleutdanning (Alt 2)
Introprogram
Grunnskole
Forberedende grunnskole
Konsentrert Grunnskole (KG)
Videregående skole Studiespesialisering
Yrkesfag (2+2)
Finansiering

År 1

År 2
?

År 3

År 4

År 5

?
Introstønad

Flyktningestipend / Jobb

Bachelor (Universitet/Høyskole)
Lærling
Lærling
Studielån / Jobb

ErAller
dette
en realistisk
vei? Hva er alternativet?
lengst
tid:.
Innvandrer er analfabet
Introprogram
Grunnskole
Forberedende grunnskole
Konsentrert Grunnskole (KG)
Videregående skole Studiespesialisering
Yrkesfag (2+2)
Finansiering

År 1

År 2
?

År 3
?

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

År 11

?
?
Introstønad

Flyktningestipend / Jobb

Bachelor (Universitet/Høyskole)
Lærling
Lærling
Studielån / Jobb

Kvalifiseringsenheten

Tankeeksperiment
Innvandrer har ingen grunnskoleutdanning (Alt 3)
Introprogram
Ekstra norsk for motiverte analfabeter
Grunnskole
Forberedende grunnskole
Konsentrert Grunnskole (KG)
Videregående skole Studiespesialisering
Yrkesfag (2+2)
Finansiering

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

Spesialundervisning Forlenge
Ekstra norsk Ekstra norsk
Tospråklige lærere undervisningstiden
eller morsmålsassistenter
Introstønad

Betalt av kommunen

År 7

År 8

Annen
pedagogikk/
metodikk
Flyktningestipend / Jobb

År 9

År 10

År 11

År 12

Bachelor
?
(Universitet/Høyskole)
Lærling
Lærling
Studielån / Jobb

• Skal alle kunne snakke norsk og delta i samfunnet? Hvis JA:
• Skal alle ut i jobb?
Hva må vi da gjøre av tiltak og hvordan
• Skal «alle» ta utdanning for å kvalifisere til jobb?
finansiere det?
• Kan vi forvente at analfabeter klarer et utdanningsløp som gir jobb?
Innvandrer er analfabet
Introprogram
Grunnskole
Forberedende grunnskole
Konsentrert Grunnskole (KG)
Videregående skole Studiespesialisering
Yrkesfag (2+2)
Finansiering

År 1

År 2
?

År 3
?

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

År 11

?
?
Introstønad

Flyktningestipend / Jobb

Bachelor (Universitet/Høyskole)
Lærling
Lærling
Studielån / Jobb

Kvalifiseringsenheten

Prosjekt – «Vi mestrer norsk»
Samarbeid med Nav

•
•
•

Deltakere i prosjektet vil få stønad fra Nav til
livsopphold (KVP, aktivitetsplikt eller andre
ordninger)
Nav er med i prosessen med å velge ut deltakere
Samarbeid med På’an igjen ift praksisoppfølging

•
•
•
•
•

Videregående skole for voksne – 90 elever
Alle snakker norsk på skolen
Motiverte elever – mange har strevd i livet
Landlige omgivelser
Dedikerte lærere som virkelig bryr seg om
elevene og deres fremgang

Kvalifiseringsenheten

Veien mot integrering
B1-nivå (Videregående)
B2-nivå (Høyskole/universitet)

Norsk

Bidra til fellesskapet

Utdanning

Jobb

Minimum A2-nivå
God nok til å kunne ta utdanning
eller komme direkte ut i jobb

Forsørge seg selv
og sin familie

Kvalifiseringsenheten

Kurs – «Vi mestrer norsk»
Rammer for kurset:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Skoleår: 20 august 2018 – 21 juni 2019
Heldagskurs
16 elever
Stor bruk av alternativ undervisning
Utforsking av teknologiske læringsløsninger
(Ipad)
På skolen snakker vi norsk
Lekser/Hjemmearbeid
Obligatorisk fremmøte som i ordinær skole:
Egenmelding 4 g – 12 dager / sykemelding
Språkprøve – Norskprøve
Meldekort

Timeplan

08:30-09:00
09:00-09:45
09:45-09:55
09:66-10:40
10:40-10:45
10:45-11:30
11:30-12:00
12:00-12:45
12:45-12:55
12:55-13:40
13:40-13:50
13:50-14:30

Mandag
Tirsdag
Skole
Praksisdag
Sosialt m/oppg
Undervisning
Pause
Undervisning
Pause
Undervisning
Pause
Læringsverksted
Pause
Læringsverksted
Pause
Oppsummering

