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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2012 tas til etterretning.
2. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 22,358 mill. kroner avsettes til
bufferfond vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
3. Kommunestyret innstiller på 3,942 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste
i saksfremlegg).
4. Kommunestyret innstiller på at 1,088 mill. kroner inndekkes av enheter med
underskudd 2012 ved å redusere budsjettet for 2013 (liste i saksfremlegg).
5. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,854 mill. kroner reduserer avsetningen til
buffer under pkt. 2.

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om saken.

Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken fram for kommunestyret i samsvar med
rådmannens innstilling.

Innstilling:
6. Årsmelding for Søgne kommune 2012 tas til etterretning.
7. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 22,358 mill. kroner avsettes til
bufferfond vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
8. Kommunestyret innstiller på 3,942 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste
i saksfremlegg).
9. Kommunestyret innstiller på at 1,088 mill. kroner inndekkes av enheter med
underskudd 2012 ved å redusere budsjettet for 2013 (liste i saksfremlegg).
10. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,854 mill. kroner reduserer avsetningen til
buffer under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 22.5.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Trond Reitan, H, var ikke med i behandlingen av saken.
Ingen merknader.
Tas enstemmig til orientering.

Innstilling:
11. Årsmelding for Søgne kommune 2012 tas til etterretning.
12. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 22,358 mill. kroner avsettes til
bufferfond vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
13. Kommunestyret innstiller på 3,942 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste
i saksfremlegg).
14. Kommunestyret innstiller på at 1,088 mill. kroner inndekkes av enheter med
underskudd 2012 ved å redusere budsjettet for 2013 (liste i saksfremlegg).
15. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,854 mill. kroner reduserer avsetningen til
buffer under pkt. 2.

Bakgrunn for saken:
Årsmeldingen er ment å gi en innføring i kommunens økonomiske og finansielle stilling ved
utgangen av 2012.
Det er lagt vekt på sammenhenger mellom netto driftsresultat og investeringsnivået sett i
forhold til kommunens handlefrihet de siste 4 årene. Videre omfatter årsmeldingen en

avviksanalyse av drifts- og investeringsregnskapet i forhold til vedtatt budsjett og revidert
budsjett. I tillegg er de ulike enhetene/ansvarsområdene utfordret til å gi en beskrivelse av
området, samt mål og resultater av disse.
Formannskapet skal innstille i regnskapssaken. Formannskapet har hovedansvaret etter
kommuneloven for kommunens økonomiske styring. Derfor må Formannskapet vurdere hvilke
konsekvenser avvik mellom budsjett og regnskap skal ha for kommunens virksomhet.
Formannskapet kan ikke foreslå endringer i det fremlagte regnskap.

Saksutredning:
Regnskapsresultatet
Søgne kommunes regnskap for 2012 viser et regnskapsmessig resultat på 22,358 mill. kroner.
Netto driftsresultat viser et positivt resultat på 27,027 mill. kroner, tilsvarende en resultatgrad
på 4,2%.
En viktig grunn til det gode resultatet er knyttet til pensjon, med et positivt premieavvik på
9,231 mill. kroner inklusive arbeidsgiveravgift. Merinntekter på finans bidrar også i stor grad
til resultatet, med en gevinst på 11,5 mill. kroner i forhold til revidert budsjett som følge av
mindre renteutgifter og høyere avkastning på finansplasseringene enn budsjettert. Skatt og
rammetilskudd, inklusive andre generelle statstilskudd, gir en merinntekt på 2,4 mill. kroner.
Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 3% av driftsinntektene.
For Søgne kommune utgjør netto driftsresultats andel av driftsinntektene 4,2% i 2012. Justert
for momskompensasjon og premieavvik har kommunen en netto resultatgrad på 1,4%.
Det er viktig at kommunen blir i stand til å egenfinansiere deler av de investeringene som vil
komme i årene fremover. Kommunen må også ta høyde for svingninger i driftsutgifter og
inntekter, blant annet på finansområdet. Videre overføres inntekten fra
investeringsmerverdiavgiften de kommende år fra drifts- til investeringsregnskapet.
Rådmannen anbefaler derfor at overskuddet avsettes til disposisjonsfond.
Enheter med overskudd

PP-Tjenesten
Nygård skole
Lunde skole
Langenens skole
Tangvall skole
Helsetjenester
Psykisk helse/Habilitering
Kulturenheten
Arealenheten
Eiendomsenheten
Totalt overskudd enhetene

158 033
837 678
168 979
792 192
204 464
186 539
432 100
191 519
1 209 864
1 592 975
5 774 343

Kommunestyret har tidligere signalisert at enhetene som utgangspunkt skal få overført 75 % av
total innsparing i forhold til revidert budsjett 2012. Samlet beløper overskuddet i de aktuelle
enhetene seg til om lag 5,8 mill. kroner. Det er imidlertid viktig å presisere at 75 % er et
utgangspunkt, og at man må vurdere hvorvidt det er spesielle forhold som tilsier at enheten bør
få beholde mer eller mindre enn dette.
Enhet for psykisk helse har et overskudd på 432 000 kroner. Enheten har drevet godt og vært
flinke til å omdisponere midler i 2012. Enhetsleder foreslår at overskuddet avsettes til å styrke
byggeprosjektet med nye omsorgsboliger i Lundeveien 34. Rådmannen vil anbefale at enheten
får overført hele beløpet, hvorav 400 000 kroner øremerkes byggeprosjektet.
PP-tjenesten har et overskudd på 158 033 kroner. Søgne kommune er vertskommune for PPTsamarbeidet som drives sammen med Songdalen kommune. PP-tjenesten er en lønnsintensiv
enhet med lite handlingsrom for øvrige driftsutgifter. Overskuddsavsetning skal være et
insitament til å drive enheten kostnadseffektivt og det anbefales derfor at også PP-tjenesten
skal få muligheter til å nyte godt et fremført overskudd. En forutsetning er at også Songdalen
kommune avsetter sin forholdsmessige andel av overskuddet for 2012. Det innstilles derfor på
at PP-tjenesten får beholde 75 % av overskuddet.
Det ble i 2012 foretatt en grundig gjennomgang av ressurstildelingsmodellene i skolen. Det
anbefales på den bakgrunn at Lunde, Langenes og Tangvall skoler får beholde 75 % av
overskuddet. Når det gjelder Nygård knytter en stor del av overskuddet seg til Nygårdsgruppa.
Det foreslås at disse midlene ikke overføres, men at Nygård skole får overføre 75 % av den
delen av overskuddet som gjelder drift av skolen og SFO.
Arealenheten har i 2012 hatt ekstraordinært høye inntekter og har i tillegg hatt ubesatte
stillinger. 500 000 kroner som ble bevilget i første tertialrapport til kommunedelplan vei, men
som ikke ble brukt i 2012, er i tillegg avsatt på bundet driftsfond. Siden disse midlene nå er
bundet opp til å jobbe med E39 foreslår rådmannen at enheten får overført 75% av
overskuddet.
Eiendomsenheten har et mindreforbruk på over 1,5 mill. kroner. Hovedforklaringen er lavere
strømutgifter enn budsjettert. I tillegg fikk enheten tilført 1 mill. kroner i forbindelse med
første tertialrapport til FDV-system (kartlegging av vedlikeholdsbehov) og arbeid knyttet til
Salemsveien 24 (Mesta-bygget). Dette arbeidet kom i gang senere enn planlagt. Enheten har
også dekket inn et underskudd på drøyt 1 mill. kroner fra 2011. Inndekningen av underskudd i
2011 har medført en forsiktig drift. Rådmannen foreslår at enheten får overført 75% av
overskuddet.
Rådmannen vil anbefale at de andre enhetene som har mindre overskudd får beholde 75 % av
overskuddet. Totalt overskudd som godskrives enhetene i 2013 blir da som følger:
Nygård skole
Lunde skole
Langenes skole
Tangvall skole
Helsetjenester
Psykisk helse/Habilitering (100 %)
Kulturenheten
Arealenheten
Eiendomsenheten

131 000
127 000
594 000
153 000
140 000
432 000
144 000
907 000
1 195 000

PP-Tjenesten
Total overførsel til budsjett 2013

119 000
3 942 000

Fellesutgifter knyttet til rådhuset, fellesområdene for oppvekst og omsorg og
administrasjonsavdelingen hadde alle overskudd i 2012. Disse vurderes imidlertid ikke som
enheter i denne sammenheng, og det foreslås ikke overført midler til 2013 for disse.
Enheter med underskudd
NAV/Sosial
Barnehageenheten
Kvalifiseringsenheten
Tinntjønn skole
Barnevern
Institusjonstjenester
Hjemmetjenester
Ingeniørvesenet
Totalt underskudd enhetene

1 153 867
1 982 176
301 347
136 527
1 266 388
776 730
1 753 902
1 858 071
9 229 008

Kommunestyret må ta stilling til hvilke enheter som skal få redusert rammene i 2013-budsjettet
ut fra ovennevnte. Rådmannens vurderinger av og innstilling for de enkelte enhetene følger
nedenfor.
NAV/Sosial er en enhet som vanskelig lar seg budsjettere eksakt. Merforbruket skyldes i
hovedsak at det har kommet ca. 20 nye brukere av sosiale tjenester. Rådmannen kan ikke se at
enheten er i stand til å dekke inn merforbruket på rundt 1,2 mill. kroner.
Barnehageenheten gikk med et underskudd på i underkant av 2 mill. kroner i 2012, omtrent
som varslet i rapporten for andre tertial. Merforbruket skyldes i hovedsak høyere overføringer
til de private barnehagene enn budsjettert. Dette skyldes igjen et høyere kostnadsnivå i de
kommunale barnehagene som brukes som grunnlag for å beregne tilskuddsatsene til de private.
Rådmannen kan ikke se at enheten er i stand til å dekke inn merforbruket på rundt 2 mill.
kroner.
Barnevernet har et underskudd på om lag 1,3 mill. kroner. Det var merforbruk både i
administrasjon, tiltak i familien og tiltak utenfor familien. Omfanget av barneverntjenester har
vært høyere enn budsjettert, i tillegg til at man har jobbet med flere saker fra Søgne i 2012 enn
tidligere (noe som påvirker fordelingsnøkkelen mellom Søgne og Songdalen). Basert på
kontakt med Songdalen kommune, hvor tjenesten er lokalisert, vurderer rådmannen at det ikke
er realistisk at barnevernstjenesten dekker inn underskuddet.
Institusjonstjenester har et underskudd på om lag 0,8 mill. kroner. Deler av merforbruket
skyldes at utgiftene til korttids-/rehab-avdelingen ble noe høyere enn budsjettert. Enheten viser
her til utfordringer som følge av innføringen av samhandlingsreformen fra 1. januar 2012. Etter
rådmannens vurdering vil det være svært krevende for enheten å dekke inn hele underskuddet i
2013 uten å redusere antall plasser. Omtrent halvparten av merforbruket skyldes også
merutgifter til lørdags- og søndagstillegg som følge av lønnsoppgjøret for 2012, og som ikke
ble kompensert i budsjettet. Det foreslås på den bakgrunn at 300 000 kroner, noe under
halvparten av underskuddet, dekkes inn. Dette anses også som realistisk ut fra at trykket på
tjenestene for tiden er noe lavere enn det har vært.

Hjemmetjenesten har et underskudd på om lag 1,8 mill. kroner. Merforbruket skyldes blant
annet for lavt budsjett til resurskrevende bruker, økte utgifter transportkostnader og
ekstraordinære utgifter til pleie av sykt barn. Enheten har også hatt flere lærlinger enn det som
er budsjettert. Enheten varslet et merforbruk på 2 mill. kroner i andre tertialrapport. Budsjettet
er vesentlig styrket i 2013. Etter rådmannens vurdering vil det være svært krevende for enheten
å dekke inn hele underskuddet i 2013. Det foreslås likevel at enheten må dekke inn 300 000
kroner. Dette anses som realistisk ut fra at trykket på tjenestene for tiden er noe lavere enn det
har vært.
Ingeniørvesenet har et underskudd på om lag 1,9 mill. kroner. Merforbruket i 2012 henger i
hovedsak sammen med større kostnader til brøyting enn budsjettert og underskudd på
selvkostområdene. Rådmannen foreslår at den delen som knytter seg til brøyting ikke dekkes
inn, men at underskudd utover dette dekkes inn. Dette utgjør om lag 251 000 kroner.
Ressurstildelingen til skolene ble nøye gjennomgått i 2012 og rådmannen innstiller på at
Tinntjønn skole må inndekke underskuddet for 2012.
Kvalifiseringsenheten hadde et merforbruk i overkant av 300 000 kroner i 2012. Rådmannen
anser det ikke som realistisk at dette i sin helhet kan dekkes inn i 2013. På den bakgrunn
foreslås det at 100 000 kroner dekkes inn av kvalifiseringsenheten.
Ut fra en totalvurdering av de ulike enhetenes budsjett, konsekvenser av nedskjæring og
rammer gitt i 2012-budsjettet, vil rådmannen innstille på at følgende enheter skal dekke inn
underskudd/deler av underskudd med følgende beløp:
NAV/Sosial
Barnehageenheten
Kvalifiseringsenheten
Tinntjønn skole
Barnevern
Institusjonstjenester
Hjemmetjenester
Ingeniørvesenet
Totalt underskudd enhetene

0
0
100 000
137 000
0
300 000
300 000
251 000
1 088 000

Underskudd investeringsregnskap:
Når det gjelder investeringsregnskapet for 2012 vil en gjøre opp status for de ulike
investeringsprosjektene i andre tertialrapport for 2013. En vil da ha oversikt over
rådhusprosjektet som er det definitivt største prosjektet før en starter renoveringen av Lunde
skole.
Rådmannens merknader:
For å oppnå sunn drift og stabilt gode resultater over tid er god økonomistyring i de enkelte
enhetene avgjørende. I 2012 har flere enheter merforbruk i forhold til sine budsjetter, som til
sammen utgjør om lag 9 mill. kroner, og som ikke fullt ut ble oppveid av overskudd i andre
enheter. Når kommunen allikevel oppnår et positivt resultat skyldes dette i hovedsak et positivt
premieavvik på 9,2 mill. kroner, samt en gevinst på finans i forhold til revidert budsjett på 11,5
mill. kroner. Det gode resultatet innen finans er et skyldes et svært lavt rentenivå på
kommunens lånegjeld og høy avkastning på finansplasseringene.

Rådmannen vil påpeke at den økonomiske situasjonen må forventes å bli krevende de
kommende årene. Årets resultat er i stor grad basert på resultateffekter som det ikke kan
forventes at vil vedvare over tid. Videre har befolkningsveksten falt de siste årene, noe som vil
redusere veksten i frie inntekter hvis denne utviklingen fortsetter. Det må også skapes
økonomisk rom for å løfte nye investeringer. Det blir derfor viktig å arbeide videre med å sikre
et aktivitetsnivå/utgiftsnivå som kan forsvares ut fra kommunens inntekter.
1
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1. RÅDMANNENS KOMMENTAR
Årsmeldingen beskriver utviklingstrekk, resultater og viktige hendelser gjennom året. 2012 har vært et
godt år for Søgne kommune. Årsregnskapet viser et tilfredsstillende økonomisk resultat, mens årets
brukerundersøkelse viser at innbyggerne jevnt over er godt fornøyd med kvaliteten på kommunens
tjenester.
Årsregnskapet viser de økonomiske resultatene, mens kommunens styringssystem er et viktig verktøy
for å dokumentere øvrige resultater. Ved å måle resultater på viktige områder får enhetene et godt
bilde av status, og signaler på hvilke områder som særlig bør prioriteres i det videre arbeidet.
Informasjonen fra styringssystemet og årsregnskapet legger derfor til rette for å oppnå en best mulig
utvikling både når det gjelder kvalitet på kommunens tjenester, økonomistyring og arbeidsmiljø.
I 2011 ble det gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging, mens det i 2012 ble gjennomført en
brukerundersøkelse. Begge undersøkelsene ga jevnt over gode resultater. Dette indikerer at Søgne
kommune har et godt utgangspunkt, hvor kommunens befolkning er fornøyd med tjenestekvaliteten og
at de ansatte i kommunen i hovedsak er tilfredse. Resultatene fra disse undersøkelsene er tidligere
presentert i økonomiplanen og i egne saksframlegg til Kommunestyret. Resultatene finnes også i del 2
av denne årsmeldingen.
Selv om resultatene fra første runde med bruker- og medarbeiderundersøkelser var gode må
tjenestene utvikles videre for å møte nye krav og oppnå fortsatt gode resultater. Vi ser også at flere
enheter har merforbruk i forhold til sine budsjetter, slik at det er behov for fortsatt arbeid med å
forbedre økonomistyringen.
I økonomiplanen for 2012-2015 varslet de fleste enhetene tiltak for det videre arbeidet innenfor de
ulike fokusområdene. Del 2 av denne årsmeldingen er lagt om i forhold til tidligere år, slik at enhetene
nå rapporterer direkte på oppfølgingen av de tiltakene som ble varslet i økonomiplanen for 2012-2015.
Formålet med denne omleggingen er å synliggjøre enhetenes arbeid innenfor de ulike fokusområdene
enda bedre.
En ordnet økonomi og god økonomistyring gir forutsigbarhet både for innbyggere og ansatte, og sikrer
at vi får mest mulig ut av de ressursene vi har til rådighet. Søgne kommune hadde i 2012 et netto
driftsresultat på 27 mill. kroner, tilsvarende 4,2 prosent av driftsinntektene. Dette er høyere enn
budsjettert og innebærer at målet om et netto driftsresultat på 3 prosent av driftsinntektene nås for
2012. Det er likevel grunn til å peke på at det gode resultatet i all hovedsak skyldes faktorer som ligger
utenfor den underliggende driften, og som en ikke kan forvente vil vedvare over tid:


Momskompensasjon for investeringer som driftsinntekt. Disse inntektene inngår i
driftsregnskapet for 2012 med om lag 11,6 mill. kroner, omtrent som budsjettert. Dette er en
midlertidig ordning under nedtrapping. Fra 2014 vil disse inntektene ikke lenger være en del
av driftsregnskapet, men gå direkte inn i investeringsregnskapet som en del av finansieringen
av nye investeringer.



Gode resultater på finansområdet. Fallende rentenivå og dermed lavere renteutgifter på
kommunens lån, samtidig som vi oppnådde høyere avkastning enn forventet på kommunens
investeringer gjør at resultatet fra finansområdet i 2012 samlet sett ble 11,5 mill. kroner bedre
enn forutsatt i revidert budsjett.



Økning i frie inntekter. Høyere rammetilskudd enn forventet mer enn oppveier at
skatteinngangen ble noe lavere enn budsjettert. Skatt og rammetilskudd, inklusive andre
generelle statstilskudd, ga samlet sett en merinntekt på 2,4 mill. kroner i forhold til revidert
budsjett.



Premieavvik. Et positivt premieavvik i pensjonsordningen oppstår ved at kommunen betaler
inn mer i pensjonspremie enn den beregnede pensjonskostnaden. Dette gir en positiv
resultateffekt som det ikke er knyttet noen reell inntekt til. Det faktiske premieavviket for 2012
var 2,2 mill. kroner, men reelt sett var det om lag 7 mill. kroner høyere som følge av at
kommunen i 2012 finansierte 7 mill. kroner av årets pensjonspremie gjennom trekk fra
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premiefondet og reduserte innbetalingen tilsvarende.
For å oppnå sunn drift og stabilt gode resultater over tid er god økonomistyring i de enkelte enhetene
avgjørende. I 2012 har flere enheter merforbruk i forhold til sine budsjetter, som til sammen utgjør om
lag 9 mill. kroner. På den annen side har andre enheter overskudd, slik at enhetenes merforbruk under
ett er om lag 1 mill. kroner, hensyntatt bruk av og avsetninger til driftsfond.
I 2012 hadde kommunen et sykefravær på 6,7 prosent. Dette er en liten økning sammenliknet med de
siste årene. Fraværet ligger likevel under landsgjennomsnittet og er fortsatt lavere enn de fleste
kommunene i distriktet. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har satt et ambisiøst mål om at sykefraværet skal
reduseres til 5,6 prosent. Det arbeides kontinuerlig med forebygging og oppfølging for å nå målet. Det
vil i 2013 bli gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse for å kartlegge arbeidsmiljøet.
Søgne kommune er en attraktiv kommune å bo i, og innbyggertallet forsetter å vokse. Veksten er
imidlertid klart avtagende og lavere enn gjennomsnittet for Vest Agder, som igjen har en lavere
befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet. Et fødselsoverskudd på 83 personer og en netto tilflytting
på 22 personer gjorde at kommunen hadde en vekst i 2012 på 105 personer, eller i underkant av 1
prosent. Det bodde ved årsskiftet 10 960 innbyggere i kommunen.
Rådmannen vil takke alle engasjerte medarbeidere for innsatsen og kommunestyret for det gode
samarbeidet i 2012.
Kim Høyer Holum
Rådmann
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2. OPPVEKST
Oppvekstområdet består av enhetene PPT for Søgne og Songdalen, Nygård skole, Lunde skole,
Langenes skole, Tangvall skole, Tinntjønn skole, barnehage og kultur. Søgne og Songdalen
barnevern er lokalisert i Songdalen, men sorterer under oppvekstområdet. I stab er skolefaglig
rådgiver, SLT/ ungdomsarbeidere og 0-visjon prosjektleder. Det var 287 hele stillinger under oppvekst
ved inngangen til 2012, inkludert en ny stilling innen ungdomsarbeid som ble vedtatt i økonomiplanen.
Det er en økning på 12,2 årsverk. 10 av de økte årsverkene er på barnehageområdet og 1,8 på skole.
2 av stillingene på barnehageområdet er omdisponering av midler til spesielle tiltak for barn i private
barnehager. Utgiften er flyttet fra drift til lønn.
Skolene fikk en reduksjon på 1 mill. kroner i rammetimer ved budsjettvedtaket for 2012. Pga
klassespekk både på Nygård skole og Tinntjønn skole, og innføring av valgfag, ble det bevilget ekstra
penger. Det gjør at denne endringen gir lite utslag. Lønnsbudsjettet totalt på oppvekst var ved
begynnelsen av året 166,5 mill. kroner. Netto driftsbudsjett var i 2012 på 220,6 mill. kroner. Dette var
47 % av samlet nettoramme for kommunen.
Sykefraværet i 2012 var totalt på oppvekstområdet 6,96 %. Av dette var 2,10 % korttidsfravær og
4,85 % langtidsfravær. Tallene varierer mye fra PPT og Tomtebo barnehage med ca. 20 % sykefravær
til Tinntjønn skole som har 3,94 % og Langenes skole med 1,66 %.