Onsdag
Torsdag
Skole
Praksisdag
Sosialt m/oppg
Undervisning
Pause
Undervisning
Pause
Undervisning
Pause
Oppsummering
Hjemmearbeid
Hjemmearbeid
Hjemmearbeid
Hjemmearbeid

Fredag
Skole
Sosialt m/oppg
Undervisning
Pause
Undervisning
Pause
Undervisning
Pause
Læringsverksted
Pause
Læringsverksted
Pause
Oppsummering

Kvalifiseringsenheten

Påmelding / Søknad til kurs
Påmelding i dag

Intervju/Samtale

1 juni
8 juni

Dette
vil jeg

Dette er
min sjanse

Pål

Trond Henrik

Opptak
I løpet av juni
Underskrive avtale
Pål

Trond Henrik

Harald

Kristin

Kvalifiseringsenheten

Hva kan nedprioriteres
- Ikke lovpålagte tjenester:
• På’an igjen – samarbeid med Nav – spare kr 350 000
• Videregående opplæring for voksne – ingenting å spare

- Færre timer til hver enkelt elev ved spesialundervisningen enn det PPT anbefaler
 Men er dette fornuftig?
• Lavterskeltilbud
• Tett oppfølging
• God kvalitet i undervisningen – gode resultater
- Flyktningarbeidet:
Det er fult mulig å ikke ta tak i de økte utfordringene som nå er der og som vil vare i flere år fremover –
sparer utgifter på kort sikt – f eks prosjektet «Vi mestrer norsk» – spare kr 650 000 for våren 2019



Men er dette fornuftig?

Kvalifiseringsenheten

K3 – Delprosjekt A8.2 Asyl/flyktning
Søgne har fått prosjektansvar for delprosjekt A8.2 Asyl,
flyktning og integrering
Tjenesteområder som inngår i delprosjektet:
• Heldagstilbudet, Integreringsmottaket
• Statlig mottak, integreringsmottaket
• Statlig mottak, tilrettelagt avdeling
• Tolketjeneste
• Introprogrammet
• Introduksjonsavdelingen/bosetting voksne, familier
• Tiltakskonsulent
• Flyktningehelsetjenesten (inngår i eget delprosjekt
HSO- A7.2.4)

Her er hovedoppgavene vi skal jobb med innenfor hvert av tjenesteområdene og tidsplanen for dette
arbeidet:
Prosjektperiode
Oppgaver
V18
H18
V19
H19
2020>
Oppdrag 1: Harmonisering kvalitets- og
Mai->
nivåforskjeller
Oppdrag 2: Lokalisering
Mai->
Oppdrag 3: Kompetanse og bemanning

Sept->

Oppdrag 4: Interkommunalt samarbeid og kjøp av
tjenester
Oppdrag 5: Samarbeidsavtaler

Mai->
Mai->

Oppdrag 6: Lavterskel og frisklivstilbud
Oppdrag 7: Innbygger og brukerinkludering

Aug->
Aug->

Oppdrag 8: Internkontroll og kvalitetssystem

Aug->

Oppdrag 9: Planverk

Mai->

Status
15.sept

Inngå i
ny
planstruktur

Kvalifiseringsenheten

Forslag til organisering i K3

Kvalifiseringsenheten

Forslag til organisering i K3

Kvalifiseringsenheten

Forslag til organisering i K3

Kvalifiseringsbasen på SGP

Kvalifiseringsenheten

Sykefravær 2018
2018

Enhet

Arbsted

Arbsted(T)

240 Kvalifiseringsenheten
240 Kvalifiseringsenheten
240 Kvalifiseringsenheten

11290 Flyktningekontor
24000 Voksenopplæringen
24100 Kurs for eksterne aktører (NAV mv)

240 Kvalifiseringsenheten

24200 Kvalifiseringsbasen for voksne

Fraværs% Korttids% Langtids%
9,26
0,41
43,96

3,07
0,41
2,20

6,19
0,00
41,76

0,00

0,00

0,00

Hva planlegges?
• Langtidssykemeldt i 11290 vil være tilbake i 100 % etter ferien
• Langtidssykemeldt i 24100 vil starte på «tilbakeveien» etter ferien

Sykefravær

1 kvartal
Prosent syk

112 Administrasjonsavdelingen

10,54

210 Enhet for PP-tjeneste

17,86

220 NAV/Sosial

7,21

230 Enhet for barnehager

10,80

240 Kvalifiseringsenheten

9,75

261 Nygård skole

6,76

262 Lunde skole

8,62

263 Langenes skole

5,92

265 Tangvall skole

1,01

266 Tinntjønn skole

4,60

300 Enhet for helsetjenester
510 Enhet for institusjonstjenester

3,68
13,36

530 Enhet for hjemmetjenester

7,95

550 Enhet for livsmestring

5,89

600 Kultur

7,23

710 Ingeniørvesenet

8,06

720 Arealenheten

5,68

760 Eiendomsenhet

6,86

800 Øvrige ansvar sentraladm.

5,43

Totalsum

8,10

Kvalifiseringsenheten

Takk for oppmerksomheten

Kvalifiseringsenheten

•Oppvekst
•

«Før hadde jeg bare elevene ingen andre ville ha.
Nå har jeg alle.»

Budsjettseminar
5.6. 2018

Tidsdisponering;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1030 – 1045
1045 – 1055
1055 – 1130
1130 – 1215
1215 – 1300
1300 – 1335
1335 – 1350
1350 – 1425
1425 – 1500

Innledning v/ Kommunalsjef
PPT v/ Logoped
Ungdomsskolene v/ Rektorer
Pause
Barnehagene v/ Enhetsleder, styrere
Kultur v/ Enhetsleder
Pause
Barneskolene v/ Rektorer
Barnevern v/ Avd.leder S/S

Effektmål - ILM
I.

Inkluderende læringsmiljø som fremmer
tilhørighet, trygghet, trivsel og læring

II.

Et læringsmiljø i barnehage og skole som er under
kontinuerlig utvikling til fordel for alle

III. Redusere omfang av krenkende atferd, mobbing
og segregerende tiltak.

Konkrete utfordringspunkter
•
•
•

•
•
•

Statlige føringer for kompetanse/ o Uteområder bhg/ skoler
voksentetthet
o Ombygging Nygård skole
Fortsette kompetanseheving i bred
skala
Forsterke profesjonell arbeidskultur
• Mer system - mindre individ
Sammenhenger mellom ordinært
opplæringstilbud og spesiell
oppfølging
Samarbeidslæring og tolærer i
basisfag
IKT strategi – nye muligheter

Tverrfaglig samhandling i barnehage
Barnehage
Kommunal
System

Rådgiver

Privat

Familie

System

System

Rådgiver

Rådgiver

Tverrfaglig team
Helsestasjon

Familiesenter

Teammøter

Teammøter
HFT

Helse

Fysio
Teammøter

Andre

PPT
Barnevern
Politi
SLT

Tverrfaglig samhandling i grunnskolen
Skole
Langenes

Lunde

Nygård

Tangvall

Tinntjønn

Andre
Trinn

System

Trinn

Trinn

Trinn

System

System

System

Trinn

System

PPT

Open Mind

Politi

Tverrfaglig team
Helsestasjon
Teammøter

Familiesenter

Psykososialt team

Teammøter

Teammøter

Helsefaglig team

Helse

Barnevern

Livsmestring
Teammøter

SLT

Torsdagsmøte

Barnehager – Nye Kr.sand

•
•

Kristiansand og Søgne hadde brutto driftsutgifter til kommunale barnehager på kr. 64
mens Songdalen hadde utgifter på kr. 61
Songdalen hadde en vekst siste år på 3,4% og Søgne og Kristiansand på 3,2%

Sfo – Nye Kr.sand

•
•

Songdalen hadde netto driftsutgifter til SFO på kr. 4.489, Kristiansand på kr. 4.305 og Søgne
kr. 1.427
Søgne hadde en vekst fra forrige år på 152%, Songdalen 83% og Kristiansand 41%

Grunnskoler – Nye Kr.sand

•
•

Songdalen hadde netto driftsutgifter til grunnskole på kr. 110.245, Søgne på kr. 106.316 og
Kristiansand på kr. 98.912
Søgne hadde en vekst fra forrige år på 8,9%, Songdalen 5,4% og Kristiansand 0,8%

Kultur – Nye Kr.sand

•
•

Kristiansand hadde netto driftsutgifter per innbygger på kr. .789, Songdalen kr. 1.678
og Søgne kr. 1.582
Kristiansand hadde en vekst siste år på 14%, Songdalen 13% og Søgne 11%
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Barnevern – Nye Kr.sand

•
•

Kristiansand hadde netto driftsutgifter per innbygger på kr. 10.627, Søgne kr. 8.200 og
Songdalen kr. 6.999
Songdalen hadde en vekst fra forrige år på -18 %, Kristiansand på 43 % og Søgne 14,6 %
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Ekspertutvalget
«Inkluderende felleskap for barn og unge»
Lavere forventninger til barn som får spes.uv
enn til barn som trenger hjelp, men som får
denne som del av ordinær opplæring

Et ekskluderende system – mer enn en av
tre tas ut av klasserommet
«Påfallende» interesse for spes.ped. – frem
til vedtak er gjort. Regelstyrt system som er
mer opptatt av å handle juridisk korrekt enn
fortløpende å gi god hjelp til barn

Fakta om
situasjonen i
Norge

T. Nordahl, 2018

Ekspertutvalget
«Inkluderende felleskap for barn og unge»

Fagpersoner med
mest kompetanse
sitter lengst borte fra
barnet (PPT).