Skole
Felles skole gikk i balanse rent regnskapsmessig. Ved innføringen av kommunal kontantstøtte ble det
tilført 1 mill. kroner for andre halvår, mens forbruket var på 268 000 kroner. Det var på oppvekst et
overforbruk på 300 000 kroner på skoleskyss. Denne budsjettposten har ikke blitt regulert på flere år.
Ungdomsklubben Open Mind hadde et overforbruk på 366 000 kroner. Det er gjort grep for å få
kontroll over utgiftene på dette området, mens en må komme nærmere tilbake til skoleskyss.
Skolene gikk stort sett i balanse eller med overskudd, til tross for at ca. 800 000 kroner ble brukt til å
finansiere SFO ordningen. Det viser at heller ikke den nye betalingsordningen har gitt ønsket effekt om
foreldrefinansiert SFO. I forbindelse med innføring av en time gratis kulturskole i SFO, i løpet av 2013,
vil administrasjonen komme tilbake med en sak om organisering og finansiering av SFO ordningen.
Skolene gikk likevel stort sett med overskudd i 2012. Dette skyldtes at de var forsiktige med pengene i
2012 av ulike årsaker. Dette var bl.a. på grunn av den vedtatte reduksjonen i rammetimer, usikkerhet
omkring refusjoner og nytilsatte enhetsledere som var usikre på kommunens rammetimemodell, som
er krevende å sette seg inn i. Det vil bli utarbeidet en ny modell før budsjettarbeidet for 2014 settes i
gang. Tinntjønn skole opprettet en ekstra klasse høsten 2012, og slik rammetimemodellen er innrettet,
utløser det kun midler til ca. en lærerstilling. Det forklarer noe av underskuddet der.
Figuren nedenfor viser sammenligning av Kostra-tall mellom Søgne og gjennomsnittet av andre
kommuner. Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger 6-15 år var i 2012 omtrent på nivå
med 2011, og lavere enn gjennomsnittet for landet, Vest-Agder og kommunegruppe 07.
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Barnehage
Barnehageenheten gikk med et underskudd på i underkant av 2 mill. kroner i 2012, omtrent som
varslet i rapporten for andre tertial. Driftsutgiftene ble en del høyere enn budsjettert i flere av de
kommunale barnehagene, noe som igjen ga seg utslag i økte overføringer til de private barnehagene.
Figuren nedenfor viser sammenligning av Kostra-tall mellom Søgne og gjennomsnittet av andre
kommuner. Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år var i 2012 noe høyere enn i 2011,
men lavere enn gjennomsnittet for landet, Vest-Agder og kommunegruppe 07 (økningen fra 2010 til
2011 skyldes ny finansieringsordning hvor kommunene fikk ansvar for finansiering også av ikkekommunale barnehager).

PPT
PPT har hatt et år med godt arbeid og god økonomistyring. Det har vært vakanser og flere
langtidssykemeldte, noe som har gjort situasjonen krevende. Det har blitt leid inn en del
fagkompetanse utenfra for å kompensere for dette. Tjenesten har likevel et overskudd på 158 000
kroner.

Kultur
Kultur har over flere år dratt med seg underskudd inn i nye år, og det er derfor prisverdig at de i 2012
har fått kontroll på utgiftene, og leverer et regnskap med et godt overskudd. Kulturenheten gav i 2012
fra seg ansvaret for biblioteket til administrasjonsavdelingen pga. av samordning med servicetorg i nytt
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rådhus. For å kompensere for dette, og skape en mer kraftfull kulturenhet, har det blitt arbeidet med
en organisasjonsendring som gjør at ungdomskulturen og ungdomsklubben Open Mind blir en del av
enheten fra 2013. Dette vil kunne gi et løft til kulturarbeidet framover.

SLT/ungdomsarbeid / 0 - visjon
I budsjett 2012 ble det vedtatt å utvide ungdomsarbeidet med en stilling. For å få inn den
kompetansen det var behov for ble denne delt i en 40 % og en 60 % stilling. Det viste seg å være
vanskelig å rekruttere, og stillingene har bare delvis vært besatt i 2012. Pr i dag er 40 % stilling vakant.
Stillingen som 0- visjon prosjektleder har vært vakant fra andre halvår. Ny medarbeider tiltrer våren
2013.
Ungdomsarbeiderne har jobbet med kjernegrupper, jentegrupper, crew og arrangementer på Open
Mind. Det har vært varierende oppslutning om arrangementene, og det er i gang en evaluering med
tanke på å lage en mer ordinær fritidsklubb med daglige aktiviteter og mindre fokus på store
arrangementer.
Det har ikke vært god nok kontroll på utgiftene på Open Mind i 2012. Det er ulike årsaker til dette, bl.a
regninger fra 2011 som ikke var betalt, og som kom inn på slutten av året. Det er i gang en
gjennomgang av hvordan midlene til ungdomsarbeidet skal disponeres, hvilke målgrupper en ønsker å
nå, og hvordan en kan legge til rette for at tilbudet tiltrekker seg ulike typer ungdom.

Barnevern
Søgne og Songdalen barnevern er lokalisert i Songdalen, men sorterer under oppvekstområdet.
Søgne utbetalte i 2012 1,3 mill. kroner mer enn budsjettert til barnevernet. Det var merforbruk både i
administrasjon, tiltak i familien og tiltak utenfor familien. Omfanget av barneverntjenester har vært
høyere enn budsjettert, i tillegg til at man har jobbet med flere saker fra Søgne i 2012 enn tidligere
(noe som påvirker fordelingsnøkkelen mellom Søgne og Songdalen). Budsjettet er vesentlig styrket i
2013. Figuren nedenfor viser sammenligning av Kostra-tall mellom Søgne og gjennomsnittet av andre
kommuner. Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år var i 2012 noe høyere enn
i 2011, men lå likevel lavt sammenlignet med gjennomsnittet for landet, Vest-Agder og
kommunegruppe 07.
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3. HELSE OG OMSORG
Enhet for helse, psykisk helse- og habilitering, enhet for institusjonstjenester og enhet for
hjemmetjenester ligger under helse- og omsorgssektoren.
Samlet sett utgjør disse fire enhetene 32,2 % av Søgne kommunes samlede driftsaktivitet (netto
driftsutgifter), og enhetene har de siste 8-9 år vokst fra å utgjøre ¼ til å utgjøre nesten 1/3 av
budsjettene.
Antall årsverk i de fire enhetene er 215, med et totalt lønnsbudsjett i 2012 på 135,4 mill. kroner. Netto
budsjett utgjør for enhetene i 2012 143,4 mill. kroner (revidert budsjett). Netto merforbruk i forhold til
budsjett utgjør 1 910 000 kroner for de fire enhetene, fordelt slik:





Helseenheten:
Institusjon:
Hjemmetjenester:
Psyk./hab:

+186 000
-775 000
-1 753 000
+432 000

Totalt netto merforbruk for institusjonstjenestene er 775 000 kroner. Økning av lørdags- og
søndagstillegg i tariffoppgjøret ble ikke kompensert i budsjettet, og utgjør 330 000 kroner. For øvrig er
utgiftene til korttids/rehab.-avdelingen noe høyere pga de nye utfordringene som følger av innføringen
av Samhandlingsreformen fra 01.01. 2012. Kommunen har klart å ta i mot alle utskrivningsklare/ ferdig
behandlede pasienter fra Sykehuset
Hjemmetjenesten har hatt er merforbruk på 1 753 000 kroner i 2012 i forhold til budsjett. Dette er
mindre enn de 2 mill. kronene som ble antydet i andre tertialrapport. Merforbruket skyldes flere
forhold, blant annet for lavt budsjett til resurskrevende bruker. Budsjettet er vesentlig styrket i 2013.
Sykefraværet i de fire helse- og omsorgsenhetene fordelte seg slik: Hjemmetjenesten var 10,5 %,
helse var 2,88 %, psykisk helse/habilitering var på 5,66 % og i institusjonstjenesten var sykefraværet
7,99 %.
Helse- og omsorg har komplekse problemstillinger knyttet til forventninger/krav hos brukere og
pårørende, og hvordan tjenesteyting skjer ved de ulike tjenestestedene. Kommunen har
i løpet av de tre-fire siste årene foretatt innstramminger i pleie- og omsorg.

Som det vises i grafen ovenfor, var veksten i netto driftsutgifter til pleie- og omsorg sterkere i Søgne
enn i sammenlignbare kommuner. Det har fra 1999 vært et lavt utgangspunkt, men veksten har
sammenheng med utbygging av sykehjemsplasser, idet kommunen har gjennomført opptrappingsplan
i forhold til nasjonal satsing m.h.t. tilskudd til bygging av nye plasser. Andelen av netto driftsutgifter til
pleie- og omsorg av totalbudsjettet har økt fra ca. ¼ av budsjettet til 26,5 % av budsjettet.
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Som det også vises er veksten flatet noe ut de tre siste årene, noe som har sammenheng med lokale
innstramminger som er satt i verk.
I 2012 brukte Søgne kommune i netto driftsutgifter 823 kroner mindre pr. innbygger til pleie- og
omsorg enn samme kommunegruppe. I forhold til gjennomsnittet i Vest-Agder og landssnittet utenom
Oslo brukte vi vesentlig mindre, henholdsvis 2 464 og 3 492 kroner pr. innbygger. Dette har
sammenheng med en ung alderssammensetning i Søgne.
For å danne seg et mer korrekt bilde, må det foretas nærmere analyser i forhold til behovskriteriene i
inntektssystemet. Andelen av befolkningen som var 80 år eller eldre i 2012 var 3,1% i Søgne, mens
gjennomsnittet i samme kommunegruppe var 3,9%. Andel 80+ i Vest-Agder er 4,2% og gjennomsnitt
for landet unntatt Oslo er 4,4%.
Dersom Søgne kommune hadde hatt lik alderssammensetning som gjennomsnittet i kommunegruppe
07 ville vi hatt 88 flere innbyggere på 80 år eller eldre, noe som ville krevd økte ressurser. Fordi vi har
færre eldre, krever dette mindre ressurser. Ressursbruken er nå ca. kr 9 mill. lavere i Søgne enn i
kommunegruppen. Dersom andelen 80 år med institusjonsplass hadde vært som i dag (11,9%), ville
antall institusjonsplasser måtte økes med ca. 10 plasser, noe som omtrent tilsvarer de 9 millioner
kroner vi bruker mindre enn samme kommunegruppe.
Tidligere er det pekt på at Søgne kommune bruker mye mer til pleie- og omsorg enn andre kommuner.
Dette er i løpet av de siste årene jevnet ut, og vi ser nå at vi korrigert for alderssammensetning, er helt
på lik linje med samme kommunegruppe.
NAV/Sosial og kvalifiseringsenheten er også organisert under helse- og omsorgssektoren.
Når det gjelder sosiale tjenester var netto driftsutgifter 1 215 kroner pr. innbygger i Søgne for
2012. Tilsvarende for samme kommunegruppe er 1 385 kroner, for Vest-Agder 1 510 kroner og for
landet unntatt Oslo 1 660 kroner. Det er et merforbruk i forhold til budsjett på 1 153 000 kroner, noe
som skyldes økning av antall sosialhjelpsmottakere. Vi vet også at bemanningen for å følge opp
sosialhjelpsmottakere er lavere i Søgne enn sammenlignbare kommuner. Sykefraværet har likevel
vært svært lavt, 1,8 %.
Nedenfor vises netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger sammenlignet med andre kommuner
i 2012:

Kvalifiseringsenheten består av introduksjonssenter for flyktninger, der det er vedtatt bosatt 20
flyktninger pr. år. Det drives også egne bofellesskap for enslige mindreårige i 2 enheter. Det kan være
realistisk å tenke at bofellesskapet vil bestå i sin nåværende form i en overgangsperiode og avvikles i
løpet av 2015.
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Kvalifiseringssenteret består av følgende:
-

Videregående skole for voksne: Studiekompetanse – generell og spesiell (norsk, matematikk,
naturfag, historie, engelsk og samfunnsfag). Fag som fører til utdanning innen helse og
sosialfag. Fagbrev for helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.
Spesialopplæring for voksne på grunnskolens område.
Oppfølging for mennesker som har vært ute av arbeidslivet og som ønsker seg tilbake til jobb,
i samarbeid med Nav.
Teambuilding for kommunens ansatte.
Kompetansekartlegging, karriereveiledning og profilanalyse.

Enheten hadde i 2012 en netto inntekt på 1 818 000 kroner, mot budsjettert 2 120 000 kroner. Avviket
er en netto mindreinntekt på 301 000 kroner. Sykefraværet i enheten har gått ned fra 10,5% i 2011 til
3,9% i 2012.
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4. TEKNISK SEKTOR
Teknisk sektor består av ingeniørvesenet, eiendomsenheten og arealenheten. Det er 72 ansatte i
teknisk sektor fordelt på 62 årsverk. Sykefraværet i tekniske sektor var 3,6 %. Over 50 % av
sykefraværet skyldes langtidssykefravær som ikke er arbeidsrelatert.
Teknisk sektor hadde en netto driftsutgift på 28,3 millioner kroner i 2012 inkludert 6,7 millioner kroner
til KBR. Teknisk sektor utgjør 6,4 % av netto driftsutgifter i kommunen. Inntektene var i 2012 66,4
millioner kroner, slik at brutto driftsutgifter var 94,5 millioner.
Vekst i oppgaver har ført til at driftsbudsjettene både for eiendomsenheten og ingeniørvesenet er
presset. Bevilgningene til drift av nye bygg, nye veger eller nye grøntanlegg øker ikke proporsjonalt
med oppgavene. I tillegg kommer lovkrav til tilsyn og kontroll med anlegg som ”spiser”
driftsmidler.

Ingeniørvesenet
Ingeniørvesenet hadde et underskudd på 1,85 millioner kroner. Av dette skyldes 1,6 mill. kroner større
utgifter til brøyting enn budsjettert. Kommunen bør framover drøfte hva som bør være budsjettet for
brøyting.

Eiendomsenheten
Eiendomsenheten hadde et overskudd på 1,6 mill. kroner i 2012. I 2012 har enheten måtte spare 1
million kroner på grunn av overforbruket i 2011. Dette har medført forsiktig drift med tanke på å få
økonomien i balanse. I 2012 ble energistyring overført til eiendomsenheten. 2012 har vært et mildt år
som har medført at regnskapet for strøm er positivt. At nyoppretting stilling for forvaltning, drift og
vedlikehold, FDV, ikke ble besatt i 2012, har også bidratt til overskuddet.

Arealenheten
Arealenheten hadde et overskudd på 1,2 millioner kroner i 2012. Dette skyldes delvis vakante
stillinger. Enheten har også økt inntektene som forventet i budsjettet for 2012 med over 1 million
kroner. Det skyldes at det har vært god byggeaktivitet i kommunen og god produktivitet i enheten. I
tillegg er det avsatt 500 000 kroner i bundet driftsfond til hovedplan vei.
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5. ØKONOMI
Gjennomgangen i dette kapittelet gir en innføring i kommunens økonomiske og finansielle stilling ved
utgangen av 2012. For å markere utviklingstendenser, er det tatt med tall for de siste årene i tillegg til
2012. Regnskapstall for ett år blir en statisk vurdering av kommunens økonomiske stilling, mens
utviklingen over tid gir en mulighet til å se regnskapet i relasjon til tidligere år.

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

Regnskapsresultatet
Regnskapsresultatet kan presenteres på flere måter. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk er et
uttrykk for faktiske inntekter og utgifter i forhold til budsjett. Dette resultatbegrepet inkluderer også
avsetninger og bruk av avsetninger, og sier hvilket beløp som skal disponeres i årsavslutningen.
Søgne kommune hadde i 2012 et regnskapsmessig mindreforbruk på 22,4 mill. kroner.
Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet, og sier hvor stor andel av driftsinntektene som
kan benyttes til finansiering og avsetninger. Søgne kommunes regnskap for 2012 viser et netto
driftsresultat på 27 mill. kroner, noe som gir en netto resultatgrad på 4,2 prosent. Kommunen når
dermed målet om et netto driftsresultat på 3 prosent av brutto driftsinntekter for 2012.
Det er flere faktorer som bidrar positivt til resultatet for 2012. Felles for disse er at det i stor grad er
snakk om forhold som ligger utenfor den underliggende driften, og som en ikke kan forvente vil
vedvare over tid:


Momskompensasjon for investeringer som driftsinntekt. Disse inntektene inngår i
driftsregnskapet for 2012 med om lag 11,6 mill. kroner, omtrent som budsjettert. Dette er en
midlertidig ordning under nedtrapping. Fra 2014 vil disse inntektene ikke lenger være en del
av driftsregnskapet, men gå direkte inn i investeringsregnskapet som en del av finansieringen
av nye investeringer.



Gode resultater på finansområdet. Fallende rentenivå og dermed lavere renteutgifter på
kommunens lån, samtidig som vi oppnådde høyere avkastning enn forventet på kommunens
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investeringer gjør at resultatet fra finansområdet i 2012 samlet sett ble 11,5 mill. kroner bedre
enn forutsatt i revidert budsjett. Fordi utbyttet fra Agder Energi ble lavere enn forventet (ca. 2
mill. kroner), og dette var innarbeidet i revidert budsjett, var resultatforbedringen på
finansområdet noe mindre i forhold til opprinnelig budsjett.


Økning i frie inntekter. Høyere rammetilskudd enn forventet mer enn oppveier at
skatteinngangen ble noe lavere enn budsjettert. Skatt og rammetilskudd, inklusive andre
generelle statstilskudd, ga samlet sett en merinntekt på 2,4 mill. kroner i forhold til revidert
budsjett.



Premieavvik. Et positivt premieavvik i pensjonsordningen oppstår ved at kommunen betaler
inn mer i pensjonspremie enn den beregnede pensjonskostnaden. Dette gir en positiv
resultateffekt som det ikke er knyttet noen reell inntekt til. Det faktiske premieavviket for 2012
var 2,2 mill. kroner, men reelt sett var det om lag 7 mill. kroner høyere som følge av at
kommunen i 2012 finansierte 7 mill. kroner av årets pensjonspremie gjennom trekk fra
premiefondet og reduserte innbetalingen tilsvarende.

I 2012 hadde enhetene et samlet merforbruk på om lag 1 mill. kroner, hensyntatt bruk av og
avsetninger til driftsfond. Merforbruket i de enhetene som hadde dette utgjorde til sammen om lag 9
mill. kroner. Dette ble i stor grad oppveid av mindreforbruk i andre enheter.
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Analyse av driftsregnskapet i perioden 2009-2012
Tabellen nedenfor viser nærmere spesifiserte inntekter og utgifter, samt brutto og netto driftsresultat.
Beløp i 1000 kr

2009

2010

2011

2012

Brukerbetalinger

21 849

22 126

24 232

25 754

Andre salgs- og leieinntekter

50 068

38 683

43 044

40 911

Overføringer med krav til motytelse

72 706

88 326

84 605

90 967

Rammetilskudd fra staten

94 976

100 655

198 967

223 882

Andre statlige overføringer

56 074

55 879

13 937

13 918

461

104

264

215

214 378

227 962

219 549

230 949

Driftsinntekter

Andre overføringer
Inntekts- formueskatt
Eiendomsskatt

20 038

19 886

19 854

20 382

530 550

553 601

604 452

646 979

257 401

277 461

305 444

320 021

Sosiale utgifter

65 572

71 771

78 557

84 967

Kjøp varer og tjenester til produksjon

69 182

65 480

71 168

74 136

Kjøp varer og tj. som erstatter prod.