Noen fakta om
situasjonen i
Norge
T. Nordahl, 2018

50 000 mottar spes.uv – ca. halvparten
mottar undervisningen fra ufaglærte.
Vi har et langsomt system. Hjelpen til
barnet kan i noen tilfeller ikke mottas før
etter 6-8 mnd

Elever i skolen som mottar spes.uv føler
seg veldig stigmatisert.

Ekspertutvalget
«Inkluderende felleskap for barn og unge»
T. Nordahl, 2018

Plikt til å sikre
inkluderende
opplæringsmiljø for alle
Bestemmelser om at
hvert barn skal møte
godkjent lærer

Foreslåtte
tiltak

Eget ped. støttesystem i alle
bhg/ skoler. Bedre hjelp,
raskere. Uten sakkyndig og
vedtak.
Ny og mer
tverrfaglig PPT

Barn skal få hjelpen
der de er. Uten vedtak
og formelle «barrierer»
Mer spes.ped inn i
lærerutdanningene
Samorganisering og
mer tverrfaglig. Ppt/
Statped skal inn her

Dagens ansatte ppt/
statped skal komme
nærmere barna.

PP-tjenesten juni 2018:

•
•

•
•

Mange dyktige medarbeidere som ser seg enig i
utfordringene rundt spesialundervisning og
inkludering
Ønsker å jobbe enda mer ut mot skoler og
barnehager på systemnivå
Opplever at for mange enkeltindivider blir henvist
til PPT – jobber for at dette skal gå ned
Ser veldig frem mot en sammenslåing i Nye
Kristiansand – fortsatt lite konkret informasjon….

Søgne og Songdalen PP-tjeneste

TANGVALL SKOLE
Sammen skaper vi karakterer

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innføringsklasse – elever fra kompetanseavdelingen
All opplæring skal hovedsakelig være i klassen - tolærersystem
Tilpasset opplæring – eksempel forsering
Ressurslærere og utviklingskoordinator
Praktisk estetiske fag
Arbeidslivsfag som tilvalg
Chrome Book – PC 10.trinn
Videreutdanning – bl.a. lesing som grunnleggende ferdighet
Relasjonsbygging - verdigrunnlaget

TRIVSEL - FOREBYGGE UTENFORSKAP - SIKRE LIKE
MULIGHETER
GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Elevundersøkelsen
TRIVSEL

TRYGT MILJØ

Elevundersøkelsen
MOBBING BLANT ELEVER

Klassetrivsel

Grunnleggende ferdigheter

Hovedutfordringer for enheten
Sosiale medier
Elever som uteblir fra skolen
Innføringsgruppen – tospråklig faglærere/assistenter

Søgne-barnehagene
Økonomiseminar 5. juni 2018.

Barnehagene i Søgne
•
•
•
•

637 barn har plass i barnehager i Søgne.
Jevn fordeling av private og kommunale plasser.
Vi har i tillegg gjennomsnittlig 15 barn fra
nabokommunene og noen gjestebarn i andre
kommuner. Gjennomsnittlig dreier dette seg om 510 barn.
Årsbudsjett på 86,5 millioner som består av drift av
de kommunale barnehagene, tilskudd til de private,
styrket tilbud og drift av Enhet for barnehager.

Ny kommunal barnehage høst 2019.

Felles retning og stø kurs!

Minoritetspråklige barns språkutvikling og
språklæring i barnehagen

Dialogprosjekt om forebygging og
håndtering av mobbing.

Barneskolene
Lunde, Langenes og Nygård skole

Læringsmiljøprosjektet

•

En mobbehistorie

•

Klasseledelse

•

Relasjonsbygging

•

SPEKTER

Veien videre:

Inkluderende læringsmiljø
Utfordrer
læringsmiljøet
og
arbeidsmiljøet

Tiltak
Kompetanse
SMTTE- treffende tiltak
Miljøarbeidere- helse
Kjernegruppe
SLT- koordinator
PPT
Politi
Barnevern/
Familiekontor
Abup

Inkluderende læringsmiljø - Utprøving
Elevene trenger
• Mestringsopplevelse
• Bli sett
• Trene sosiale ferdigheter
• Tilpasset fagstoff
• Praktisk tilnærming av fag
• Positive tilbakemeldinger
• Forutsigbarhet, rutiner og
struktur
• Oppleve å «høre til».
Oppleve seg inkludert.

Utprøving

•

•

•

Satt sammen en team på
skolen som skal arbeide to
dager i uken der det legges
til rette for trening av sosiale
ferdigheter og læring
Bruke kompetansen vi har
på skolen:
- to pedagoger
Ønsket dette
- fagarbeider
selv
- miljøterapeut
Felles kompetanseheving
ABUP- veiledning

Inkluderende læringsmiljø - Utprøving
Alle elever
Sosial
trening

Mestring

Grupper

Team

Bygge
relasjoner

Elever som
trenger en
«time out»

Elever i
perioder
Praktisk
tilnærming
til fag

Forkant- våren
- Felles
kompetanseheving
- Lage en plan
Tydelige mål
Tiltak
Innhold
- Faste tidspunkt til
samarbeid og
planlegging

Sterke elever
Samarbeid mellom barne- og ungdomsskole
Utprøving skoleåret 2017-2018

 En elev på Nygård skole- faglig sterk i matematikk.
 Utgangspunktet hospitere på 8. trinn på Tangvall.
 Kartlegginger sammen med PPT
 Nygård skole og Tangvall skole enige om å hospitere på 10. trinn
 Fungert veldig bra. Elev har hatt med assistent fra Nygård på 10 trinn på
Tangvall.

 Neste år vil eleven sannsynligvis ta eksamen i matematikk for 10.trinn

Budsjettseminar Søgne 2018
Barneverntjenesten for
Kristiansands regionen.

Faglige fokusområder
• Barneverntjenestens ansvar for å følge opp
det enkelte barn
• Medvirkning ut ifra alder, modenhet og
forutsetninger
• Barnevernfaglige vurderinger og journalføring
• Planmessighet og langsiktighet
• Samarbeid og koordinering

Avd. Søgne/Songdalen
UTFORDRINGER:
• Sykefravær
• Ansettelser/turnover
• Nyansatte
• Stort opplæring- og veiledningsbehov
• Stor saksmengde
–
–
–
–

98 tiltak i hjemmet
57 undersøkelser
11 barn utenfor hjemmet
4 over 18 år

• Alvorlige saker

Avd. Søgne/Songdalen
TILTAK:
• Beredskapsplanen har vært og er iverksatt
• Økning i antall stillinger
• En ekstra fagstøtte, altså to totalt
• Gjennomgang av alle tiltakssaker jevnlig
• Spesialisering for de ansatte

Avdelingens egne mål
•
•
•
•
•
•

Sykemelding 8%
US rapport skal være ferdig før frist
Gode overføringer mellom Undersøkelse/tiltak
100% måloppnåelse
Kompetanseheving i avdelingen
Opprettholde det gode samholdet og
arbeidsgleden på kontoret

Teknisk sektor
Eiendomsenheten
Ingeniørvesenet
Arealenheten
Brann og redning

Teknisk sektor
•
•
•
•

Hovedtrekk:
Ca. 75 ansatte
8 % av kommunens ansatte
8 % av kommunens netto driftsutgifter +
investeringer
? % av kommunens omdømme

Teknisk sektor
•
•
•
•
•

Sektor som påvirkes av byggeaktivitet i kommunen.
Historisk høy vekst, men avtagende de siste år.
Utvikling fremover?
Ønsker å være en offensiv, nytenkende og
løsningsorientert sektor.
Preget av godt arbeidsmiljø og fornøyde ansatte.
Har de siste årene økt inntektssiden gjennom økt
brukerbetaling.

Teknisk sektor
•
•
•

Planlagt for høyere vekst gjennom kommunedelplan
Tangvall, regulering Tangvall og Leire/Kjellandsheia, reguleringsplan E-39.
Store pågående planoppgaver: kommuneplanen
(arealdel) og reguleringsplan skolesenter Tangvall,
reguleringsplaner Tangvall.
Store kommunale investeringer under planlegging.

Teknisk sektor
•
•
•

•

Status:
Ressursene er bundet opp i vedtatte planer og
lovpålagte oppgaver.
Forventet store utbygginger de neste årene (E39,
Leire-/Kjellandsheia, Tangvall).
Krevende å håndtere kommunale investeringer
som er under planlegging.
Kommunereform – sektoren som sterkest berøres,
stor belastning på små fagmiljøer.