50 977

73 889

88 113

87 709

Overføringsutgifter

51 521

49 857

25 295

40 658

Avskrivninger

21 022

22 940

23 787

25 204

515 675

561 398

592 363

632 696

14 875

-7 797

12 089

14 668

Netto renter

-14 137

-7 763

-3 157

-6 743

Netto avdrag

19 216

19 973

18 657

19 201

Motpost avskrivninger

21 022

22 940

23 787

25 204

Netto driftsresultat

30 818

2 933

20 377

27 027

5,8%

0,5%

3,4%

4,2%

Økning i driftsinntekter

12,5%

4,3%

9,2%

7,0%

Økning i driftsutgifter

11,2%

8,9%

5,6%

6,8%

Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Netto driftsresultat i
% av driftsinntektene

Netto resultatgrad
Netto resultatgrad forteller hvor stor andel av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering og
avsetninger. Resultatgraden beregnes ved at man dividerer netto driftsresultat på driftsinntektene.
Dersom netto resultatgrad er negativ, har kommunen ikke økonomisk bæreevne til å finansiere
avsetninger gjennom driften. Negativ resultatgrad over flere år gir uttrykk for at kommunens økonomi
er i en alvorlig ubalanse.
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I henhold til anbefalinger fra statlig tilsynsmyndighet og ut i fra sunne økonomiske prinsipper bør netto
resultatgrad minimum utgjøre 3 prosent hvert år. Dette er også et mål i Søgne kommune, som innfris i
2012 med en netto resultatgrad på 4,2 prosent.
Ordningen med at inntekter fra momskompensasjon for investeringer føres i driftsregnskapet er under
utfasing. Inntektene kan bare i begrenset grad benyttes i driften, og vil fra 2014 ikke lenger inngå i
driftsregnskapet. Positive premieavvik i pensjonsordningen gir en positiv resultateffekt som det ikke er
knyttet noen reell inntekt til. Fordi det kan stilles spørsmål ved om en gir et reelt bilde av driftsresultatet
når disse to elementene inkluderes viser tabellen nedenfor også netto resultatgrad justert for disse.
Netto resultatgrad er positiv også når det justeres for momskompensasjon og premieavvik, men
vesentlig lavere enn 3 prosent.
2009

2010

2011

2012

Netto resultatgrad

5,8%

0,5%

3,4%

4,2%

Netto resultatgrad justert for momskomp.

4,7%

-0,5%

1,6%

2,4%

Netto resultatgrad justert for momskomp. og
netto premieavvik (justert for bruk av
1
premiefond)

3,2%

-1,6%

0,7%

1,4%

Figuren nedenfor viser utvikling i netto resultatgrad (ureviderte tall for 2012):

1

Justeringen for premieavvik gjøres på bakgrunn av endringen i premieavvik i balansen i det enkelte år. Denne
endringen fremkommer som årets premieavvik minus tilbakeføring av tidligere års premieavvik. Premieavvik
som oppsto fra 2002 til 2010 utgiftsføres over 15 år, mens premieavvik fra og med 2011 utgiftsføres over 10 år.
Det er justert for bruk av premiefond i 2009 og 2012, slik at netto premieavvik er beregnet som om det ikke var
trukket fra premiefondet.
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Hovedoversikt drift – generelle inntekter og utgifter
BUDSJETTSKJEMA 1A - GENERELLE INNTEKTER OG UTGIFTER
UTENOM ENHETENE SINE BUDSJETTANSVARSOMRÅDER
Regnskap
2012

Revidert
budsjett
2012

Avvik

Regnskap
2 011

Skatt på inntekt og formue

-230 949

-234 812

-3 863

-219 549

2

Ordinært rammetilskudd

-223 882

-217 748

6 134

-198 967

3

Andre generelle statstilskudd

1

-3 194

-3 080

114

-4 190

-20 382

-20 000

382

-19 854

-478 408

-475 640

2 768

-442 560

-26 970

-17 273

9 697

-23 460

20 281

22 075

1 794

20 330

10 Avdrag på lån

19 143

19 143

0

18 715

11 Netto finansinntekter/-utgifter

12 454

23 945

11 491

15 585

0

0

0

0

15 308

18 295

2 987

1 522

4 088

0

-4 088

3 854

-17 244

-17 244

0

-3 466

16 Bruk av ubundne avsetninger

-3 775

-3 696

79

-8 077

17 Bruk av bundne avsetninger

-4 707

-1 370

3 337

-1 536

18 Netto avsetninger

-6 330

-4 015

2 315

-7 704

4

Eiendomsskatt bolig/verker og bruk

5

Sum frie disponible inntekter

6

Renteinntekter og utbytte

9

Renteutg., provisjoner og andre finansutg.

12 Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk
13 Til ubundne avsetninger (disposisjonsfond)
14 Til bundne avsetninger
15 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk

11 000

11 000

0

10 837

-461 284

-444 710

16 574

-423 843

21 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

438 926

444 710

6 169

406 598

22 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

-22 358

0

22 743

-17 244

19 Overført til investeringsbudsjettet
20 Til fordeling drift

Kommunestyret vedtok i sak om årsmeldingen for 2011 at de ulike enhetene med overskudd skulle få
med seg 75 prosent av overskuddet inn i 2012. Til sammen er 4 447 283 kroner godskrevet revidert
budsjett 2012.
Kommunestyret vedtok videre at enkelte enheter skulle dekke inn underskudd med til sammen
1 466 876 kroner, som er belastet revidert budsjett 2012.
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Hovedoversikt drift – enhetenes nettorammer
1B

ENHETENE/RAMMEOMRÅDENE
Regnskap
2012

Revidert
budsjett
2012

Avvik

Regnskap
2 011

1

Administrasjonsavdelingen

16 125

16 971

847

15 208

2

PP-Tjeneste

4 207

4 365

158

3 985

3

NAV/Sosial

12 256

11 103

-1 154

11 117

4

Barnehager

76 744

74 762

-1 982

69 030

5

Kvalifiseringsenheten

-1 818

-2 120

-301

-2 062

6

Nygård skole

31 506

32 343

838

30 466

7

Lunde skole

22 476

22 645

169

22 859

8

Langenes skole

19 132

19 924

792

19 030

9

Barnevern

11 884

10 618

-1 266

10 527

10

Tangvall skole

16 949

17 153

204

16 780

11

Tinntjønn skole

19 459

19 322

-137

17 627

12

Helsetjenester

18 052

18 238

187

17 609

13

Institusjonstjenester

40 443

39 666

-777

38 625

14

Hjemmetjenester

32 904

31 150

-1 754

32 335

15

Psykisk helsearbeid og habilitering

53 936

54 368

432

54 291

16

Kultur

7 031

7 222

192

7 131

17

Ingeniørvesenet

4 702

2 844

-1 858

50

18

Arealenheten

6 105

7 315

1 210

3 598

19

KBR IKS

20

Eiendomsenhet

21

Felles omsorg

22
23
24

Nto bruk av fond på enhetene (Bud. skjema 1A)

25

Premieavvik forsikring

6 798

7 103

305

6 076

10 737

12 330

1 593

9 433

3 377

4 157

780

13 585

Felles skole

12 808

12 841

33

-3 787

Øvrige ansvar sentraladministrasjonen

23 092

23 444

353

25 914

-744

-3 054

-2 310

-1 647

-9 231

-

9 616

-10 779

438 926

444 710

6 168

406 599

Samlede midler fordelt til drift

Av totalt 23 enheter har 8 enheter i 2012 et merforbruk i forhold til revidert budsjett. Merforbruket i
disse enhetene summerer seg til om lag 9 mill. kroner. De fleste enheter går i 2012 med et overskudd i
forhold til revidert budsjett. Dette veier opp det meste av underskuddene i andre enheter, slik at
enhetenes merforbruk under ett er om lag 1 mill. kroner, hensyntatt bruk av og avsetninger til
driftsfond.
Nedenfor omtales kort de enhetene med merforbruk i forhold til revidert budsjett på mer enn 0,5 mill.
kroner:


NAV/Sosial (1,2 mill. kroner): Merforbruket skyldes i hovedsak at det har kommet ca. 20 nye
brukere av sosiale tjenester.



Barnehageenheten (2 mill. kroner): Merforbruket skyldes i hovedsak høyere overføringer til de
private barnehagene enn budsjettert. Dette skyldes igjen et høyere kostnadsnivå i de
kommunale barnehagene som brukes som grunnlag for å beregne tilskuddssatsene til de
private.
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Barnevernstjenesten (1,3 mill. kroner): Det var merforbruk både i administrasjon, tiltak i
familien og tiltak utenfor familien. Omfanget av barneverntjenester har vært høyere enn
budsjettert, i tillegg til at man har jobbet med flere saker fra Søgne i 2012 enn tidligere (noe
som påvirker fordelingsnøkkelen mellom Søgne og Songdalen). Budsjettet er vesentlig styrket
i 2013.



Institusjonstjenester (0,8 mill. kroner): Deler av merforbruket skyldes at utgiftene til korttids/rehab-avdelingen ble noe høyere enn budsjettert. Enheten viser her til utfordringer som følge
av innføringen av samhandlingsreformen fra 1. januar 2012. Omtrent halvparten av
merforbruket skyldes merutgifter til lørdags- og søndagstillegg som følge av lønnsoppgjøret
for 2012, og som ikke er kompensert i budsjettet. Økte lørdags- og søndagstillegg er
innarbeidet i budsjettet for 2013.



Hjemmetjenester (1,8 mill. kroner): Merforbruket skyldes blant annet for lavt budsjett til
resurskrevende bruker, økte utgifter transportkostnader og ekstraordinære utgifter til pleie av
sykt barn. Enheten har også hatt flere lærlinger enn det som er budsjettert. Enheten varslet et
et merforbruk på 2 mill. kroner i andre tertialrapport. Budsjettet er vesentlig styrket i 2013.



Ingeniørvesenet (1,9 mill. kroner): Merforbruket i 2012 henger i hovedsak sammen med større
kostnader til brøyting enn budsjettert og underskudd på selvkostområdene.

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

Oversikt over investeringer og finansiering
Kapitalregnskap 2012
Investeringer (nybygg og nyanlegg) m/finansiering de siste 4 år:
2009

2010

2011

2012

Brutto investeringer

46 457

42 456

81 846

68 435

Utlån, kjøp av aksjer og andeler

11 101

24 209

10 704

9 094

Tallene er i hele 1 000 kroner

Dekning av tidligere års udekket
Diverse utgifter

3 240
9 899

2 998

8 208

17 481

Avsetninger

27 342

27 216

10 370

11 599

Finansieringsbehov

94 799

96 880

114 368

106 609

Bruk av lån

28 338

51 406

67 779

62 141

Tilskudd og refusjoner

30 233

14 814

12 809

8 098

6 695

8 445

10 837

11 000

Finansiering
Fremmedkapital:

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

0

1587

0

0

8 103

13 154

7 998

8 477

20 996

7 474

14 946

16 894

0

0

0

0

434

0

0

0

Sum finansiering

94 799

96 880

114 368

106 609

Egenfinansieringsgraden

37,8%

31,6%

29,5%

34,1%

Lånefinansieringsgraden

29,9%

53,1%

59,3%

58,3%

Udekket
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FINANSIERING AV INVESTERINGER 2009-2012
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Lånefinansieringsgrad
Lånefinansieringsgraden viser i hvilken grad kommunens investeringer finansieres ved bruk av lån.
Høy lånefinansieringsgrad over tid vil gi tilsvarende høye kapitalutgifter i form av renter og avdrag.
Lånefinansieringsgraden bør ikke overstige 70 prosent. I perioden 2009-2012 har
lånefinansieringsgraden vært som følger:

Lånefinansieringsgraden

2009

2010

2011

2012

29,9%

53,1%

59,3%

58,3%

Kommunensaksjer og andeler
Det har ikke skjedd endringer i kommunens eierandeler i selskaper i 2012. Den klart største
eierposisjonen er andelen 1,58 prosent i Agder Energi. Kommunens aksjer og andeler er nærmere
spesifisert i note 5 til årsregnskapet.

Kommunensutlån
Kommunens utlån utgjorde per 31.12.12 ca. 76,6 mill. kroner:
Kommunale bedrifter mv
Utlån husbankmidler (Startlån)
Lån KBR
Lån i.h.h.t. sosiallovgivningen
Sum utlån

(Beløp i hele tusen)
1 450
73 989
826
308
76 573

Kommunen har avsatt 618 317 kroner i tapsfond knyttet til etableringslån/startlån. Det er ikke bokført
tap på disse lånene i 2012.
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Kommunens lånegjeld
Lånegjelden ved utgangen av de 4 siste regnskapsår
I hele 1000 kr

Total
lånegjeld
Innlån
Husbanken
Netto
lånegjeld

2009

2010

2011

2012

513 117

513 027

579 320

631 076

73 269

69 270

81 428

82 871

439 848

443 757

497 892

548 205

Total lånegjeld inkluderer alle kommunens langsiktige innlån, også ubrukte lånemidler og låneopptak i
Husbanken til videre utlån. I netto lånegjeld inngår ubrukte lånemidler, men ikke låneopptak i
Husbanken til videre utlån. Netto lånegjeld er altså lån som finansierer kommunens investeringer:
2009

2010

2011

2012

Netto lånegjeld
pr innbygger

41 854

41 437

45 868

50 503

Netto lånegjeld
i prosent av
driftsinntektene

82,9%

80,2%

82,4%

84,7%

Tabellen viser at lånegjelden per innbygger har økt med 20 prosent gjennom den siste fireårsperioden.
Lånegjelden har økt også sett i forhold til kommunens inntekter.
Kostra-tallene viser at Søgne kommune har en relativt stor gjeldsbelastning, og ligger høyere enn
både gjennomsnittet i kommunegruppen og landsgjennomsnittet. Vi ligger imidlertid noe under
gjennomsnittet i Vest-Agder. Fordi ubrukte lånemidler trekkes ut i Kostra-tallene, og Søgne kommune
har betydelige ubrukte lånemidler bl.a. knyttet til Lunde skole, vil kommunens gjeldsbelastning slik den
måles i Kostra kunne øke videre selv om kommunens nettogjeld ikke planlegges økt vesentlig i 2013.

2

Søgne kommune har ved utgangen av 2012 om lag 60 prosent av låneporteføljen med flytende rente
(rentebinding kortere enn 12 måneder). For lån med fastrente varierer rentebindingsperioden. Ved
årsskiftet hadde 24 prosent av lånene rentebinding mellom ett og fem år, mens 16 prosent av lånene
2

Lån i Husbanken til videre utlån inngår ikke i tallene for andel lån med flytende rente og
gjennomsnittsrente.
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hadde rentebinding på fem år eller mer. Kommunen betalte ved årsskiftet en gjennomsnittsrente på
3,3%.

Kommunens finansportefølje
Søgne kommunes finansfond hadde ved utgangen av 2012 en markedsverdi på 126,4 mill. kroner.
Dette var en økning på 9 mill. kroner, eller 7,2 prosent, fra inngangen til året. Dette var en betydelig
meravkastning i forhold til indeksporteføljen, som avkastningen måles mot, og som hadde en
avkastning på 4,5 prosent. Det var budsjettert med en avkastning på 5,3 mill. kroner, tilsvarende
faktisk avkastning i indeksporteføljen.
Figuren nedenfor viser den årlige avkastningen sammenlignet med en bankrente:

Porteføljen har siden oppstart hatt en gjennomsnittlig, årlig, merkavkastning på 2,2 prosent i forhold til
en bankrente. Siden oppstarten i 2003 har porteføljen hatt en avkastning på om lag 62 prosent, mens
plassering til bankrente i samme periode hadde gitt en avkastning på ca. 32 prosent. Figuren viser
også at en ikke kan forvente en like høy avkastning som vi fikk i 2012 over tid.
Det er imidlertid større risiko knyttet til investeringsporteføljen enn det ville vært ved plassering til
bankrente. Av den grunn er det viktig at kommunen tar høyde for at det kan komme år med lav eller
negativ avkastning. I finansreglementet står det at: «Kommunen skal ha et bufferfond som hovedregel
minimum utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning». Dette tilsvarer om lag 11 mill. kroner.
Søgne kommune har ikke skilt ut et eget bufferfond, slik at dette er en del av disposisjonsfondet.
For å tallfeste risikoen skal porteføljen i henhold til finansreglementet stresstestes minst en gang i året
med nærmere spesifiserte parametere. Det vil si at man anslår verdifallet i porteføljen ved ulike
endringer i finansmarkedene. Ved utgangen av 2012 var resultatet av stresstesten som følger:
Endring
Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer
Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner
Verdiendring totalporteføljen
Verdiendring totalporteføljen (i %)

Verdiendring (i mill. kroner)
-6,2
-5,1
-1,9
-2,6
-15,8
-12,5%

Hvis alle disse endringene skulle inntreffe samtidig anslås det altså at markedsverdien av porteføljen
vil falle med 15,8 mill. kroner.
Investeringene var per 31.12.2012 fordelt som følger på de ulike aktivaklassene:
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Aktivaklasser
Pengemarked/bankinnskudd
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Norske aksjer
Globale aksjer
SUM

Markedsverdi
Mill. kroner
Prosent
12,3
9,8%
56,6
44,8%
25,4
20,1%
6,4
5,1%
25,6
20,3%
126,4
100%

Min.
5%
30%
15%
3%
15%

Strategi
Mål
10%
45%
20%
5%
20%

Maks.
37%
60%
25%
7%
25%

Avvik
-0,2%
-0,2%
0,1%
0,1%
0,2%

Oversikten viser at det kun er marginale avvik fra den vedtatte strategien når det gjelder fordeling
mellom de ulike aktivaklassene.

Kommunens fondsavsetninger
Det ubundne fondet i driftsregnskapet har fått betegnelsen disposisjonsfond. Til disposisjonsfond
avsettes «frie kommunale midler», dvs. midler som det ikke er knyttet spesielle krav til bruken av.
Avsetning til bundne fond foretas av midler som kommunen ikke kan disponere fritt, dvs. at det i lov,
forskrift eller i instruks fra giveren er gitt klare føringer for hva midlene skal brukes til. Avsetningen til
bundne fond skal som hovedregel foretas av formannskapet, men avsetningen kan også
gjennomføres administrativt etter anmodning fra den enkelte enhet.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utvikling i og status for kommunens fond:
2009

2010

2011

2012

118 578 394

138 167 035

129 866 005

123 572 729

267 594

274 633

4 105 450

6 532 214

Bundne driftsfond

10 298 407

10 061 087

12 273 718

11 645 611

Disposisjonsfond

20 920 542

31 329 182

24 773 667

34 887 297

Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond

Disposisjonsfondet er styrket det siste året, og er nå på om lag 35 mill. kroner. Kostra-tallene viser at
Søgne kommune likevel har et mindre disposisjonsfond i forhold til kommunens inntekter (5,4%) enn
gjennomsnittet i kommunegruppen (5,8%), Vest-Agder og landet som helhet (7,4%).
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Det er ikke satt konkrete mål for størrelsen på disposisjonsfondet, men en bør ta sikte på å opparbeide
et større disposisjonsfond som buffer for å møte uforutsette utgifter eller sviktende inntekter. Slike
uforutsette forhold kan blant annet knytte seg til økte renteutgifter på kommunens lån, sviktende
avkastning fra investeringsporteføljen og lave utbytter fra Agder Energi.
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6. HMS
Sykefravær
Søgne kommune hadde 6,7 % sykefravær i 2012. Fraværet har økt noe fra 2011 til 2012. Fraværet
ligger likevel under landsgjennomsnittet og er fortsatt lavere enn de fleste kommunene i distriktet.
AMU har satt et ambisiøst mål om at sykefraværet skulle reduseres til 5,6 %. Det arbeides kontinuerlig
med forebygging og oppfølging for å nå målet.

Oversikt over sykefraværsutviklingen i Søgnekommune:

Sykefravær2003- 2012
7

7,6

2003

2004

5,75

6,24

6,36

6,64

6,22

6,2

6,41

6,7

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bedriftshelsetjeneste
Det utarbeides årlig handlingsplan i samarbeid med bedriftshelsetjenesten – Stamnia Hot. hvor
arbeidshelseoppfølging, ergonomi/arbeidsplassvurderinger, fysisk/biologisk/kjemisk arbeidsmiljø er
blant de løpende oppgavene. Kommunen har avtale med Bedrift og Personalpsykologi, som benyttes i
enkeltsaker og ved avvikling av temasamlinger.

IA - arbeidet
At kommunen har inngått avtale om Inkluderende arbeidsliv innebærer at sykefraværet skal
reduseres, rekruttere flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke den reelle
pensjoneringsalder.

Akan
Det er ikke meldt om saker hvor rus har vært tema i 2012.

Trening
Kommunens medarbeidere har fortsatt tilbud om gratis trening en gang i uken, delvis i arbeidstiden.
Bedriftsavtaler om trening ved treningssentre i Søgne og i nabokommunene er delvis videreført.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Det ble avviklet to møter i 2012 og følgende saker ble behandlet:
AMU drøftet kommunens delmål innen IA (inkluderende arbeidsliv) – avtalens delmål 2 om økt
sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne – på bakgrunn av henvendelse fra KS
om sentral satsing og fokus mot dette området.
Søgne kommunes medarbeiderundersøkelse 2011 ble gjennomgått med særlig fokus på
«resultat, tiltaksplan og status».
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Det ble avklart at tilskudd til Søgne kommune BIL (bedriftsidrettslaget) kan gis årlig uten
behandling i AMU, og det var enighet om etablering av et nytt verneområde for Solstrålen
barnehage.
HMS – rapportering fra enhetene, herunder sykefravær og det løpende IA - arbeidet i
kommunen og handlingsplan for bedriftshelsetjenesten.
Arbeidsmiljøprisen ble i 2012 tildelt Økonomiavdelingen.
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7. LIKESTILLING
Kommunen som arbeidsgiver
Søgne kommune er kommunens største arbeidsgiver med 858 ansatte, fordelt på 618 årsverk. Av
disse er 686 kvinner og 172 menn. Det er 463 kvinner og 57 menn som har deltidsstilling i kommunen.
I alt utgjør deltidsstillingene 280 årsverk.
Kommunen som arbeidsgiver, har som mål at det skal være en arbeidsplass der det råder full
likestilling mellom kvinner og menn. Det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av legning,
kjønn, funksjonsevne og bakgrunn.

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

Kjønnssammensetning etter sektor
Kommunen følger et tradisjonelt mønster ved at de fleste kvinnene jobber i helse- og sosial og
skoleenhetene, mens de fleste mennene jobber i teknisk relaterte enheter og i administrasjonen.
I eiendomsenheten er det ikke ansatt kvinner i andre områder enn på renholdssiden, hvor alle er
kvinner. I skolen er det flere kvinner enn menn, av fem rektorer er det to kvinner og tre menn.
I helse- og sosialenhetene er det svært få menn. Innen habiliteringsområdet er det en noe jevnere
fordeling av kvinner og menn.

Likestillingstiltak i 2013






Kommunen fikk etter søknad tildelt midler via NAV til å sette i gang prosjekt et prosjekt for å
redusere ufrivillig deltid. Prosjektet har hovedfokus på pleie- og omsorgssektoren. Prosjektet
avsluttes 31. desember 2013.
Søgne kommunes seniorplan ble revidert I 2011 og gjort gjeldende fra 1. januar 2012.
Kommunen har satt av 1 mill kroner til egen ”seniorpott”. Dette skal blant annet sikre at alle
ved fylte 62 år får utbetalt kr. 6000,- ekstra pr. år. I tillegg gis det tilbud om en ekstra ferieuke
fra fylte 62 år. Et eventuelt restbeløp av ”seniorpotten” skal gå til arbeidsmiljø-/opplæringstiltak
primært rettet mot seniorer.
Det ble i 2012 utarbeidet ny plan for likestilling og mangfold. Planen skal politisk behandles i
februar 2013. Handlingsplanen skal bidra til at kommunen har god kjønnsbalanse, sikre
mangfold på alle nivåer i organisasjonen og unngå diskriminering av noe slag.
I tillegg til ovennevnte vises det til ny handlingsplan for likestilling og mangfold som omhandler
flere tiltak som kommunen skal fokusere på i 2013 og i årene fremover.
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8. ÅRSMELDING KNUTEPUNKT SØRLANDET 2012
Knutepunkt Sørlandet (KnpS) er et samarbeidsorgan mellom kommunene Birkenes, Lillesand og
Iveland i Aust-Agder og Kristiansand, Songdalen, Søgne, og Vennesla i Vest-Agder. KnpS skal
samordne interkommunalt samarbeid mellom deltagerkommunene, og skal arbeide aktivt for å fremme
tiltak som skaper effektive og gode løsninger for innbyggerne og næringslivet. KnpS er organisert etter
kommunelovens § 27 og er et eget rettssubjekt.
Knutepunkt Sørlandet har som overordnet mål at Kristiansandsregionen skal være en av landets mest
attraktive regioner å bo og arbeide i.
Styret for Knutepunkt Sørlandet består av de 7 eierkommunenes ordførere. Fylkesordførerne i VestAgder og Aust-Agder inviteres som observatører i styret med talerett. På saker som angår de ansatte
tiltrer 2 tillitsvalgte. Styrets leder for perioden 2011 – 2013 er ordfører Arne Thomassen (H), Lillesand
kommune. Styrets nestleder er ordfører Åse Severinsen (H), Søgne kommune
Rådmennene (rådmannsutvalget) utgjør KnpS øverste administrative samarbeidsorgan, hvor
fylkesrådmennene fra Aust-Agder og Vest-Agder inviteres til møtene som medlemmer av
rådmannsutvalget på saker som har felles interesse. Leder av rådmannsutvalget har i 2012 vært Tor
Sommerseth, rådmann i Kristiansand kommune.
Sekretariatet i Knutepunkt Sørlandet omfatter 2,4 faste stillinger. Daglig leder siden 2006 er Kjell A.
Kristiansen.
Store deler av aktiviteten i Knutepunkt Sørlandet skjer gjennom samarbeid mellom kommunene i faste
fagnettverk og tidsbegrensede prosjekter. I 2012 har Knutepunkt Sørlandet følgende faste nettverk:

Helse, sosial og omsorgsnettverket
Viktige tiltak i 2012:
 Innføring av samhandlingsreformen
 Lokalmedisinske tjenester
 Kreftkoordinatorstillinger i kommunene
 Avtaler med spesialisthelsetjenesten
 Elektronisk meldingsutveksling med spesialisthelsetjenesten
 Forberedelser til ansvaret for kommunal øyeblikkelig hjelp
Oppvekstnettverket/barnehagenettverket/skolenettverket
Viktige tiltak i 2012:
 Kompetanseheving for skoleledere med fokus på endringsledelse
 Inkluderende læringsmiljø med fokus på tidlig innsats, tilpasset opplæring og spesialundervisning
 Næringsnær skole – samarbeidsprosjekt med NODE/EIDE- klyngene
 Erfaringsutveksling av praksis innen spes ped. i barnehage. Fordeling av midler til barn som
trenger ekstra støtte
 Gjennomgang av system og rutiner i forhold til tospråklige barns rettigheter og kommunens vedtak
om tospråklig assistanse.
 Gjennomgang av praksis i forhold til søknader om dispensasjon fra utdanningskravet i barnehage
 Gjennomgang av rutiner og praksis rundt stedlig tilsyn av barnehager
Kulturnettverket
Viktige tiltak i 2012:
 Planlegging av Stemmerettsjubileet
 Ungdomsarrangementet D’Voice

27

Teknisk nettverk/Nettverk for byggesak/GIS-utvalget
Viktige tiltak i 2012:





Utredning felles stilling tilsyn plan og byggesak
Etablering av nettverk for byggesak
Anskaffelse av nytt felles kartsystem på web
Standardiseringen av rutiner og kvalitetssikringssystemer innen byggesaksbehandlingen

Krim-utvalget
Viktige tiltak i 2012:
 Samarbeid med politiet om løpende oppdatering av kriminalitetssituasjonen i kommunene
 Føring av statistikk og overvåking av trender ifht ungdomskriminalitet
 Kompetanseutvikling og samarbeid om metodebruk herunder kjernegrupper og
ungdomskontrakter Alkoholpolitisk handlingsplan og rusundersøkelsen
Arbeidsgivernettverket
Viktige tiltak i 2012:
 Tiltak for å redusere ufrivillig deltid
 Håndtering av streikesituasjoner
 Lønnsforhandlinger og lønnsstatistikk
 Prosjektet «Fra plan til handling»
IT-utvalget
Viktige tiltak i 2012:
 Samordnet kommunikasjon – utviklingsprosjekt med Telenor
 Utredning av felles IKT-drift mellom Lillesand, Iveland, Songdalen og Kristiansand
 Digitale distriktsagder (DDA) og nye avtaler om telefoni og mobiltelefoni
Økonominettverket
Viktige tiltak i 2012:
 Oppfølgingsprosjekt om samarbeid innen lønn/regnskap
 Økt bruk av elektronisk faktura/eFaktura
 Prosjekt Innføring av eHandel
 KOSTRA – rapportering og analyse
 Økonomiske problemstillinger knyttet til Kristiansandregionens brann og redningstjeneste (KBR)
Knutepunkt Sørlandet – innkjøp (KnpS-i)
Viktige tiltak i 2012:
Gjennomført 11 felles konkurranser
Inngått avtaler for 30 vare- og tjenestegrupper
Videre har Knutepunkt Sørlandet i 2012 hatt fokus på følgende aktiviteter og prosjekter:



Areal- og transportplan (ATP) prosjektet
Oppfølging av klimaplanen
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9. PP-tjenesten for Søgne og Songdalen
Enhetsleder: Elin Synnøve Stavenes

Ansvarsområde
-

-

-

Søgne og Songdalen kommuner har felles interkommunal tjeneste. Søgne kommune er
vertskommune. PP-tjenesten er organisert som en egen enhet.
PPT i Søgne og Songdalen gir tjenester til barn og unge 0-16 år og til voksne med særlige
behov innenfor grunnskolens område.
PP-tjenestens mandat og oppgaver reguleres av Opplæringsloven. PPT skal sikre at barn
som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, gis
rett til spesialundervisning. Barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for
spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp.
PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å
legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT skal sørge for at det blir
utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.
PPT har 10 fagstillinger og 0,5 merkantil stilling.

Overordnede mål
Høsten 2012 har det vært arbeidet med strategiplan for PPT gjeldene for perioden 2013-2018 som
reflekterer virksomhetsidé, kjerneverdier og angir klare mål for tjenesten innen hoveddimensjonene
brukere, medarbeidere, interne prosesser/kvalitetsarbeid og eksterne relasjoner. Strategiplanen setter
et tydelig fokus på retningen for enhetens videre arbeid for å møte de utfordringer innen de ulike
områdene. Virksomhetsplan og pedagogisk utviklingsplan vil være tiltaksplaner for oppfølging av de
mål som er satt i strategiplanen for enheten.

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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2010

2011

2012

100

85

89

96

0

694

477

158

Overskuddet i 2012 kan forklares med perioder med ubesatte stillinger og refusjon av sykepenger.
Gjennomførte tiltak i 2012:
 Månedlig gjennomgang av regnskap og budsjett
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Fokusområde brukere/tjenester
Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser på PPT i 2012. Det vil bli arbeidet med å utvikle
brukerundersøkelse som passer tjenesteområdet i 2014.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Ambisjonsnivå

2010 2011 2012

4,5

4,7

4,5

5,2

4,5

5,0

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,8

God ledelse

Tilfredshet med nærmeste
leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Muligheter for etter- og videreutdanning.

Arbeide etter Pedagogisk utviklingsplan 20102013.

Faglig og sosialt seminar en gang i året.

5,6-7,5 %

5,3

4,1

17

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Enheten har 3 ansatte som er i gang med
spesialisering i pedagogisk psykologisk
rådgivning.
3 ansatte har gjennomført CAS sertifisering.
Ansatte har fått etterutdanning gjennom aktuelle
kurs som er relevante i forhold til enhetens
arbeid/ansvarsområde vurdert i forhold til de
ansattes behov for kompetanseheving på
aktuelle områder.
Pedagogisk utviklingsplan ble evaluert og
revidert mai 2012. Fokusområder for mål og tiltak
er satt i forhold til PPT`s ansvarsområder innen
sakkyndighetsarbeid og systemrettet arbeid i
barnehager og skoler.
Gjennomført.
Tema
Dag 1: Teamutvikling PPT,
Dag 2: Strategiplanarbeid for PPT

PPT har gjennom hele 2012 hatt en situasjon med høyt langtidsfravær ved at 1-2 ansatte har vært
sykemeldt over lengere perioder. Det vil være et viktig satsningsområde fremover og sikre stabil
bemanning og beholde godt kvalifiserte medarbeidere, samt iverksette tiltak som kan bidra til å
redusere sykefraværet i enheten.
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10. Barnehageenheten
Konstituert enhetsleder Venke Kristiansen

Ansvarsområde
Enheten hadde i 2012 et netto forbruk på ca. 77 mill. kroner. Enheten har en administrasjonsressurs
på 2 årsverk, 100 % enhetsleder og 100 % barnehagekonsulent.
Enheten har ansvar for å forvalte 5 kommunale barnehager, 1 åpen barnehage, 6 private barnehager
og 7 familiebarnehager. Totalt utgjør dette 712 barnehagebarn. I tillegg deltar ca. 35 barn
gjennomsnittlig 2 dager i uken i åpen barnehage.

Overordnede mål
Hovedmålet for barnehagene er barnehagens visjon: "Et hav av muligheter". I dette legger vi at
barnehagene våre er store og representerer en variasjon av mennesker, små og store. Vi ønsker å
verdsette mangfoldet gjennom å ta i bruk nærområdet og tilby ulike aktiviteter ute og inne. Vi ønsker å
se muligheter fremfor begrensninger. Her skal barna få mulighet til å "blomstre" ut fra egne
forutsetninger. De skal være med på å bestemme "veien vi går" innenfor visse rammer. På bakgrunn
av visjonen har vi satt opp seks verdier som ligger til grunn for arbeidet barnehagen gjør sammen med
barna:







Trygghet
Lek
Læring
Kvalitet
Respekt
Medvirkning

Enhet for barnehager reguleres etter Lov om barnehager med forskrifter og kunnskapsdepartementets
merknader til bestemmelser. Rammeplanen for barnehagen er en forskrift til loven. Målet med
rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg/styrer en forpliktende ramme å
arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold.
Utfordringer og utviklingstrekk for enheten:








Kompetanseheving/kompetanseutvikling
Interkommunalt samarbeid.
Etablere gode samarbeidsrutiner innen enheten
Oppfølging av tilsyn
Overgang barnehage/skole
Tilrettelegge for barn med spesielle behov
Kompetanseutvikling innen språk og språkutvikling. Minoritetsspråklige barn inngår i dette
arbeidet.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsniv
å

2010

2011

2012

100

97

102,7

0

1 893

-1 999
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Merforbruket skyldes i hovedsak høyere overføringer til de private barnehagene enn budsjettert. Dette
skyldes igjen et høyere kostnadsnivå i de kommunale barnehagene som brukes som grunnlag for å
beregne tilskuddssatsene til de private.
Pga. enhetsleders sykemelding store deler av høsten 2012, har enkelte tiltak ikke blitt gjennomført.
Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Opplæring og kursing i Excel, økonomi og Visma
Unique barnehage til styrere enkeltvis og i
grupper.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Alle styrer har fått opplæring i Visma.

Bedre rutinene for utestående foreldrebetalinger.

Rutiner er innarbeidet.

Andre gjennomførte tiltak i 2012:





Samarbeid med barnevernstjenesten
Kvello- prosjekt i tre barnehager, hvorav to kommunale og en privat
Etablert «Være sammen»-prosjekt i alle barnehagene
Fokus på å etablere godt samarbeid mellom kommunen og private barnehager

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God
brukermedvirkning

Måleindikator

Målemetode

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

Landet
2012

Ambisjonsnivå 2012

Brukerundersøkelse
foreldre/foresatte

4,5

5,2

4,5

Ikke aktuelt

4,5

4,8

4,7

4,5

5,7

5,4

4,5

4,6

4,7

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
KS sin brukerundersøkelse til alle foreldrene i
barnehagene i Søgne kommune.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Planlagt gjennomført i 2013.

Oppdatering av hjemmesiden til enhet for
barnehager og til den enkelte barnehage.

Barnehagene oppdaterer egne hjemmesider.

Tilstrekkelig og kompetent bemanning i
barnehagene.

Kompetanseheving innen ulike områder er
igangsatt.

Lage en informasjonsfolder til foreldrene om
deres mulighet til brukermedvirkning etter § 4 og
§ 5 i barnehageloven.

Brosjyren er laget.

5,3

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012
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Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

4,6

4,5

4,8

4,5

4,7

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

4,5

5,6-7,5%

11,2

10,6 10,6*

4,5

4,9

4,5

4,8

4,5

3,0

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Kompetente medarbeidere: Benytte
kompetanseverktøyet i barnehagene. Tilbud om
fagbrev til ufaglærte. Rekruttere pedagoger til
barnehagene via markedsføring av barnehagene.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Det er gjennomført kollegaveiledning i ulike
barnehager, og to prosjekt er satt i gang.

Godt arbeidsmiljø: Årlig studietur for alle i enhet
for barnehager. Jevnlig møtevirksomhet med
styrer og enhetsleder basert på åpenhet. Sosiale
sammenkomster med vekt på faglig innhold.
Vektlegging av det fysisk arbeidsmiljøet og
uteområdene i Åros og Tomtebo barnehage.

Studietur ble gjennomført i 2012.
Styrermøter er gjennomført hver 14. dag.
Utbedring av uteområdet i Åros og Tomtebo er
fullført.

Bedre organisering: Aktiv bruk av årshjul, mail og
kalender i Outlook synkronisert med mobil til
styrer og enhetsleder.

Outlook blir brukt ved innkalling til styrermøter.

Bedre ledelse: Satsing i enhet for barnehage i
forhold til pedagogisk ledelse. Lage en
overordnet kompetanseutviklingsplan.
Lederopplæring. Felles årsplan og rutiner i de
kommunale barnehagene.

Gjennomført lederkurs for styrere og
pedagogiske ledere.
Forslag til kompetanseplan foreligger.
Felles årsplan/virksomhetsplan foreligger.
Har hatt fokus på felles rutiner i bhg.
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11. Barnevernstjenesten i Søgne og Songdalen
Budsjett- og ansvarsområde







Barneverntiltak i familien, Songdalen
Barneverntiltak utenfor familien, Songdalen
Andre forebyggende sosiale tiltak, Krisesenter og Smso
Barneverntiltak i familien, Søgne
Barneverntiltak utenfor familien, Søgne
Barneverntjenesten, felles administrasjon

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

Måloppnåelse i 2012
Gjennomført i 2011.
Gjennomsnittstallet for Søgne og Songdalen var
4,6, mens tallet for landet var 4,4.

Årlig rapportering på antall klagesaker til
fylkesnemnda og fylkesmannen.

Det har vært sendt 2 klagesaker til
fylkesmannen, barnevernet fikk medhold.
3 saker til fylkesnemnda er påklagd, i to saker ble
det et forlik, mens barnevernet fikk medhold i den
siste.

God kvalitet på saksbehandlingen med fokus på grunnleggende kompetanse og tilpasset
saksmengde.
Indikatorer
Utarbeide og bruke fadderordning for
nyutdannede/nyansatte innen utgangen av 2011.
Rapporter til fylkesmannen og SSB uten
fristoversittelser og feillister.

Måloppnåelse i 2012
Gjennomført
Det har ikke vært fristoversittelser i fht meldinger.
I fht undersøkelser hadde Songdalen 16,7 % og
Søgne 5,9 % første halvår. Siste halv år hadde
Songdalen 3,57 % og Søgne 12 %. Det var svært
få feil på SSB statistikken i 2012.

Barneverntjenesten skal tidlig inn i saker og ha en lav terskel for undersøkelser.
Indikatorer
Rapportering på alder og type tiltak viser en
nedgang i gjennomsnittalder og en økning av
tiltak i familien.

Måloppnåelse i 2012
Tallene for Songdalen holder seg stabile i fht
alder, men det har vært en økning i plasseringer
utenfor hjemmet.
I Søgne har tiltak for aldersgruppa 6-12 år økt,
mens det har vært reduksjon i aldersgruppa 1317. En økning av barn plassert utenfor hjemmet.

Rett tiltak av god kvalitet.
Indikatorer
Gode systemer for evaluering av hjelpetiltak
Tilbakemelding på udekkede behov for og/eller
lite egnede omsorgstiltak

Måloppnåelse i 2012
KS har utarbeidet et godt verktøy for evaluering
av hjelpetiltak. Barneverntjenesten har tatt i bruk
dette.
BUFetat har hatt store problemer med å finne
nok og egnede fosterhjem, da kommunene i
Agder har plassert mange barn i løpet av året.
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De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og ansatte i barneverntjenesten skal til enhver tid ha
nødvendig kompetanse.
Indikatorer
Resultat av medarbeidertilfredshetskartleggingen skal ha en snittscore over middels.
Sykefraværet skal reduseres med 20 % årlig, til
kommunes mål (for enheter på rådhuset) på 4,4
% er nådd. Utgangspunktet er sykefraværstall for
2010 – 8,1 %.
Barneverntjenesten har i 2012 en plan for etterog videreutdanning av de ansatte, og har avsatt
midler til dette.
Alle ansatte skal ha tilbud om veiledning i gruppe
og/eller individuelt.

Måloppnåelse i 2012
Barnevernet snittscore var på 5,0 – snittscore i
kommunen for øvrig var på 4,5.
Sykefraværet i 2012 var på 7,2 %. Dette tallet er
helt på linje med kommunens mål for alle
enheter.
Planen er utarbeidet og det vil bli søkt om statlige
midler i 2013 for gjennomføring av denne.
Gjennomført.
Obligatorisk veiledning i gruppe og individuell
veiledning etter behov.