Økonomiseminar 2018
Presentasjon av eiendomsenhet
Ola Frøysland
Enhetsleder eiendom

Innhold

 Nøkkeltall ansatte
 Oppgaver
 Drift
 Prosjekter
 Verbalforslag

 Oppsummering

Eiendom - ansatte
• 38 årsverk fordelt på 45 ansatte.
• 26 ansatte på renhold, 15 ansatte på drift/
vaktmestertjenester samt 4 i administrasjonen.
• God relevant kompetanse på alle ansatte i enheten.

• 11 fagarbeidere m/fagbrev (4 ansatte som i tillegg
tar fagbrev som byggdriftere i 2018)
• 14 renholdere har fagbrev. (2 ansatte er
• Utvidet kompetanse innen teknisk drift
(fagskole/universitet)
• 1 Lærling
• Budsjett nettoramme 2018. på 24,395 mill.

Eiendom - oppgaver
 Drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse
og tekniske installasjoner, vaktmestertjenester og
renhold.
 Kommunen har i overkant av 70 000 m² med
bygningsmasse. Vi har ca. 130 utleieboliger.
 Ansvarlig for gjennomføring av kommunale
byggeprosjekter, både nybygg og renovering/
ombygging.
 Representerer kommunen som grunneier.

Drift

 Energipriser er økende, dette i kombinasjon med kalt
vær og økt linjeleie samt mulig effekt fra overgang til
nye smartmålere. 1-tertial 2018 er det ett merforbruk
på strøm på 1,1 mill, dvs vi har brukt 58% av denne
budsjettposten.
 Slutt på øremerkede statlige midler til oppussing (2016
og 2017 fikk vi ca 2,0 mill)
 Dette betyr at vi må prioritere mye strammere i forhold
til ønsker og behov fra enhetene.

Prosjekter
 Merker at det begynner å bli veldig høy aktivitet hos alle aktører i bygge
bransjen, forventet at byggeprisene vil stige.
 Investeringsbudsjett er høyt, 2018-2021 er det inne prosjekter for
670mill kr.
 Store prosjekter som krever mye:
Nye Tangvall skole
64 leiligheter syd for SOS
Utvidelse Nygård skole (kompetanseavd. og arbeidsplasser)
Ny barnehage Ausviga
Ombygging dagsenter/ Open Mind
9 nye leiligheter Nygårdshaven.
 Vi har hatt ett prosjekt med utvikling av felt C1 i Årosskogen. Salgsstart
var i midten av februar 2018, det er solgt 22 av 23 boligtomter.
 Behov for ekstern innleie av bygge og prosjektledelse.

Opprusting av kommunale
bygg (5-mill )
 Forbruk til nå i 2018: 2,5 mill
 Prosjekter med oppstart i 2017 og ferdigstillelse i 2018
 Langnes skole, Oppgradering av klasserom
 Nygård skole: Oppgradering av praktiske rom
 Nygårdshaven: Oppgradering av leiligheter

Verbalforslag
 ENØK-prosjektering på alle kommunale bygg som scorer
C eller dårligere:
Søgne kommune bør avvente oppstart av
energisamarbeid med private ECP-kontraktører til dette
er forankret i ny kommune.
 Ved nybygg/ rehabilitering av kommunale bygg skal det
prosjekteres løsninger med tak/ fasade som samler
solenergi:
I forhold til innmeldte prosjekt er det ikke tatt
kostnadsmessige høyde for, og det vil derfor kreve
ekstrabevilgninger. Kan også få fremdriftsmessige
konsekvenser.

Oppsummering
 Det er stor bygge og vedlikeholds aktivitet med press på
prosjekt og byggeledelse.
 Mange henvendelser fra enhetene med faglige vurderinger/
hjelp til gjennomføring av store og små tiltak, Dette tar mye
tid.
 I forhold til arbeidet med Nye Kristiansand er
Eiendomsenheten involvert i en rekke prosjekter, innkjøp
etc. Vi er en liten organisasjon, og involveringen i K-3 vil
nødvendigvis ta mye tid.
 F.eks bruker en av våre ledere i juni ca 50% av sin
arbeidstid på
K-3.
 Nye bestillinger vil forsinke gjennomføringen av prosjekter.