Nøkkeltall økonomi og personal
Regnskap 2012
Barnevern
Barnevernstiltak
utenfor familie
Barneverntiltak i
familie
SUM

4.266.372
5.797.937

Budsjett
Avvik (kr)
Regnskap 2011
2012
5.532.200
1.265.828
3.873.245
4.046.000
-1.751.937
4.928.638

1.819.679

1.039.400

-780.279

1.725.104

11.883.988

10.617.600

-1.266.388

10.526.987

Enhetens forklaring på overforbruk:
Søgne kommune har hatt en større andel av barnevernssakene i 2012 og Søgne har også en økning i
antall saker. Dette har ført til et stort merforbruk innen barnevern for kommunen. Overforbruket knytter
seg blant annet til:









Sterke hjelpetiltak i hjemmet i stedet for eller i påvente av plassering utenfor hjemmet – ca.
220 000,- kr.
Økte utgifter til barnehage/SFO – ca. 110 000,- kr.
Utgifter til sakkyndigrapport i forbindelse med saker til fylkesnemnda –
ca.
110 000,- kr.
Forsterkningstiltak i fosterhjem (avlastning, frikjøp og barnhage/SFO) – ca. 400 000,- kr.
Advokatutgifter i forbindelse med fylkesnemndsaker ca. 200 000, kr.
Oppfølging av ungdom over 18 i egen bolig ca. 400 000,Besparelse på institusjonsopphold på ca. 660 000,- kr.
Besparelse på fosterhjemsgodgjøring/utgiftsdekning – ca. 140 000,- kr

Årsverk





2012
12,2

2011
12,2

2010
10,3

Det rapporteres bare på bemanning fra den interkommunale barneverntjenesten ble opprettet i
2010
Antall årsverk gjelder den samlede tjenesten for Søgne og Songdalen
Det ble søkt om statlig øremerket tilskudd til opprettelse av nye stillinger i 2011.
Barneverntjenesten for Søgne og Songdalen fikk 1,9 stilling.

Sykefravær

2012

2011
7,2

2010
14,9

7,9
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Barneverntjenesten er en liten enhet hvor få langvarige sykemeldinger får store utslag.
Sykefraværet ble halvert fra 2011 til 2012.

NØKKELTALL – barnevern - Søgne

2009

2010

2011

2012

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

109
90
35
23

107
84
36
28
2
38
5,6

106
72
55
27
5
37
6,6

115
108
55
27
6
37
7,2

40
5,3
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12. Nygård skole
Enhetsleder: Gisle Johanssen (Konstituert enhetsleder: Dag Røise)

Ansvarsområde
Nygård skole og kompetanseavdeling er en av Søgne kommunes barneskoler. F.t. har skolen
gjennomsnittlig 310-320 elever. Disse er fordelt på 2 klasser pr. trinn, med unntak av 1. trinn der det er
3 klasser. For inneværende skoleår får 18 av skolens/kommunens elever sitt opplæringstilbud i regi
av kompetanseavdelingen. Nygård skole og kompetanseavdeling er utpekt til å være en kommunal
ressursskole for elever som har store og sammensatte lærevansker, ofte kombinert med forskjellig
grad av funksjonshemming. Her er tilsatt personale med høy spesialpedagogisk kompetanse.
Gjennom kompetanseavdelingen har skolen også ansvar for å utføre spesialpedagogiske tjenester i
barnehager for samme gruppe. Det foregår i nær dialog med enhetsleder for barnehager.
Skolen har egen SFO-ordning med gjennomsnittlig 75-80 barn hvert skoleår. Leksehjelptilbudet for 1.4. trinns elever gjennomføres av SFO-personalet. Kompetanseavdelingen har også egen
SFO/avlastning med ca. 10 barn hvert år.

Overordnede mål
-

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

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Nøktern bruk av tildelt ramme.

Lage intern buffer.
Vurdere nøye vikarbruk.
God kontroll ved gjesteelever (refusjoner).
God kontroll ved øvingslæreravtale med UiA
(refusjoner).

Ambisjonsnivå

2010 2011 2012

100

100

99

97,4

0

29

301

837

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
For skolens del har det vært nødvendig å holde
ekstra igjen for å dekke underskudd i SFO.
Underskuddet på SFO med ca 300.000,-. Ca
250.000,- skyldes for lav foreldrebetaling i forhold
til bemanningsnorm.
Gjennomført. Brukt til styrking av bemanning i
forhold til krevende oppgaver høsten 2012.
Gjennomført. Vikarer har vært satt inn i
tilstrekkelig grad til å sikre forsvarlig drift.
Gjennomført og fått refusjoner iht avtale med
vertskommunene.
Gjennomført.

Bruke NAV aktivt ved IA-arbeid (støtteordninger).

Gjennomført.

Nøyaktig budsjettarbeid

Delvis gjennomført. Stort overskudd skyldes
delvis sykefravær der det ikke var mulig å skaffe
vikar, men også reduksjon i elevtall i
kompetanseavdelingen. Vakanse i skolens
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ledelse gjorde at lønnsbudsjettet først ble justert
fra 1/1-2013.
Gjennomført.

Følge nøye med budsjett/regnskap.

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

Nygård 2009 Nygård 2010 Nygård 2011 Nygård 2012 Landet 2012 Mål 2015

Lesing

2,0

2,0

1,8

1,9

2,0

2,1

Engelsk

2,1

Regning

2,2

2,0

-

2,2

2,0

2,1

2,0

1,8

2,1

2,0

2,2

Gjennomførte tiltak i 2012:
 Grundige analyser av prøvene for 2011 for å gi grunnlag for arbeidet med bedre læring.

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

God
tjenestekvalitet

Måleindikator

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

God service og
informasjon

Målemetode

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

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

Nasjonale prøver

Ambisjonsnivå 2010

2011

2012

4,5

4,9

5,0

4,5

4,7

4,7

Landet
2012

4,5

4,7

4,7

4,5

4,3

4,6

Se egen tabell

Se
Se
Se
egen egen egen
tabell tabell tabell

4,5

5,3

5,3

4,5

5,5

5,6

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

4,6

4

4,5

4,6

4,7

Foreldreundersøkelsen

4,5

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

Elevundersøkelsen

4,5

4,6

4,4

4,9

3,6

4,1

4,4

3,7
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Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Timeplanfestet elevsamtale/utviklingssamtale.
Fortsetter arbeidet omkring vurdering for læring
(VFL) i personalgruppa.
Arbeide med god klasseledelse
(onsdagssamlinger, avd-/teammøter).

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Gjennomført. Lærerne opplever at de får bedre
tid til å følge opp den enkelte elev.
Gjennomført. Tema på personalseminar i mai og
på onsdagstid/kompetansetid.
Alle ansatte deltar i og følger opp i forhold til
kommunens satsning.
Delvis gjennomført, men da som grunnlag for
arbeidet med VFL i klassene (se forrige punkt)

Fortsatt holde fokus på god leseopplæring,
matematikkopplæring og engelskopplæring. Stort
fagtrykk.

Gjennomført. Styrket gjennom arbeidet med VFL.

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

Gjennomført. I tillegg til foreldremøte på høsten
og utviklingssamtaler/foreldrekonferanser, har
FAU sammen med skolen gjennomført et ekstra
foreldremøte under logoen «Bry deg».
Gjennomført. Forebyggende del godkjent av
FAU/SU høsten 2012.

Revidere skolens handlingsplan mot mobbing
som del av manifest mot mobbing 2011-2013.

Andre gjennomførte tiltak i 2012:
 Skolevandring for at skolens ledelse skal ha bedre kjennskap til arbeidet i klasserommet og
kunne følge den enkelte ansatte bedre opp.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

4,5

4,3

4,5

5,0

4,5

5,1

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5%

3,8

4,5

4,5

4,7

4,5

5,0

4,5

4,6

7,64

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Skolen har godt kvalifisert personale. Ved
nytilsetting sikre fagkunnskap som skolen trenger
i tråd med vedtatt kompetanseutviklingsplan for
skolene.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Gjennomført.

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

Fortsatt liten utskifting i personalgruppa.
Gjennomført flere sosiale tilstelninger på
ettermiddagstid og personalseminar til Polen
(gjennomført i forbindelse med skolefri mai
2012).
Sykefraværet har i 2012 vært høyere enn
tidligere, men de sykemeldte melder at fraværet
ikke har sammenheng med arbeidsplassen eller
arbeidsoppgavene.
Gjennomført. Samarbeidstiden har vært strengt
prioritert til arbeidet med å bedre
vurderingspraksisen i skolen.

Arbeide for et så lavt sykefravær som mulig.
Benytte IA-ordning.
De ansatte opplever mye pålegg utenfra. Dette
oppleves å gå på bekostning av
undervisningsrelaterte oppgaver. Viktig med
konstruktiv bruk av samarbeidstid.
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13. Lunde skole
Enhetsleder Anne Beth Torkelsen

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

Overordnede mål for enheten er:




Ledelse på alle nivåer fordi ledelse mer enn noe annet påvirker en organisasjons evne og vilje
til utvikling.
Vurdering for læring fordi vurdering og veiledning skal gi elevene våre motivasjon, kunnskap
og lyst til å lære mer.
Grunnleggende ferdigheter med vekt på lesing, regning og IKT fordi de grunnleggende
ferdighetene er nøkkelen til all annen læring.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
God økonomistyring

Målemetode

Avvik i forhold til budsjett

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012
99
100 99
Forbruk i % av budsjett 100
Budsjettavvik i kr

0

429

-2

162

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

Lunde 2009 Lunde 2010 Lunde 2011 Lunde 2012 Landet 2012 Mål 2015
1,6
2
1,8
2
2,0
2,1

Engelsk 2
Regning 2,3

1,9
2

2

1,8

2,0

2,1

2,0

2,0

2,2

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

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

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

Målemetode

Landet
Ambisjonsnivå 2010 2011 2012 2012
4,5

4,5

4,5

4,6

4,5

4,3

4,4

4,4

4,5

4,3

4,7

4,5

4,0

4,6

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Resultater
nasjonale prøver

Nasjonale prøver

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole

Foreldreundersøkelsen 4,5

Se egen tabell

Se
Se
Se
egen egen egen
tabell tabell tabell
5,1

5,1

5
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Skolen informerer
oss om barnets
utvikling
Tilfredshet med
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet
Foreldres
muligheter for
innflytelse på
læringstilbudene til
barnet.
God
brukermedvirkning Tilfredshet med
medvirkningen
Spør lærerne
hvordan eleven
selv vurderer ditt
eget skolearbeid?

4,5

Brukerundersøkelse
SFO

5,1

5,1

5,2

4,5

4

4

4,5

4,3

4,7

4,2

4,1

4

4

4

3,5

Foreldreundersøkelsen 4,5

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

Elevundersøkelsen

4,5

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Erfaringsutveksling i vurderingsarbeidet, med
fokus på gode målformuleringer.
Videreføre og videreutvikle Lunde-modellen.

Tilrettelegge for å bruke It`s Learning som
læringsplattform.

4,2

4,3

4,3

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Dette har vi gjort og også videreutviklet
vurderingsarbeidet inn i den nasjonale satsingen
på dette.
Dette har vi klart til en viss grad. Tilbudet er
redusert i forholdet til tidligere år med 9 timer. Vi
har imidlertid valgt å ikke ta av ressursen på 1 og
2 trinn.
Dette pågår kontinuerlig.

Skole og hjem skal ha god kontakt for å fremme
det enkeltes barn muligheter. Dette gjelder på
alle nivå, ikke bare ved foreldremøter,
konferanser. Vi skal opptre med gjensidig
respekt for hverandre og ha eleven i fokus.

Vi har fått en større grad av kontakt mellom hjem
og skole. FAU, i samarbeid med skolen,
planlegger og gjenomfører et felles foreldremøte
tidlig vår. Dette vil vi fortsette med.

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

Denne er gjennomført.

Styrke opplæringen i engelsk fra 3 trinn.

Dette er gjennomført.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse 4,5

4,6

4,5

5,2

4,5

5,4

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse 4,5

4,7

4,5

5,2

4,5

4,9

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

5,6-7,5%

3,1

9,5

6,09

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Skolevandring. Fortsatt fokus på klasseledelse
og den gode timen. 1-7 trinn avd.leder og rektor
er skolevandrere.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Dett er gjennomført. Dette tiltaket er et godt
verktøy for skoleutvikling – lærere og ledelse i
samarbeid.

Involvere personalet i arbeidet med pedagogisk
utviklingsplan.

Vi holder akkurat nå på med dette arbeidet, og
personalet er involvert.

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

Her jobbes det kontinuerlig. Dette er viktig for å
bygge den gode skolen vi vil ha.

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

Ved gjennomgang av HMS-arbeidet for 2012
bestemte vi oss for å opprette en egen
arbeidsmiljøgruppe på skolen som jobber videre
med dette, nettopp for å opprettholde, videreføre
og styrke det, allerede, gode miljøet vi har.
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14. Langenes skole
Enhetsleder Cecilia Mossige Johansen

Ansvarsområde
Langenes skole er en barneskole som er bygd for to klasser på hvert trinn. Skoleåret 2012/13 er det
ca. 265 elever. Disse er fordelt på 14 klasser.
Ledergruppe på Langenes skole består av rektor og to avdelingsledere. Avdeling 1 har ansvar for 1-4
trinn og avdeling 2 har har ansvar for 5. til 7. trinn. Skolen har skolefritidsordning med ca. 60 barn
påmeldt. Den avdelingen ledes av SFO-leder. Antall barn som benytter SFO-tilbudet er synkende.
Skolen har et stabilt og kompetent personale, men har de siste årene hatt en utskiftning da flere eldre
lærere går ut i pensjon og erstattes med yngre. Det er få menn i personalet.
Hovedbygningene var nye i 1974, og det er behov for oppussing/vedlikehold i store deler av
bygningsmassen. Det er stor slitasje da flere av skolens rom er i bruk fra kl. 07.30 til kl. 16.30 hver
dag. Gymsal/garderobe er i bruk til kl. 22.00 alle virkedager. Mye av inventaret trenger også
utskiftning.

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

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode
Budsjettavvik i %

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012
100
102
98
96
0

Budsjettavvik i kr

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Underskudd i 2010 skyldes underskudd i,
feilberegning av, SFO-budsjettet. For å komme i
balanse i 2011 har vi økt foreldrebetaling i SFO
og endret intervall-valgene. Vi har også måttet
foreta store innsparinger i skole, hovedsakelig i
lønnsbudsjettet.

-289

321

792

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Tiltak gjennomført.
Har de to siste årene hatt god økonomistyring,
med overskudd.
SFO- budsjett går fortsatt i underskudd. Bruke
skolebudsjettet for å dekke inn undersudd i SFO.

Tiltak i 2012:
- Nøyaktig budsjettarbeid. Følge nøye med budsjett/regnskap.

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

Lesing

Langenes 2009

1,9

Langenes 2010

1,7

Langenes 2011

Langenes 2012

Landet 2012

Mål 2015

1,9

1,6

2,0

2,1

2,0

2,1

2,0

2,2

Engelsk

1,8

2,0

x

1,9

Regning

1,9

2,3

2,0

2,0

Gjennomførte tiltak i 2012:
 Utarbeidet en plan for å gjennomføre og følge opp resultater etter kartlegginger.
 Grundig analyse av resultatene høsten 2012. Evaluering av skolens leseopplæring
 Startet opp med å utarbeide en felles leseplan for skolen. Ferdigstilles våren 2013.
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Fokusområde brukere/tjenester
Skala for Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen er omregnet fra opprinnelig 1-5 til 1-6.
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

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

God service og
informasjon

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

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

Målemetode

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Landet
2012

4,5

5,1

4,5

4,7

4,5

4,4

4,7

4,5

4,2

4,6

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

Se egen tabell

Se
Se
Se
egen egen egen
tabell tabell tabell

Se
egen
tabell

4,5

5,5

4,5

5,3

4,5

3,4

4

4,5

4,7

4,7

Foreldreundersøkelsen

4,5

4,4

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

3,7

Elevundersøkelsen

4,5

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
For å oppnå enda bedre resultater har vi satt
fokus på tiltak i skoleutviklingsplanen. For
eksempel skolevandring, kurs fra Ped.senteret
for alle lærerne, felles kartleggingsplan.

4,2

4,3

4,4

3,0

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Arbeidet grundig med tiltak i skoleutviklingsplan.
Bruker onsdagstid/ kompetansetid til å følge opp
dette arbeidet.
Gjennomfører skolevandring.
Har gjennomført kartleggingsprøver i følge plan.
Ikke like god å følge opp resultatene. Utarbeidet
en plan for dette der ansvar og oppgaver er enda
mer tydeliggjort.
Felles kursing i IKT fra Ped.senteret.
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Andre gjennomførte tiltak i 2012:
 Deltar i det nasjonale prosjektet ”Vurdering for læring” skoleåret 12/13. Eksterne kursholdere,
oppfølging internt på skolen og fra skoleeier.
 Ekstern vurdering høsten 2012. Rapport som beskriver skolens sterke sider og
utviklingsområder innenfor temaet ”Vurdering for læring”.
 Høsten 2012 stort fokus på forebygging og tiltak mot mobbing i den forbindelse ble det bla.
gjennomført ekstraordnære foreldremøter sammen med FAU på alle trinn.
 Felles kommunal mobbeplan iverksatt høsten 2012. Utarbeidet forbyggende tiltak mot
mobbing.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

4,5

4,2

4,5

4,8

4,5

4,7

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5%

4,1

4,7

4,5

4,3

4,5

4,5

4,5

4,4

4,9

Medarbeiderundersøkelse

Gjennomførte tiltak i 2012:



Lagt til rette for å følge opp ansatte i løpet av og i etterkant av en sykdomsperiode. Regler for
oppføling av sykemeldte er gjennomført.
Lagt til rette for å finne løsninger som kan hindre unødig lange sykefravær.
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15. Tangvall skole
Enhetsleder: Morten Torkelsen

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

Overordnede mål
 Ledelse på alle nivåer fordi ledelse mer enn noe annet påvirker en organisasjons evne
og vilje til utvikling.
 Vurdering for læring fordi vurdering og veiledning skal gi elevene våre motivasjon,
kunnskap og lyst til å lære mer.
 Grunnleggende ferdigheter med vekt på lesing, regning og IKT fordi de
grunnleggende ferdighetene er nøkkelen til all annen læring.
Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator

God økonomistyring

Målemetode

Avvik i forhold til budsjett

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
God planlegging vedrørende innkjøp.

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Forbruk i % av budsjett

100

95

97

99

Budsjettavvik i kr

0

850

485

204

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Alle innkjøp godkjennes av ledergruppen, dette
fører til god kontroll på regnskap
Gjennomført

Jevnlig regnskapskontroll.

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-5)
8. trinn Tangvall 2009 Tangvall 2010 Tangvall 2011 Tangvall 2012 Landet 2012 Mål 2015
3.1
2,9
2.8
3,3
3,1
3.2
Lesing
2.8
3,0
2,6
3,1
3,0
3,1
Engelsk
3.2
3,4
3.2
3,6
3,1
3,3
Regning

9.trinn
Lesing

Tangvall 2009 Tangvall 2010 Tangvall 2011 Tangvall 2012 Landet 2012 Mål 2015
3,3
3,1
3.4
3,5
3,5

Regning

-

3,3

3.4

3,7

3,4

3,5

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

Resultater grunnskolepoeng
Tangvall 2008

Tangvall 2009

Tangvall 2010

Landet 2010

Mål 2015

39.0

39.1

39.9

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

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

God
tjenestekvalitet

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

2011

2012

Landet
2012

4,5

4,84

4,84

3,67

4,5

4,5

4,5

4,5

Ambisjonsnivå 2010

Se
Se
egen egen
tabell tabell
Se
egen
tabell

Se
egen
tabell

4,5

4,96

5,11

4,95

4,5

4,9

4,9

5,2

4,5

4,36

4,3

4,08

Nasjonale prøver

Se egen tabell

Resultater
Grunnskolepoeng
grunnskolepoeng

Se egen tabell

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

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

-

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen

4,5

3,1

3,3

3,1

3,2

4,5

3,0

2,9

2,9

3,1

Elevundersøkelsen

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Utarbeide rutiner for arbeid med resultatene av
nasjonale prøver. Lærerne blir involvert i
analysen og utarbeider konkrete tiltak for
opplæringen.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Resultatene fra elevundersøkelsen 2011 ble
analysert og vi hadde stort fokus på elevenes
kompetanse og gjennomføring av Nasjonale
prøver 2012

Kartleggeren gjennomføres årlig.

Gjennomført på 8. trinn

Skolens pedagogiske utviklingsplan følges med
henblikk på elevens faglige mestring.

Satsingsområder som VFL og Ny Giv ble
fokusert på i 2012.
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Fokusområder: Ledelse på alle plan – bl.a.
Skolevandring.

Gjennomført

Vurdering for læring: Tilbakemelding/
framovermelding og egenvurdering.

Vi hadde egne vurderingsuker hvor elevene
hadde en vurderingssamtale med faglærer og en
med kontaktleder der foresatte også var tilstede.
Fremovermelding ble gitt alle elever i alle fag.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

4,5

4,0

4,5

4,7

4,5

4,6

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5%

3,0

4,2

4,5

4,2

4,5

3,9

4,5

4,0

6,26

Medarbeiderundersøkelse
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16. Tinntjønn skole
Enhetsleder Jarle Langeland

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

Overordnede mål
Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel. Eleven skal oppleve at vurdering og
veiledning gir dem motivasjon, kunnskap og lyst til å lære mer. Lærerne i Søgne er gode på
klasseledelse, og sikrer på den måten elevene gode læringsbetingelser.
Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Kompetansehevingstiltak for merkantilt personell.

Utarbeide digitale verktøy for oppfølging av
økonomi.

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå
100
0

2010 2011 2012
99
131

100
12

101
-136

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Vi har gjennomført kurs og kompetanseheving for
merkantil på skolen i forhold til Visma, arkiv og
økonomioppfølging. Skolen opplever at dette har
gitt ønskelig effekt. Videre tiltak vil bli vurdert.
Vi har jobbet med enkelte verktøy og regneark.
Nå har det felles arbeidet med oppfølging av
kommunens budsjettrutiner gjort dette arbeid noe
overflødig. Vi har derfor valgt å avvente
prosessene i kommunen.

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

Tinntjønn 2009 Tinntjønn 2010 Tinntjønn 2011 Tinntjønn 2012 Landet 2012 Mål 2015
2,9
3,1
3,2
3,2
3,1
3,2
3,2

2,8

3,0

3,2

3,1

3,4

2,7
3,1

3,0

3,1

3,1

3,3

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

Tinntjønn 2009 Tinntjønn 2010 Tinntjønn 2011 Tinntjønn 2012 Landet 2012 Mål 2015

Lesing
Regning

3,4

3,5

3,4

3,3

3,5

3,5

3,5

3,4

3,5
3,5

Resultater grunnskolepoeng
Tinntjønn 2009

Tinntjønn 2010

38,1

Tinntjønn 2011

Landet 2011

Mål 2015

40,7

39,9

40,0

39,7

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

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

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

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Målemetode

Landet
Ambisjonsnivå 2009 2010 2012 2012

4,5

3,8

4,8

3,9

4,5

4,5

4,3

3,7

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

Foreldreundersøkelsen

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

Nasjonale prøver

Se egen tabell

Resultater
grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng

Se egen tabell

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole

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

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

4,5

5,0

5,3

4,3

4,5

5,6

5,3

4,4

4,5

3,6

4,0

3,4

4,5

3,3

3,5

2,7

4,5

3,2

3,0

2,6

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen

Elevundersøkelsen
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Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Utarbeide rutiner for arbeid med resultatene av
nasjonale prøver i klasserommet.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Vi har utarbeidet nye rutiner for å arbeide med
resultatene med nasjonale prøver. Rutinene tar
også opp bruk av verktøyet «Kartleggeren» som
et godt supplement i å danne et bilde av elevens
kompetanse.

Utarbeide rutiner for å gjennomføre elevenes
egenvurdering.

Vi har hatt drøftinger om rutiner for å
gjennomføre elevenes egenvurdering. Dette
fanges likevel opp gjennom kommunens
Vurdering for lærings-prosjekt. Elevenes
egenvurdering inngår dermed som en del av
prosjektet. Vi har valgt å følge prosjektets med
egen lokal arbeidsplan.

Følge opp kommunalt kartleggingssystem.
Kartleggeren gjennomføres på alle trinn.

Gjennomført. Vi har hatt noen tekniske
utfordringer, men er godt fornøyd med det
supplementet kartleggingen gir i å danne et bilde
av elevens kompetanse.

Videreutvikle overgangsrutinene mellom barneog ungdomskolen.

Vi har hatt dialoger med de andre skolene i
kommunen, som har resultert i en oppgradering
av overgangsmøtet. Man vil legge vekt på
fagperspektivene. Videre har vi hatt dialogmøter
om vurderingsrutiner.

Innføre lesestrategier i alle fagplaner.

Vi har videreført det arbeidet som startet med
prosjektet 3. leseopplæring og fokuset på lesing i
alle fag. Dette har skapt større fokus på
grunnleggende ferdigheter. Vi setter pris på at
det ser ut til at vi har bedre resultater på
nasjonale prøver. Likevel har vi hatt vansker med
å prioritere arbeidet ferdig.

Innføre rutiner med begrepstesting av i
fagplanene.

Arbeidet er startet med drøftinger på trinn, men vi
har ikke klart å prioritere dette ferdig.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse
4,5
Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Gjennomføre skolevandring.

Revidere arbeidsbeskrivelser for
arbeidsfunksjonene på Tinntjønn.

Ledelsen setter av tid til fagmøter og
erfaringsutveksling med Tangvall.
Etablere et virkningsfullt lederteam gjennom
prosess med ekstern veileder.

4,5
4,5

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5%

6,5

4,2

5,5

4,5
4,5

Medarbeiderundersøkelse
4,5

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Vi har gjennomført skolevandring i året som gikk.
Vi opplevde det som et positivt bidrag i
utviklingen av skolen. Likevel ser vi at dette bør
vi perfeksjonere og øve oss i for å utnytte det
potensialet som ligger i metoden
Vi er i gang med dette arbeidet. Det har
avstedkommet interessante drøftinger om
lederstrukturen. Vi opplever at vi har mer arbeid
igjen med dette. Ønsket er å sluttføre første
runde i løpet av skoleåret 2012-2013.
Vi har gjennomført dialogmøter med Tangvall
skole. Dette er valgt å se i lys av Vurdering for
læringsprosjektet. Ny plandag er planlagt i mars.
Vi har hatt inne eksterne veiledere og jobbet med
å bedre ledelsesaspektet på skolen. Dette
arbeidet har tatt oss et stag videre, men vi
opplever at det er krevende å prioritere i en
hektisk hverdag. Slikt arbeid tar tid og må sees i
et lengre perspektiv. Vi opplever likevel å ha
endret ledelse på Tinntjønn i riktig retning.
Arbeidet vil fortsette fremover.
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17. Kulturenheten
Enhetsleder Kristian Strøm-Fladstad

Ansvarsområde
Kulturenheten har ansvar for Søgne kommune sitt offentlige bidrag til kulturfeltet i Søgne. I tillegg
drifter enheten Kultursenteret Søgne Gamle Prestegård, og flere bygninger i området. Kulturenheten
har ca 23 ansatte fordelt på 11 årsverk, hvorav ca 4 årsverk er på kulturskolen. De resterende
årsverkene arbeider i kulturadministrasjonen eller biblioteket (som fra 01.01.13 er organisert i
administrasjonsavdelingen).
Kulturenhetens virkefelt er bredt og strekker seg fra bl.a idrett (spillemiddelbehandling, idrettsplan,
fordeling av treningstider) via kulturminnevern, Den kulturelle skolesekken/ spaserstokken, fordeling
av kulturmidler, kommersielt utleie (selskapsutleie og kurs/ konferanse) og tilrettelegging for andre.
Kulturenheten er også en aktiv tilbyder og produsent av kulturtilbud gjennom konserter, utstillinger,
teaterforestillinger, forfattermøter og andre typer arrangementer. Kulturskolen og biblioteket er viktige
basisinstitusjoner i enhver kommune, også i vår egen. Ungdomshuset OpenMind er fra 01.01.13 en
del av kulturenheten.

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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsnivå

Budsjettavvik i kr

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Forenkle og rydde opp i enhetens budsjett.
Dagens budsjett fremstår uoversiktlig og lite
tilpasset dagens virkelighet.
Buffer. Mesteparten av våre inntekter hentes fra
et fritt/åpent marked. Trenger buffer som
sikkerhet.
Opplæring og oppfølging. Begge deler kan
styrkes, og gi bedre resultater.

2010

2011

2012

100

105

103

97

0

-344

-188

191

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Det er gjort en vurdering, og det viser seg at det
er vanskelig i forhold til KOSTRA-rapportering.
Endringene sentralt i forhold til
økonomiplanarbeidet oppfattes som en
forbedring.
Enheten har klart å snu et underskudd i 2011 til
et overskudd i 2012. Ved å beholde 75% av
overskuddet inn i 2013 vil det være mulig.
Kontinuerlig arbeid som fortsetter.
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Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God tjenestekvalitet

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet

Tilfredshet med
informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

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

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Døgnåpen forvaltning. Fokus på lettere
tilgjengelige tjenester og mindre byråkrati.
Dyktige medarbeidere med solid serviceinnstilling
og engasjement. Være oppdatert.
Øke tilstedeværelsen og øke prosentandelen eposter og telefoner som besvares.
Dialogmøter med brukerne. Lav terskel, lett
tilgjengelige ansatte, god hjelp og støtte.
Sette seg mål som man må strekke seg etter.
Ikke gå for det enkleste!
Spisse enhetens fokusområder /
satsningsområder, og dreie ressursene i den
retningen.

Landet
2012

Ambisjonsnivå 2012
5,4

5,3

4,8

5,0

4,8

4,7

4,8

4,7

4,3

4,9

4,7

4,8

5,2

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,9

4,8

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Hatt fokus på elektroniske søknadsskjema.
Jobber med revidering av kulturmiddelordningen.
Kontinuerlig arbeid som fortsetter. Det er mye bra
som blir gjort.
Gjelder Søgne gamle prestegård. Vi har
begrenset mulighet til å måle resultat, men
inntrykket er at det er en forbedring.
Kontinuerlig arbeid som fortsetter. Vi har pr i dag
møter med idretten, søker av kultur- midler og en
rekke andre brukere og grupper
Ja det gjør vi. I 2012 kan jeg nevne ”Løveriket”
(stor oppsetning via kulturskolen) og
steinalderutstilling i 2012 og 2013.
Ikke gjennomført etter intensjonen pga tidsnød.
Tiltaket vil bli stående og bli jobbet med høsten
2013. Målet er, på bakgrunn av kulturplanen, å
forme et tidsavgrenset strategidokument.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass
Sykefravær

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

4,5

3,7

4,5

5,0

4,5

4,6

Medarbeiderundersøkelse

Statistikk

5,6-7,5 %

1,8

4,9

1,54
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God organisering

Organisering av arbeidet

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder3

Medarbeiderundersøkelse

4,3

4,5

4,4

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Kompetente medarbeidere:
Større muligheter for faglig utvikling (begrenset
både gjennom tid og økonomi).
Kompetente medarbeidere + godt arbeidsmiljø:
Minimum god faglig fellestur annethvert år.
Julebord/sammenkomst hvert år.
God organisering: Utvikle bedre verktøy for
langsiktig og målrettet kulturarbeid, men det må
samtidig eksistere en viss fleksibilitet og
dynamikk. Felles forståelse for felles mål.
God organisering: Enhetens virkeområde må
spisses, og fokusområder defineres.
God ledelse: Leder skal fortsette å ha god
kontakt med de ansatte i det daglige, og leder
skal ha kunnskap om den enkeltes arbeidsfelt og
utfordringer.
God ledelse: Still forventninger til de ansatte, og
støtte de underveis. Problemer løses snarest
mulig, og ikke utsettes.

3

4,5

4,5

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Kontinuerlig arbeid som fortsetter. Dette er
utfordrende på kulturfeltet som er såpass variert
og skiftende.
Arbeider med fagtur høsten 2013. Hyggelig
julebord + julelunch desember 2012.
Kontinuerlig arbeid som fortsetter. Henger
sammen med tidl. pkt om å spisse enhetens
fokusområder. OpenMind og arbeidet med
barne- og ungdomskultur blir viktig i det videre
arbeidet.
Kontinuerlig arbeid som fortsetter.
Også i 2012 har leder hatt god kontakt med sine
ansatte i det daglige. Åpen dør. Kan bli bedre på
den enkeltes arbeidsfelt og utfordringer.
På god vei. Opplever selv at mye bra blir gjort,
men det er naturligvis rom for forbedringer.

Gjelder kun kulturskolen, og på grunn av lav svarprosent gjengis ikke resultatet.
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18. NAV Søgne
Overordnede mål NAV
Vi gir mennesker muligheter Flere i aktivitet – færre på passiv stønad

Søgne kommune har som sin visjon:
Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel. Et av hovedmålene er å skape gode levekår for
kommunens innbyggere.
Partnerskapet i NAV Søgne, som består av rådmannen og direktøren i NAV Vest-Agder, har gitt
oppfølging av ungdom mellom 18 – 30 år størst prioritet. Partnerskapet har gitt tydelige signaler om
større fokus på arbeidslinjen, og aktivitet mot skole/praksis.

Nav har 5 hovedelementer i sin virksomhetsstrategi:
Arbeid først - Høy yrkesdeltakelse er det sentrale målet også i årene som kommer. Arbeid gir
det enkelte menneske økonomisk selvstendighet og handlingsrom og er samtidig den viktigste
arenaen for sosial inkludering. Vår innsats skal derfor gi brukerne støtte til arbeid.
Pålitelig forvaltning: Vi forvalter velferdsordninger som gir det enkelte menneske økonomisk
trygghet, og vi støtter brukerne på veien mot arbeid og økt deltakelse i dagliglivet. Gjennom
kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet legger vi grunnlaget for god brukerservice og skaper tillit til
Arbeids- og velferdsetatens arbeid.
Kunnskapsrik samfunnsaktør: Våre erfaringer og vår kunnskap skal bidra til utvikling og
gjennomføring av arbeids- og velferdspolitikken.
Aktive brukere: NAV skal gi mennesker muligheter og vi tilbyr tjenester til et stort mangfold av
brukere. Vår innsats og samhandling skal møte den enkeltes behov slik at brukeren kan ta
ansvar for eget liv.
Løsningsdyktig organisasjon: For å lykkes med de øvrige innsatsområdene må vi hele tiden
utvikle og forbedre oss. Vi skal være en effektiv etat som stadig blir "litt bedre enn i går".
Brukerne skal oppleve at de får helhetlig innsats, uavhengig av hvordan etaten er organisert eller
hva som er statens eller kommunens ansvar.
For 2012 er det valgt fire prioriterte hovedgrep for nasjonal satsning:





Styrke arbeidsmarkedskompetansen
Følge felles og tydelige krav til kvalitet og like arbeidsprosesser
Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med brukeren.
Utøve tydelig ledelse og helhetlig styring

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2010

2011

2012

100

117

106

110

0

-1 402

-643

-1 153

Merforbruket skyldes i hovedsak at kommunen har fått ca. 20 nye brukere av sosiale tjenester. På
grunn av lavere bemanning enn sammenlignbare kommuner er det utfordrende å følge opp brukerne
som ønsket, og det vil bety at stønadstiden blir lengre og utbetalingene høyere. Det er en
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kjensgjerning at tett oppfølging genererer kortere stønadstid og lavere utbetaling. Det har også vært
gjort en jobb i forhold til få brukere over på rett ytelse.
Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Oppfølging av ungdom under 24 år og andre
personer med stønad til livsopphold etter
sosialtjenesteloven som eneste inntekt. Delta i
prosjektet På an igjen.

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

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Det er gjort mye solid oppfølgingsarbeid av
denne gruppen, og det settes vilkår for utbetaling
av sosialhjelp, enten i form av krav til arbeid,
aktivitet, videre skolegang, behandling eller
annen type tiltak. Det har vært stor aktivitet i
prosjektet Påan igjen, og denne gruppen har
også fått tiltak gjennom Pøbelprosjektet. Arbeidet
mot ungdom er styrket ved å etablere et team på
2 hele stillinger som kun arbeider med brukere i
alderen 18 – 30 år.
Vi har ikke nådd måltallet i 2012. Det har vært
vanskelig å finne kandidater som fyller vilkårene
for deltakelse i programmet.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God
brukermedvirkning

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

Målemetode

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

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Kompetanseheving ift. til dataverktøy –
kompetansedeling på tvers av fagområder.

Fortsatt arbeid med gode rutiner for mottaket.

Landet
Ambisjonsnivå 2012 2012
4,5

4,2

3,9

4,5

3,6

4,2

4,5

4,2

3,9

4,5

4,1

4,1

4,5

3,5

3,5

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Vi har hatt fokus på ny standard for brukerrettet
oppfølging, som også betyr kompetanseheving
på dataverktøy. Dette tiltaket fortsetter i
2013.Det er organisert fagteam som diskuterer
saker på tvers av fagområder. Vi har deltatt i
ulike opplæringstiltak hos fylkesmannen og NAV
Vest-Agder, samt deltatt på kurs i regi av
Songvaar vekst og Mjåvann
arbeidstreningssenter på området rus.
Rutiner for bemanning innstrammet pga
uønskede trusselepisoder. Det skal alltid være til
stede 2 veiledere i mottak.
Brukerundersøkelse viser at vi kontinuerlig må ha
fokus på å hindre brudd på taushetsplikten, og
tilrettelegge praktisk for dette.

Brukerundersøkelse for alle brukere av NAV Søgne i regi av arbeids- og velferdsdirektoratet.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,8

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,4

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,2

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

Godt arbeidsmiljø

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Kompetansedeling mellom statlige og
kommunale ytelser.
Arbeid med å etablere en enhetlig kultur.
Nærværsarbeid/Sykefraværsforebygging.

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5 %

9,3

2,0

1,8*

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Felles fagteam, som over. Planlagte kurs i nytt
rundskriv som fylkesmannen skulle holdt i 2012
ble forskjøvet til januar 2013. Hele kontoret vil
delta på dette.
Dette er et kontinuerlig kulturarbeid som foregår
på mange plan.
Det er arrangert «pass på kroppen» - øvelser
med premieutdeling. Vi har Vært med på HUNTdag, og vi har gående en «gå-konkurranse»
(dytt.no) som gjør at vi blir litt mer aktive i
hverdagen, også når vi er på jobb.
Det er blitt avholdt medarbeider undersøkelse for
alle medarbeidere i NAV kontoret (HKI). Denne
undersøkelsen gjøres hvert år (HKI – Human
kapaital Indeks). Resultatene er vedlagt HMS
rapporten og viser en fremgang på alle
parametre bortsett fra 1. Resultatene diskuteres
på kontormøter og vi blir enige om hva vi
spesifikt skal arbeide med frem mot neste HKI.
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19. Kvalifiseringsenheten
Enhetsleder: Gerd Lie (årsmelding utfylt av konst. enhetsleder Marianne Kleiven)

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

Overordnede mål
«Vi vil være et sted der mennesker får utvikle seg, og vil strekke oss mot å bli best på våre
arbeidsområder»
Tiltak/aktiviteter gjennomført i perioden januar 2012 – desember 2012
Tiltak som er gjennomført:
Nr. 1 Nødvendig kompetanse
Forbedre resultat
Nr. 2 Organisering av arbeidet
Opprettholde resultat
Nr. 3 Stolthet for egen arbeidsplassOpprettholde resultat

Status pr. desember -12
Alle oppsatte tiltak gjennomført
Alle oppsatte tiltak gjennomført
Alle oppsatte tiltak gjennomført

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode
Budsjettavvik i %

God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå
100
0

2010 2011 2012

138

86

385 566

301

Gjennomførte tiltak i 2012:
Aktivitet og inntektsgrunnlaget har vært og vil fortsatt være preget av uforutsigbarhet knyttet til antall
flyktninger og hvem som skal bosettes. Kursvirksomhet og tilskudd av prosjekttilskudd fra andre
virksomheter er også en faktor som er usikker i forhold til planlagt budsjett. For budsjettåret 2012 ble
det budsjettert med et for høyt inntektsanslag. Noe av beløpet ble senere redusert ned. Det har blitt
dyrere å bosette flyktninger. De er mer traumatiserte, flere er analfabeter og trenger lenger tid på å
lære norsk. Dette medfører at de kommer senere ut i lønnet arbeid eller studier. Kommunen tar i mot
en del enslige og dette fører til høyere leieutgifter. I 2012 ble det satset mer på kollektive boformer for
å få ned boutgiftene. Videregående skole for voksne har hatt litt over 60 elever, noe som er maksimalt
av hva man kan ha for å drive det forsvarlig i forhold til antall ansatte.

62

For 2012 er netto mindreinntekt/merforbruk på kr 301.346. Det er budsjettert med netto inntekt når det
gjelder hele enheten på kr 2.119.520, mens netto inntekt ble på kr 1.818.173.
Det vil fortsatt være svært viktig for enheten å ha muligheten til å ha en ”buffer” som sikrer planlagt og
pålagt aktivitet på tross av sviktende inntektsgrunnlag i perioder. Enheten driver pålagte kommunale
aktiviteter som spesialopplæring for voksne innenfor budsjettets totalramme. Det er besluttet ved
langtidsvedtak å motta 20 flyktninger per år, redusert fra 25.
-

Fordi færre enslige mindreårige flyktninger (em) får oppholdstillatelse i Norge vil ikke Søgne
kommune få nye em til kommunen slik situasjonen er per i dag.
Det kan være realistisk å tenke at bofellesskapet vil bestå i sin nåværende form, eventuelt
reduseres til 3 beboere i løpet av 2013 og avvikles i løpet av 2015.
Kvalifiseringsbasen er et opplegg som gir mange voksne mennesker en større mulighet til å få
en jobb og en utdannelse. Hvert år blir mange elever ferdig med sin utdannelse her og
begynner på universitetet, går i lære eller går ut i jobb. Disse elevene blir etter hvert
selvstendige arbeidstakere, som da igjen betaler skatt inn til kommunen. Utfordringene på
Kvalifiseringsbasen er at vi er fullstendig avhengig av et høyt elevantall for å kunne drifte
skolen.