Arealenheten
Terje Nuland
enhetsleder

Byggesaksavdeling
Mette Erklev
fagleder [100%]

Planavdeling
Vibeke Wold Sunde fagleder [100%]

Geodataavdeling
(Terje Nuland)
fagleder [100%]

Miljø- og landbruksavdeling
Steinar Sunde
fagleder [100%]

NN [100%] fra 01.08.18

Daniel Holm [100%]

Eystein Ripegutu [60%]

Berit Wigemyr [70%]

Jan Inghard Thorsen [100%]

Anne Marit Tønnesland [100%]

Tommy Hordasson [100%]

Terje Axelsen [100%]

Eystein Ripegutu [25%]

Einar Søberg [100%]

Bjørg Holme [100%]

NN [100%] fra 01.08.18

Kim Stefan Bringsdal [100%]

André Aarflot [100%]

NN [100%] fra 01.08.18

Øystein Sørensen [100%]
Berit Wigemyr [30%]
Eystein Ripegutu [15%]

17 årsverk pr. 01.01.18
(19 årsverk fra 01.08.18)

Arealenhetens virksomhet forankret i
lovverk:
Arealplaner:

§

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan- og bygningsloven
Matrikkelloven
Eierseksjonsloven
Konsesjonsloven
Forurensningsloven
Naturvernloven
Jordloven
Havne- og farvannsloven
Geodataloven
Viltloven
Naturmangfoldloven
Friluftsloven
Offentlighetsloven
Forvaltningsloven
m.fl.

•
•
•

367 reguleringsplaner
5 kommunedelplaner
1 kommuneplan

Bebyggelsen i Søgne
pr. des. 2017

Arealenhetens saksmengde og økonomi:
antall saker

•
•
•
•
•

Antall reguleringsplaner pr. år:
Antall byggesaker pr. år:
Antall oppmålingssaker pr. år:
Antall seksjoneringer pr. år:
Klima, miljø, landbruk, naturforvaltning:

 12-15
 350-400
 160-200
 90-120
 90-100

Dekningsgrad selvkost:

1. Tertialrapport 2018:
Regnskap pr
30.04.2018
2 881 403

Opprinnelig
budsjett
2 637 848

Revidert
budsjett
2 637 848

Avvik pr Forbruk i %
30.04.2018
-243 555
109

Utfordringer i 2018:
Nye Kristiansand 01.01.2020:
 Gir en viss uro og bevegelse i bemanningen
 Krever arbeidstidsressurser
 Vil kunne gi seg utslag innenfor effektivitetsmål og kontinuitet i saksbehandling av byggesaker og
planer (og derav usikkerhet vedr. gebyrer).
 Innovativt dempende effekt – «ventemodus»

Kommuneplan 2018





Meget ressurskrevende
Stram tidsplan
Innleid arbeidskraft
Gjennomførbar prosess takket være kompetente medarbeidere

Markert økende aktivitet innenfor planområdet
 økende aktivitet innenfor byggesak
 økende aktivitet innenfor oppmåling
Landbruk og naturforvaltning:
 Vidt spekter med tiltagende oppgavemengde

Kommunesammenslåing
Konsekvenser innenfor arealforvaltningen

•Ny matrikkelstruktur
•Nye gårds- og bruksnumre
•Oppretting av avvik mellom grunnbok (gamle GB) og aktive matrikkelenheter (nåværende GB)
•Overskjøte kommunale eiendommer

•Adressekonflikter må løses
•Doble adressenavn/veinavn avklares
•Reise navnesaker etter lov om stadnamn der dette behøves
•Endre adressekoder og registrere nye adresser i matrikkelen

•Nye grunnkretser, valgkretser og skolekretser
•Oppdatere matrikkelen med kretsendringer

•Reetablere avtaler om rettigheter og plikter innen Geovekst/FKB (geodata-ajourhold)
•Helhetstankegang vedrørende geografiske informasjonssystemer, sak/arkiv, fakturering
•Nytt gebyrregulativ
•Omstrukturering, samkjøring og tilpasning av ca 100 kartbaser samt gammelt scannet byggesaksarkiv
•Ny organisering og tildeling av arealplan-ID og planregister
•Samkjøring av malstruktur for byggesak
•Delegasjonsreglement

Økonomiseminar 2018

Ingeniørvesenet
Paal Marquardt Kristensen - Enhetsleder

Her er vi…..

Hvem er ingeniørvesenet?
•
•
•
•
•
•
•
•

16,8 årsverk, 19 ansatte og 1,4 vakant. 1 stilling utlyst.
9,5 stillinger på selvkost og 8,8 på rammeområdene.
4 på Høllen RA, 10 på Salemsveien og 5 på rådhuset.
1 kvinne og resten menn.
Gjennomsnittsalder er 48 år. Eldste 66 og yngste 26 år.
13 års erfaring i snitt og 255 år samlet ansiennitet i kommunen.
7 ansatte gått av med pensjon siste 6 år = 44 % utskifting.
Alle våre 11.500 innbyggere er også våre kunder + mange hytteeiere.

Vi er flere vesen i samme vesen….
Ansvar for planlegging, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning samt
myndighetsutøvelse av viktig infrastruktur:
• Søgne vannverksvesen (ledningsnett, pumpestasjoner, høydebasseng)
• Søgne avløpsverksvesen (renseanlegg, ledningsnett, pumpestasjoner)
• Søgne slamtømmingsvesen (tømming av private anlegg)
• Søgne vegvesen (veger og plasser, veilys, tunell, bruer, skilt,
trafikksikkerhet)
• Søgne parkeringsvesen (Høllen)
• Søgne idrettsvesen (vedlikehold idrettsanlegg utendørs)
• Søgne havnevesen (Høllen, Langenes - ikke forvaltning)
• Søgne parkvesen (friområder, turstier, skjærgårdspark, parker, lek)
• Søgne beredskapsvesen (vakt/beredskap veg, vann og avløp)

1. Hovedutfordringer for enheten
•

•
•
•
•

Sårbarhet: få ingeniører/fagarbeidere innen viktige og samfunnskritiske
infrastrukturer. Lengre tids sykdom og permisjoner setter oss fort ut.
Ressurser: Har for få planressurser i enheten til å gjennomføre vedtatte
handlingsplaner på en god måte. Forvaltning, drift, vedlikehold og service
tar det meste av vår tid.
Kompetanse: Vi har vært gjennom et generasjonsskifte hvor 44 % av
arbeidstokken er skiftet ut. Kompetanse må bygges opp igjen. Dette tar
tid.
Politiske ekstrabestillinger
Kommunereform

2. Muligheter for enheten. To av de viktigste
satsingsområdene
Vanskelig å nevne
bare 2. Men…..

3. Hva kan nedprioriteres? Konsekvenser?
All drift og vedlikehold av de
oppgaver som ikke er
lovpålagte og
gebyrfinansierte:

Kulturenheten i Søgne kommune

Kulturskolen

Kulturskolen
•
•
•
•

Forutsigbar drift
Barneteateret
• Kostymelager, utfordring
Nye Kristiansand, nye løsninger sammen med
Knuden
• Ventelister
Kulturskolens dag
• 20års jubileum
• Drømmestipend?

Kulturskolen

•
•
•

Nye muligheter og utfordringer
Samlokalisering på Tangvall
Samarbeid med ungdomsskolen

OpenMind

Konsert med Chris Holsten i desember 2017

OpenMind
•
•
•
•
•

Enkelte tilfeller seinhøstes 2017.
Stabilt oppmøtebilde
• Diskusjon med SLT og psykososialt
team om tilnærming
Mer mannskap på kveldene
Infokveld med ungdomsskolene i bygda i
mai ‘18
LinneLAN i påska

OpenMind
•

Fremtiden og ombygging
• Nye muligheter sammen
med dagsenteret
• Utfordringer med
tidsplanen
• Er det mulig å
opprettholde driften hvis
OpenMind holdes stengt
store deler av halvåret?

Ellers fra barne- og ungdomskultur:
•

2årig veiledningsprosjekt
m/Kulturskolerådet
• Rammeplanen for
kulturskolen
• Visjon og serviceerklæring
• Kulturskolen som
kompetansesenter

Kultursenteret Søgne gamle prestegård

Kultursenteret Søgne gamle prestegård

Kystbygda Søgne, en utstilling organisert av SGP, Kystlaget og Historielaget.

Kultursenteret Søgne gamle prestegård

Kultursenteret Søgne gamle prestegård

Kultursenteret Søgne gamle prestegård

Kultursenteret Søgne gamle prestegård

Galleri Fjøset (samarbeid Kunstlaget, SGP)
utstilling Mathias Dønnestad og TheMoen.
Interkommunal utstilling i påvente av Nye Kristiansand

Kultursenteret Søgne gamle prestegård

Kultursenteret Søgne gamle prestegård

Kultursenteret Søgne gamle prestegård

Kultursenteret Søgne gamle prestegård

•
•

Kultursøndagene
Sommersesongen

Eller slik

Enhet for kultur
•
•
•

Søgne kultur- og næringshistorie
Bygdemuseet
Sanger om Søgne??

Nullvisjonen
•
•
•

45+ problem
Carl er smart
https://youtu.be/Hua2_nKZXy0
Rygg inn