Fokusområde brukere/tjenester
Gjennomførte tiltak i 2012
- Repetere og vedlikeholde enhetens verdiplattform
- Gode rutiner/kommunikasjonssystemer som sikre medarbeidernes innflytelse og muligheter for
egenutvikling/kompetanseheving

Fokusområde medarbeidere
Gjennomførte tiltak i 2012:
- Helsefremmende tiltak, 15 minutters gangtrim eller tur hver onsdag, frukt og grønt på
fellesmøter.
- Fellesansvar for å skape og vedlikeholde en kultur for læring, utvikling, kreativitet og
evaluering, jfr. en lærende organisasjon – ”kunnskapsbedrift” Benyttet fellesmøter til å ta opp
ulike emner/temaer samt benyttet hverandres kompetanse på tvers av avdelinger.
- Åpen medarbeidertime/veiledning med enhetsleder
- Sykefravær. Tiltak for å redusere sykefraværet vil være å etablere gode tiltak/rutiner for å
følge opp korttids sykemeldte i tillegg til de tiltak vi har for å ivareta og sikre et godt
arbeidsmiljø. Sykefraværet har gått ned fra 10,5% til 3,9%.
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20. Enhet for helsetjenester
Enhetsleder Frank Robert Andersen

Ansvarsområde
Enhet for helsetjeneste består av følgende virksomheter og dekker følgende funksjoner:
Avdeling for fysio- og ergoterapi
- forebygging
- vedlikehold av funksjoner
- behandling
- rehabilitering
- kommunalt hjelpemiddellager
Avdeling for forebyggende helsetjeneste
- helsestasjon
- skolehelsetjeneste
- jordmor
Familiesenteret
- familieterapeutisk virksomhet, særlig rettet mot barnefamilier
Kurativ legetjeneste
- fastlegetjeneste
- legevakt
Kommunelegevirksomhet
- helseovervåkning
- rådgivning
- miljørettet helsevern

Overordnede mål
-

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

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til budsjett

Målemetode
Budsjettavvik i %

Ambisjonsnivå
100

Budsjettavvik i kr

0

2010 2011

2012

98 98 98,98
333 346 186
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Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

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

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

God service og
informasjon

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Brukerundersøkelse
helsestasjon

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Brukerundersøkelse
helsestasjon

Ambisjonsnivå 2012

Landet
2012

5

5,3

5,2

4,9

5,1

5,3

5,7

4,4

3,9

4,5

5

4,8

4,9

5,0

4,9

4,9

5

5,1

4,9

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Gjennomførte tiltak i 2012:














GAF – Gjennomgang av Forebyggende avdeling og Familiesenteret
Folkehelsekoordinator – Gjennomført ulike tiltak i forhold til Folkehelseplanen
Frisklivssentral
Livsstilsendring
Samarbeid med helsestasjonen i blant annet overvekt/fysisk aktivitet (familien)
Leder av fysio/ergo deltatt i interkommunalt samarbeid i forhold til samhandlingsreformen
80% økning av helsesøster i skolehelsetjenesten
Videreføring av rusforebyggende arbeid i skolehelsetjenesten
Økt fokus på overvektige barn
Kvelloprosjektet (observere utsatte barn i barnehage)
Da klokka klang (skolevegring)
En helsesøster deltar i rusplanarbeid
EPDS – karlegging av mors psykiske helse når barnet er 6 uker
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012
4,5

4,3

4,5

5,0

4,5

4,9

5,6-7,5 %

5,1

3,1

4,5

4,7

4,5

4,4

4,5

3,6

2,5*

Medarbeiderundersøkelse

Gjennomførte tiltak i 2012:




Fulgt opp de endringer i arbeidsoppgaver, kompetansebehov og kapasitetskrav
samhandlingsreformen medfører. Dette gjelder alle deler av virksomheten i enhet for
helsetjenester, men særlig fastlegetjenesten.
Utviklet kvalitet og kapasitet på de primærforebyggende tjenestene.
Bidratt, særlig med fysio- og ergoterapitjenesten til at eldre kan bo i sine egne hjem med god
livskvalitet lengst mulig.
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21. Enhet for Institusjonstjenester
Enhetsleder: Anne Christin Høyem

Ansvarsområde
Enhet for Institusjonstjenester har ansvar for sykehjemsdrift av 42 langtids- og demens plasser og 15
korttids/rehabiliteringsplasser ved Søgne omsorgssenter og Langenes Bokollektiv. Enheten driver
også kommunens hovedkjøkken, vaskeri - og institusjonsrenhold. Enheten har 68 årsverk.

Overordnede mål
Enhetens overordnede mål har vært nødvendig helsehjelp og lovpålagte oppgaver innenfor de til
enhver tids foreliggende lover, forskrifter og rammevilkår. Målet har vært utvikling av en
resultatorientert enhet med et variert tjenestetilbud på sykehjemsnivå herunder:




Implementering av nye krav som følge av Samhandlingsreformen, ikrafttreden 01.01. 2012.
Brukermedvirkning og livskvalitet skal være i fokus
Medarbeiderne skal oppleve utvikling og arbeidsglede

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsnivå
100

Budsjettavvik i kr

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Realistiske rammer og budsjetter.

0

2010

2011

2012

107

109

102

-2 386

-3 056

-776

Sjekk av konteringslistene hver måned.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Enheten har et totalt netto overforbruk i forhold til
revidert budsjett på kr 776 000,-. Av dette utgjør
merutgiftene lørdags- og søndagstillegg i hht.
tariffbestemmelser/ sentrale forhandlinger kr
330 000,-. Beløpet er ikke budsjett- kompensert.
For øvrig er utgiftene til Korttids/rehab avdelingen
noe høyere pga de nye utfordringene som følger
av innføringen av Samhandlingsreformen, 01.01.
2012. Kommunen har klart å ta i mot alle
utskrivningsklare/ ferdig behandlede pasienter fra
Sykehuset
Dette er utført

Gjennomgang regnskapsrapporter hver måned.

Dette er utført

Begrunne og melde avvik så tidlig som mulig.

Det ble en større utbetaling ved 13. lønnskjøring i
desember. Denne var høyere enn forventet
Enheten har ikke klart innsparingsbeløpet på
kr 600 000,-. Det har ikke vært mulig å flytte
vaskeritjenestene pga forsinket innflytting på
Rådhuset. Det har ikke vært mulig å redusere
bemanningen i helse– og omsorgsavdelingene
ytterligere
Høy grad av bruker tilfredshet

Vurdere effektivitetspotensialer i enheten, bygge
opp endringskompetanse.

Yte tjenester etter LEON prinsippet. Verdig tilbud
til pasientene.
Nytt ressursstyringsprogram (RS); timelister og
turnus.

Avdelingslederne har fått undervisning i RS, men
har opplevd innføringen av programmet som
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svært tidkrevende. Ansatte har fått undervisning i
RS «min arbeidsplan ».
Det er innført forhandlingsturnus og
forhandlingsutvalg i alle avdelinger

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God brukermedvirkning

Måleindikator
Tilfredshet med tjenestens
kvalitet
Tilfredshet med koordinering
av tjenestene

Målemetode

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

Brukerundersøkelse
4,5

Tilfredshet med informasjon

4,5
Brukerundersøkelse

Tilfredshet med tilgjengelighet
Tilfredshet med
medvirkningen

Planlagte tiltak 2012
(Økonomiplan)
Det tilstrebes god
brukermedvirkning.

Korttids/ rehab avdelingen og
Langtidsbokollektivene ved Søgne
omsorgsenter og Bokollektivet ved
Langenes Bokollektiv er et
døgnkontinuerlig pasient- og
beboertilbud på det høyeste
omsorgsnivået i kommunen hvor
det er nødvendig at fagbemanning
er til stede hele døgnet.
Kjøkken, renhold og vaskeri er
nødvendige støtte tjenester etter
pasientenes og beboernes
rettmessige krav og behov. Likeså
er fastlege/ tilsynslegefunksjon og
tannhelsetjeneste.
Tjenesten tildeles etter søknad og
faglig vurdering og
saksbehandlingsregler. Det er
utarbeidet tjenestebeskrivelser og
tiltaksplaner.
Iplos registrering og tiltaksplaner i
Gerica brukes som dokumentasjon
for å møte den enkelte pasients
særskilte behov for nødvendige
tjenester.

4,5
Brukerundersøkelse

4,5

5,2

5,0

4,9

4,8

5,5

4,6

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Det gjennomføres brukermedvirkning i det
daglige. Alle avdelinger har primærkontaktsystem.
Det holdes nettverksamtaler med bruker og
pårørende. Det er tverrfaglig samarbeidsmøter og
pårørende møter
Det er gode tilbakemeldinger på tjenestene i alle
avdelinger. Korttids/rehab avdelingen har fungert
som «motor» i helse- omsorgstjenesten, slik som
forutsatt i Omsorgsplanen og lovpålagt ved den
nye Samhandlingsreformen. Det ble
tilleggsbevilget midler til styrking av nattevakt
tjenesten. Det har tatt tid å få på plass kvalifisert
fast bemanning. Midlene ble benyttet til
tilkallingsvikarer. Natt-tjenesten med fast
bemanning er på plass fra feb-13
Nødvendige støtte funksjoner. Det har pga
romkapasitet ikke vært mulig å flytte
vaskeritjenestene fra Lundeveien til Søgne
omsorgsenter. Dette er først mulig når Rådhuset
står ferdig våren- 13
Det samarbeids nært med Helsetjenesten,
Forvaltningstjenesten og Hjemmetjenesten ved
tildeling av plasser. Enheten har sterkt fokus på
LEON prinsippet, nødvendig helsehjelp,
kommunens «sørge for-ansvar» og
brukermedvirkning
Det er laget rutiner for oppdatering. Korttids/rehab
avdelingen samarbeider med Helseenheten om
Iplos registreringene
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Det samarbeides med frivillige.
Beboere/pasienter skal ha et godt
aktivitetstilbud innendørs på
avdelingene, i Maries Kafe og
utendørs f.eks i Sansehagen.
Igangsetting av drift tilpasset
utfordringene som følger av
Samhandlingsreformen fom.
01.01. 2012.

Sansehagen trinn 2 er gjennomført i Atriet på
Søgne omsorgsenter. Det er nært samarbeid
med Helselaget og frivillige. Det samarbeides
med Kulturenheten ifht den Kulturelle
spaserstokken. Maries Kafe er særlig brukt av
pårørende og besøkende hos beboere/pasienter
ved Søgne omsorgssenter
Slik drift er i gang. Det har vært stor aktivitet på
Korttids/rehab avdelingen. Alle
utskrivningsklare/ferdigbehandlede pasienter fra
sykehuset har vært tatt i mot. Det har vært 97
innleggelser og 207 saker på denne avdelingen.
Det har vært sterkt fokus på nettverksamtaler og
gode prosesser for utskriving til hjemmet. Det har
vært få tilfeller av fast plass over tid/venteplass
sammenlignet med tidligere år

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,9

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,8

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

Sykefravær

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5 %

9,5

9,4

4,5

4,3

4,5

4,6

4,5

3,4

7.99

Medarbeiderundersøkelse
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Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Etablere et forum for sykepleiere for å utvikle
samhandling og opplæring på tvers av
avdelinger.
Utvikle tjenesten ved fagleder i langtids- og
dementavdelingen.
Opplæring av ansatte i helsenett, Gerica, RS,
PPS.
Lederutviklingsprogram/ styringssystemer.
Verdibasert ledelse som bygger på tillit til
medarbeiderne og har fokus på trivsel og
stabilitet; Lotteverdiene.
Fokus på HMS og nærværsfaktorer.
Kompetanse behov og kompetanseutvikling,
Demensomsorgens ABC, Internundervisnings
komite, samarbeid med SSHF om
Smittevernundervisning og
kvalitetssikringsarbeid, NOKLUS.
Være opplæringssted for praksiskandidater,
lærlinger, studenter og elever.
Alle avdelinger og lederteamet i enheten har
regelmessige personalmøter og møter med
plasstillitsvalgt og plassverneombud. På tvers
av avdelinger avholdes møter med kost og
vaskerikontaktene og fagmøter.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Tiltaket er etablert og videreføres
Det er etablert en slik faglederfunksjon
Undervisning har vært gitt
Leder har deltatt
Det legges til rette for god dialog mellom ledelse og
de ansatte.
Ansatte fra alle avdelinger har deltatt på HUNT
opplegget ved Kvalifiseringsenheten, noe som har
vært svært positivt
Korttidssykefravær; 2,87 %
Langtidssykefravær; 5,12 %
Flere ansatte deltar i disse sammenhengene.
Tiltakene videreføres

Tar i mot og legger til rette for dette. Virker også
rekrutterende. Kommune har stipendavtale for
universitets/ høyskole studenter som påtar seg
helgevakter.
Dette er gjennomført og videreføres
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22. Enhet for hjemmetjenester
Enhetsleder Trude Ronæs

Ansvarsområde
Enheten yter nødvendig helsehjelp til de av kommunens innbyggere som har behov eller rett på dette.
I tillegg ytes det praktisk bistand i form av hjemmehjelp og enheten har et dagsentertilbud som er
åpent alle ukedager. Fokuset i enheten er at brukeren skal kunne bo i egen bolig lengst mulig. Når
bruker trenger høyere omsorgsnivå, kan det søkes om omsorgsleilighet, hvor pleietettheten er noe
større enn i egen privat bolig.

Overordnede mål
1. Formidle oversikt og kunnskap om de behov og utfordringer i tjenesten.
 Enheten har gjennom året hatt jevnlig kontakt med samarbeidspartnere og andre i
forhold til utfordringer og behov.
2. De tjenester som ytes er profesjonelle og gode, rett kompetanse til rett tid.
 Enheten har høy kompetanse på sine ansatte. Som følge av dette har det i 2012 ikke
vært vanskelig å yte profesjonell og kompetent hjelp til brukerne.
3. Stabil bemanning som trives og utvikles i jobben, beholdes og rekrutteres.
 Enheten opplever å ha en stabil bemanning med lite «turnover». Enheten har fokus
på ansatte og lytter til deres behov og ønsker. Det har i 2012 vært fokus på kurs,
fagdager og sosiale samlinger. Enheten har hatt et høyt sykefravær i 2012. Noe av
dette skyldes flere gravide ansatte hvor det ikke har vært mulig å tilrettelegge, og flere
ansatte med alvorlig sykdom. Korttidsfraværet i 2012 har vært på 3,5%.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå 2010

2011

2012
105

100

101

109

0

-263

-2 659

-1753

Enheten har hatt er merforbruk på 1 715 000 kr i 2012 i forhold til budsjettert forbruk. Dette
merforbruket skyldes for lavt budsjett på resurskrevende bruker, økte utgifter på hjemmesykepleiens
biler som følge av høyere drivstoffpriser, ekstraordinære utgifter til pleie av sykt barn, og økte
taxiutgifter som følge av at Dagsentertilbudet ble utvidet med en ekstra dag. Enheten har også hatt
flere lærlinger enn det som er budsjettert. Enheten meldte et merforbruk på 2 mill. for 2012, dermed er
enhetens merforbruk mindre enn det som er meldt.
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Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode
Ambisjonsnivå
Brukerundersøkelse
Tilfredshet med
dagsenter
tjenestens kvalitet
4,5
Brukerundersøkelse
(generelt)
hjemmetjenester
God
tjenestekvalitet
Brukerundersøkelse
Tilfredshet med
dagsenter
koordinering av
4,5
Brukerundersøkelse
tjenestene
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Tilfredshet med
informasjon
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
God service og informasjon
Brukerundersøkelse
dagsenter
Tilfredshet med
tilgjengelighet
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Tilfredshet med
God brukermedvirkning
medvirkningen
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester

2012

Landet
2012

5,7

5,7

5,5

5,4

Ikke
aktuelt
5,2

5,4

5,1

5,5

5,4

5,6

5,1

5,1

4

4,6

4,7

4,4

4,5

4,5

4,5

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Kontinuerlig fokus på nødvendig helsehjelp.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Fokuset har vært på nødvendig helsehjelp
gjennom hele 2012.

Sikre at enheten oppfyller de forpliktelser
lovverket setter.

Enheten har jobbet for å sikre at brukerne har fått
den hjelp de har krav på. Vi har hatt få
klagesaker i 2012.

Rekruttering av dyktige og egnede
medarbeidere.

Enheten har en stabil arbeidskraft med høy
kompetanse. Fokuset i 2012 har vært å beholde
og heve kompetansen hos ansatte i enheten.

Andre gjennomførte tiltak i 2012 :
 Dagsenteret på Lundeveien økte åpningstiden med en dag ekstra pr. uke fra 1. februar 2012.
Det innebærer at kommunen nå har et dagsentertilbud alle ukedager. Det ble søkt om tilskudd
til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, og enheten mottok i 2012 et
tilskudd på kr. 108 000.
 Enheten har fokus på rekruttering og opplæring. Enheten har til enhver tid lærlinger, elever,
praksiskandidater og studenter i aktivitet. Enheten er også åpen for å ta i mot elever og
praksiskandidater fra andre kommuner og andre etater. Enheten har blant annet hatt
kandidater fra Telemark fylke og fra Kvalifiseringssenteret i Søgne.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,9

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

Sykefravær

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

5,6-7,5 %

8,8

8,5

4,5

4,4

4,5

4,7

4,5

3,7

10,5*

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Tilstedeværelse. Det er ønskelig fra
avdelingsledere og ansatte at enhetsleder er mer
synlig i det daglige. Det kan være møte opp i
felles lunsj, rapporter og fagdager. Større struktur
og punktlighet. Det er ønskelig at leder har en
større struktur på møter og at hun er mer punktlig
på oppmøtetidspunktene.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Enhetsleder har oftere deltatt i lunsjer og deltar
alltid på fagdagene. Når det gjelder deltakelse
under rapporter har det vært vanskelig på grunn
av annen møtevirksomhet på det tidspunktet.

Vi ønsker å tilrettelegge for å beholde ansatte i
enheten. Vi ønsker å gjøre kommunen, herunder
enheten, til en attraktiv arbeidsplass. Vi vil
iverksette konkrete tiltak i forhold til
kompetanseheving i håp om at dette vil bidra til
at ansatte trives og vil oppleve en variert og
utviklende hverdag på jobb. Vi ønsker å sette
fokus på medisinkurs, insulinkurs, kurs i
subkutane injeksjoner, fagdager, fokusgrupper,
sosiale happeninger m.m.

Det er gjennomført to store fagdager i 2012.
Videre er det gjennomført flere lunsjkurs i regi av
apotek, bandagist og andre eksterne
samarbeidspartnere. Det er også satt fokus på
de store utfordringsområdene som kreft, demens,
kols, diabetes, ernæring og sår. Det er opprettet
kontaktpersoner i enheten som vil få mulighet til
å ha fokus på sitt område i forhold til opplæring
og kurs, samt være kontaktperson mellom
ansatte og bruker og gi opplæring til ansatte og
brukere. Det har også vært flere sosiale
samlinger på fritiden i regi av ansatte. Det ble i
tillegg arrangert julebord hvor 57 ansatte deltok.

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

Det har ikke vært jobbet med dette i 2012. Mot
slutten av året kom det i tillegg frem at
hjemmetjenesten skal flytte da lokalene skal
gjøre om til nye institusjonsplasser.

Når det gjelder større struktur på møter er det
innført.
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23. Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering
Enhetsleder: Svein Resset

Ansvarsområde:
Psykiske helsetjenester, rusarbeid og habiliteringstjenester til funksjonshemmede

Overordnede mål
1) Formidle oversikt og kunnskap om de behov og utfordringer enheten har.
2012: Enheten har rapportert om den økonomiske utvikling og bakgrunn for tallene via
tertialrapporteringer og i enhetsledermøter året igjennom.
2) Justere enhetens aktivitetsnivå slik at dette samsvarer med mulighetene innenfor de
budsjetterte rammer.
2012: Enheten fikk en innstramming på kr 1 700 000,- fra 2011 til 2012. Dette ble fordelt på
følgende måte i enheten, hvorpå tjenesteproduksjon (aktivitetsnivået) og antall årsverk ble
nedjustert i nødvendig omfang:
- Habiliteringstjenestene:
kr 1 050 000,- (tilsvarer reduksjon på ca 1,8 årsverk)
- Psykisk helsearbeid:
kr 650 000,- (tilsvarer reduksjon på ca 1,0 årsverk)
3) Ha et tjenestetilbud så helhetlig, fleksibelt og individuelt tilpasset som mulig i forhold til
organisatoriske og økonomiske rammevilkår.
2012: Enheten har jobbet kontinuerlig med organisatoriske omstillinger som følge av de
kortsiktige og til dels betydelige budsjettsvingninger som vedtas fra år til år.
Fleksibiliteten
innen tjenesteproduksjonen reduseres parallelt med innstramminger i budsjett, og terskel for å
innvilge tjenester til nye brukere høynes. Enhetens tjenestetilbud er, spesielt innen psykisk
helsearbeid nedjustert i 2012 som følge av budsjettinnstrammingene.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Kontinuerlig fokus på balanse mellom
budsjetterte rammer og tjenestenes omfang og
aktivitetsnivå.
Eventuelle reduksjoner i budsjett må gjøres ved
å redusere antallet årsverk. Dette gir i neste
omgang reduksjon på aktivitetsnivå innen
enkelte tjenesteområdet.
Enhetsleder foreslår at eventuelle
budsjettreduksjoner gjøres i form av langsiktige
tiltak. Dette bedrer mulighetene for aksept og
forståelse, samt kvalitativ gjennomføring. Derfor
foreslås at eventuelle vedtak gjøres med
langsiktighet, og med virkning først fra 2013.

Ambisjonsnivå
100
0

2010

2011

2012

99
+
+1501 297

99,2
+
432

97

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Gjennomført.
Gjennomført. Enheten fikk en innstramming i
budsjett på 1,7 mill. kroner. Aktivitet og
tjenestetilbud er nedjustert noe innenfor flere av
enhetens fagområder slik at drift harmonerer med
budsjettrammer. Det er i tillegg høyere terskel enn
tidligere for tildeling av nye tjenester.
Enhetsleders forslag om mer langsiktighet er ikke
imøtekommet. Budsjettrammene endres så vidt
kraftig fra år til år at enheten ikke finner gode
muligheter for langsiktig planlegging og utvikling av
de ulike tjenester. Spesielt oppleves dette for tiden
innenfor rusarbeid og psykisk helsearbeid.
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Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)

God tjenestekvalitet
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Tilfredshet med
informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

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

Ambisjonsnivå 2012

Landet
2012

5,1

5,3

5,3

4,7

5,1

5,3

5,1

4,7

4,4

4,5

4,8

5

5,3

5,3

5,4

5

5

5,1

3,6

3,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Gjennomførte tiltak i 2012:
 Det vises til rapport til administrasjonsavdelingen, sendt i mai 2012.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012
4,5

4,7

4,5

5.1

4,5

5,0

5,6-7,5%

6,2

5,8

4,5

4,9

4,5

5,0

4,5

3,8

5,6

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Opprettholde de gode resultatene fra siste
undersøkelse, samt forbedre de mindre gode
resultatene.
Forbedre inneklima i personalrom i to
avdelinger.
Påvirke interne prosjekter slik at de organiseres
og gjennomføres i tråd med enhetens ulike
behov.
Signalisere til ledelsen at dagens lønnspolitikk
oppfattes tilfeldig og urettferdig.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Aktuelt i forhold til neste medarbeiderundersøkelse
, som er våren 2012.
Enheten er tilfreds med den totale
fraværsprosenten
Gjennomført.
Ikke gjennomført. Kommunen har ikke igangsatt
nye, store interne prosjekter det siste året.
Ikke gjennomført. Ansatte opplever generelt sett
ikke at lokale lønnsforhandlingene i 2012 er
endret/forbedret i forhold til tidligere.
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24. Ingeniørvesenet
Enhetsleder Paal Marquardt Kristensen

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

Overordnede mål







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

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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

Avvik i forhold til
budsjett

Forbruk i % av budsjett*

100

Budsjettavvik i 1000 kr

0

2010

2011

2012
165

-939

1 879

-1858

Merforbruket i 2012 henger i hovedsak sammen med underskudd på selvkostområdene og større
kostnader til brøyting enn budsjettert.
Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Rapportering må ikke være så ressurskrevende
ift. periodisering. Enheten har stort sett inntekter
og utgifter som er kvartalsbasert.
Reell budsjettering ift. våre driftsutgifter. Kun 25
% av våre totale utgifter er lønn.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Vi har løpende dialog med økonomienheten,
dette må tas over noe tid. Vår ambisjon er at vi
har dette på plass i budsjett 2014.
Diskuteres årlig i prosessene med
økonomiplaner. Enighet om at nye investeringer
ikke skal vedtas før driftsutgifter er avklart.
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Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God
brukermedvirkning

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

Målemetode

Ambisjonsnivå

2012

Landet
2012

4,5

4,9

5

4,5

Ikke aktuelt

4,5

4,5

4,3

4,5

4,6

4,2

4,5

Ikke aktuelt

Brukerundersøkelse
vann og avløp

Brukerundersøkelse
vann og avløp
Brukerundersøkelse
vann og avløp

Iht. til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres brukerundersøkelse hvert andre år, første gang 2012.

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Fortsatt deltakelse i bencmarking. Bedre VA og
offentliggjøre resultater for innbyggere og
politikere.
Nivå og forventning på kvalitet må gjenspeile
våre budsjetter og dette må formidles tydelig til
innbyggere/brukere.
Vi må ha målindikatorer som passer vår
tjenester.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Deltatt i benchmarking Bedre VA for 2. gang.
Viser at kvalitet og utvikling innenfor vann og
avløp er stabil. Men at vi har
forbedringspotensial. Kunngjort på hjemmesider
25.9.12 og for politikere 20.12.12.
Løpende tiltak.
Om andre av våre fagområder skal undersøkes
utover vann/avløp må avklares med ledelsen før
neste brukerundersøkelse.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,1

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,0

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

Godt arbeidsmiljø

5,6-7,5 %

2,17

1,52

2,08

Iht. til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre år, første gang 2011.

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Bedre oppfølging av medarbeidersamtaler.

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Medarbeider- og seniorsamtaler er utført i 2012.

Kvinneandelen i enheten er kun 5 % og må økes.

Ansatt ny rørlegger (mann) etter at forrige gikk av
med pensjon. Tiltaket om 5 % kvinneandel går ut
av vår målsetting. Vi må se kommunen under ett.
Enheten har fag som i generelt er
mannsdominert landet over.
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25. Arealenheten
Ansvarsområde
Arealenheten omfatter byggesak, arealplanlegging, oppmåling, GIS; geografisk informasjonssystemer,
landbruk og miljøvern. Enheten forvalter flere lover blant annet plan- og bygningsloven, og en stor del
av virksomheten er å gjøre enkeltvedtak i forhold til arealforvaltning. Arealenheten har 16
stillingshjemler.
Byggesak
- Utfører veiledningsarbeid knyttet til plan- og bygningsloven
- Behandler byggesaker ihht plan- og bygningsloven
- Behandler utslippssøknader for avløp og forvaltning av forurensningsloven
- Vedlikeholder register for bygninger – matrikkelen
Plan
- Behandler og utarbeider reguleringsplaner
- Utarbeider kommunedelplaner
- Rullere kommuneplanens arealdel
- Vedlikeholder og utvikler reguleringsplanarkivet
Geodata (GIS og oppmåling)
- Utfører kartforretninger og utsteder målebrev
- behandle seksjoneringssaker og utfører delingsforretninger
- Ajourholde fastmerkenettet
- Utvikler og forvalter kommunens grunnkart - FKB-data og databaser
- Produserer og vedlikeholder kartverk og register for grunneiendommer (Matrikkelen)
- Vedlikeholder og utvikler kartportaler for intranett og internett
- Fastsetter veinavn og adressering
- Vedlikeholder og utvikler reguleringsplanarkivet
Landbruk
- Forvaltning av jordloven, skogloven og konsesjonsloven og mange forskrifter
- Landbruksforvaltning og bistand til kommunens gårdbrukere
- Tilskuddsordninger
Miljøvern
- Vilt- og fiskeforvaltning
- Behandling av saker knyttet til natur og miljø
- Forvaltning av deler av forurensingsloven
- Forvaltning av naturmangfoldsloven i plan- og byggesaker
De største utfordringene og mulighetene i årene som kommer:
- Sørge for at vi klarer å beholde de fagfolkene vi har og rekruttere nye for de oppgavene som
skal løse. Arealenheten har hatt problemer med å rekruttere fagfolk de siste åra
- Arealplanlegging for befolkningsvekst – gjennomføring av Kommunedelplanen for
Kjellandsheia
- Fortsette arbeidet med mer effektiv saksbehandling og for godt omdømme

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett*
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2010

2011

2012

100

117,8

72,9 % 83,6

0

-761

1 089

1202
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Planlagte tiltak:
Fokus på forhold som forstyrrer produktiviteten fordi det er inntektene vi har størst innflytelse på.
Nøkternhet i forhold til utgifter.
Resultat:
Kommundelplan vei er ikke gjennomført som det var avsatt 500.000 kr i 2012. Dette overføres til 2013.
Videre har det ikke blitt ansatt enhetsleder som forutsatt og en arealplanlegger stilling har stått ubesatt
deler av året. Dette er hovedforklaringen på overskuddet. Byggesak og oppmåling har nådd de
inntekstforutsetningene som var lagt inn i budsjettet. Det er svært bra.
Skråfotografering er gjennomført som planlagt. Felles tilsyn har vært utredet for
Knutepunktkommunene. Det ligger ikke an til at det blir etablert felles tilsyn for regionen.

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

Måleindikator

Målemetode

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

Brukerundersøkelse
byggesaksbehandling

Tilfredshet med
tilgjengelighet
God
Tilfredshet med
brukermedvirkning medvirkningen

Ambisjonsnivå 2012

Landet
2012

4,5

3,5

4,3

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

4

4,2

4,5

4,3

4,4

4,5

Ikke
aktuelt

Ansvarlig søker
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

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

Ambisjonsnivå

2012

4,5

3,9

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

3,8

Tilfredshet med tilgjengelighet

4,5

4

Tilfredshet med medvirkningen

4,5

Ikke
aktuelt

Tilfredshet med informasjon

Brukerundersøkelse
ansvarlig søker

Tiltakshaver
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

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

God brukermedvirkning Tilfredshet med medvirkningen

Brukerundersøkelse
tiltakshaver

Ambisjonsnivå

2012

4,5

3,4

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

3,4

4,5

4,2

4,5

Ikke
aktuelt
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Byggesak servicekontor
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

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

Ikke
aktuelt
Ikke
aktuelt

4,5
4,5
Brukerundersøkelse byggesak
servicekontor

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
God brukermedvirkning
medvirkningen

2012

4,5

5,1

4,5

4,7

4,5

Ikke
aktuelt

Planlagte tiltak:
- Gjennomgang av hjemmesider hvert halvår
- Redusere køen av dispensasjonssaker for byggesak: Arbeide mer konsentrert med
dispensasjonssaker en dag i uka
Resultat:
Kommunens hjemmeside for arealenheten er kontinuerlig under oppdatering. Byggesak har arbeidet
systematisk med å redusere køen for dispensasjonssaker. Antall dispensasjonssaker er halvert i løpet
av 2012.
I januar 2013 ble det gjennomført møte med ansvarlige søkere; de profesjonelle, som hadde deltatt i
spørreundersøkelsen i 2012. Det viser seg at svært mange søknader har mangler. Det framkom ikke
tilbakemeldinger som gjør at vi kan iverksette forbedringstiltak utover at søkerne ønsket tilbakemelding
på hva som er mangler med søknadene.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,1

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,6

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,1

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,7

Godt arbeidsmiljø

Ambisjonsnivå

5,6-7,5 %

2009 2011

3,2

8,6

2012

3,3

Planlagte tiltak:
-

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

Resultat:
Enheten har prøvd å være på ”tilbudssida” når media henvender seg til enheten. Det har fungert bra.
Det har vært stor mediaoppmerksomhet om noen saker og det har vært en belastning for
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arbeidsmiljøet. Kommunens opplegg med faste innslag i Fritidsnytt der forskjellige deler av
kommunens virksomhet presenteres har blitt positivt mottatt både blant publikum og ansatte og bør
fortsette.
Medarbeidersamtaler har ikke blitt gjennomført i det omfanget det burde. Mangel på enhetsleder for
arealenheten er en del av årsaken til det.
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26. Eiendomsenheten
Enhetsleder: Ole Hallandvik (Kenneth Harbak –konstituert fra desember 2012)

Ansvarsområde
- Forvalte, drifte og vedlikeholde – FDV av kommunens bygg, ca 70.000m2
- Renhold av kommunale bygg, med unntak av omsorgsenter, LBA og deler av Lundeveien 34
- Serve kommunens brukergruppe og leietakere i kommunens bygningsmasse.
- Tjenesten skal holde akseptabel kvalitet og tilpasses den kommunale tjenesteproduksjon.
- Byggeprosjekter, både rehabilitering og nybygg.
- Sekretærfunksjon for byggekomiteer.

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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett*
Budsjettavvik i kr

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Enheten har som hovedmålsetting en best mulig
drift av bygningsmassen sett i forhold til økonomi
og personalresurser. Fokus har vært og vil
fortsatt være å ta vare på verdier samt å skape /
opprettholde godt innemiljø og minimalt
energiforbruk i våre bygg.

Ved hjelp av bl.a. skolering og oppdatering av
egne ansatte så har vi tro på å få til en enda
bedre og mer økonomisk og miljøvennlig drift.
Enheten er innstilt på å ta i bruk ny teknologi for
å nå disse målene (for eksempel varmepumper,
SD anlegg, vannbåret varme med mer).

Ambisjonsnivå

2010

2011

100
0

2012
87

218

-1 080

1 592

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
2012 har vært et år hvor enheten har måtte spare
ca 1 mill. grunnet overforbruk i 2011. Dette har
medført en forsiktig drift med tanke på å få
økonomi i balanse. I 2012 ble energistyring og
økonomi tilknyttet dette overført
eiendomsenheten. 2012 har vært et mildt år, noe
som medfører at budsjettene innen strøm ser ut
til å bli positive. Avslutning av strøm for 2012
skjer først i 2013, dette sammen med FDV stilling
som ikke er besatt medførte store besparelser på
papiret. Jeg gjør oppmerksom på at
strømutgiftene vil slå negativt ut på 2013
budsjettet dersom disse ikke blir overfør neste
års budsjett.
Oppstart med intern endring i organiseringen for
å ha nøkkelpersonell innen FDV og energistyring
Høsten 2012 er et nytt SD anlegg (sentral
driftsstyring) under produksjon for Langenes
skole som i 2012 hadde havari på sitt gamle
maksimalvokteranlegg (enkel styring av strøm).
Denne installasjonen fortsetter inn i 2013

Andre gjennomførte tiltak i 2012
 Oppstart av nytt SD-anlegg ved Langenes skole
 Rehabilitert tak ved bokollektivet ved Lundeveien 38

83

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode
Intern
brukerundersøkelse

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med informasjon Intern
/service
brukerundersøkelse

4,5

5,0

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,2

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,1

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet
God tjenestekvalitet
Tilfredshet med tjenestenes
oppgaveløsning

God service og
informasjon

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Tilfredshet med
Godt samarbeidsklima samarbeidet

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Eiendomsenheten deltar årlig i møter med de
enkelte enheter for å bli oppdatert på brukernes
behov og ønsker og forventninger.

5,1
5,0

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Møte i enhetsmøter etter behov, oppstart av FDV
system som skal tjene som styringshjelp for
eiendomsenheten og informasjonssystem for
enhetene med tanke på avvikshåndtering og
informasjon om tiltak på byggsiden

1.) Opplæring av enheter til å rapportere avvik på bygg i FDV system

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,1

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå

5,6-7,5 %

2010 2011

2012

4,8

5,6

2,5

4,5

4,9

4,5

5,0

4,5

4,7

4,8*

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Enheten har som mål å forberede og utdanne
egne ansatte best mulig for våre gjøremål.
Ansatte er i ferd med å gjennomføre
teknikerutdannelse innen faget FDV, flere

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
Dette gjøres kontinuerlig,(se punkt under). I
tillegg har vi 3 nye ansatte som har tatt fagbrev i
renholdsfaget dette året.
3 av våre fagarbeidere har tatt1 år teknisk
fagskole over 2 år som deltidsstudie innen FDV
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ansatte har fullført eller er i ferd med å fullføre
fagutdannelse innen renhold.

(forvaltning, drift og vedlikehold)

Andre gjennomførte tiltak i 2012
Revidering av organisasjonen med tanke på oppfølging av tekniske systemer, FDV system og
energispørsmål ved blant annet planlegging av teknikerstilling i administrasjonen
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27. Administrasjonsavdelingen
Organisasjonssjef Monica Nordnes

Ansvarsområde
Administrasjonsavdelingen ivaretar alle støttetjenestene i Søgne kommune, unntatt økonomifeltet.
Avdelingen består av personal, lønn, IKT, arkiv, servicetorg og politisk sekretariat. Fra 01.10.12 ble
biblioteket overført til administrasjonsavdelingen.

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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsnivå

Budsjettavvik i kr

2010

2011

2012

100

99

98

95

0

145

290

847*

2011

2012

Landet

4,5

5

*

4,5

5

4,5

4,8

*

4,5

5,3

*

*Besparelse på grunn av vakante stillinger og utsatt gjennomføring av lederopplæring.
Planlagte tiltak for 2012 (Økonomiplan 2012-2015):


Opprettholde den gode økonomistyringen i avdelingen

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet

God tjenestekvalitet Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene
Tilfredshet med
informasjon

God service og
informasjon

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Målemetode
Intern
brukerundersøkelse

Intern
brukerundersøkelse

Andel innringere som
Responstid på telefon besvares av første
operatør i køen
DIFI kvalitetsindikator
for offentlige nettsider

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
samarbeidet

Intern
brukerundersøkelse

Ambisjon
snivå

90 %

85,83
%

84,25
%

90 %,
seks
stjerner

86 %
seks
stjerner

**

4,5

5

*

*

* Undersøkelsen var en pilot og det finnes ikke tilgjengelige tall fra andre kommuner i 2012.
**Kvalitetsvurderingen vil finne sted fra begynnelsen av mars og fram til utgangen av mai 2013.
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Gjennomførte tiltak i 2012:
 Administrasjonsavdelingen hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av intern og
ekstern brukerundersøkelse for hele kommunen
 Administrasjonsavdelingen deltok i den interne brukerundersøkelsen og tilbakemeldingene var
gode på alle måleområdene. Avdelingen har i ettertid hatt fokus på informasjon og viktigheten
av å tydeliggjøre hvilke tjenester brukerne kan få.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer

Målemetode

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over
egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Ambisjons
nivå
2010

2011

4,5

4,7

4,5

5,2

4,5

5,0

5,6-7,5 %

4,12

2012

6,4

4,5

4,8

4,5

4,9

6

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak for 2012 (Økonomiplan 2012-2015):
 Redusere sårbarhet i avdelingen ved at flere får opplæring i kritiske funksjoner
 Jevnlig evaluering av den enkelte medarbeiders arbeids- og ansvarsområde
 Avdelingsmøter
 Møter i faggruppene
 Medarbeidersamtaler
 Sosiale sammenkomster
Gjennomførte tiltak i 2012:
 Det har blitt jobbet aktivt for at flere ansatte skal kunne overlappe og kunne flere
arbeidsoppgaver. Dette for å redusere sårbarheten i avdelingen ved fravær etc.
 Det har blitt avholdt 5 avdelingsmøter i 2012
 Organisasjonssjefen har hatt møter med de ulike faggruppene gjennomsnittlig en gang pr.
måned (+/-).
 Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i avdelingen i 2012.
 Avdelingen har blant annet hatt flere sosiale sammenkomster utenom arbeidstid.
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28. Økonomiavdelingen
Økonomisjef Ståle Øverland

Ansvarsområde
Økonomiavdelingen har det faglige og operative ansvaret for regnskap- og budsjettarbeidet i Søgne
kommune. I tillegg til regnskapet for kommunen føres regnskapet for Søgne Menighetsråd,
Overformynderiet Søgne og legatregnskap.
Økonomiavdelingen gir den enkelte enhet bistand og rådgivning innenfor fagfeltene regnskap,
fakturering og innkjøp. Økonomiavdelingen har videre overordnet ansvar for finans-, likviditets- og
låneforvaltning.

Overordnede mål





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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i
kroner

Ambisjonsnivå

2010

2011

2012

100

96

100

98

0

160

0
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Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Ambisjonsnivå 2010 2011 2012

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med informasjon Intern
/service
brukerundersøkelse

4,5

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,1

Intern
brukerundersøkelse

4,5

4,5

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet
God tjenestekvalitet
Tilfredshet med tjenestenes
oppgaveløsning

God service og
informasjon

Målemetode

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Tilfredshet med
Godt samarbeidsklima samarbeidet

4,6
4,9

I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres brukerundersøkelse hvert andre år,
første gang 2012. For økonomiavdelingen er brukerne i stor grad kommunens ansatte, og
måleindikatorene måles med interne brukerundersøkelser. Det forelå noen slik intern
brukerundersøkelse da økonomiplanen for 2012-2015 ble utarbeidet. Medio oktober 2012 deltok
imidlertid Søgne kommune i et pilotprosjekt for å kartlegge opplevelsen av kvaliteten på tjenestene til
de interne tjenestene i kommunen. Generelt er brukerne tilfreds med tjenestene økonomiavdelingen
tilbyr, men avdelingen vil likevel vurdere tiltak på bakgrunn av resultatene.
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Ambisjonsnivå 2010

2011

4,5

4,6

4,5

5,2

4,5

4,8

2012

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

2,5%

3,7%

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,2

Planlagte tiltak 2012 (Økonomiplan)
Tilrettelegging for kursing/oppdatering

Kommentar/Gjennomføring av tiltak
De fleste ansatte har i løpet av året vært på kurs.
Dette gjelder særlig på regnskapsområdet og for
skatt, hvor regelverket endres hvert år, slik at det
er helt nødvendig å oppdatere seg. I tillegg har
avdelingen brukt ressurser på å utvikle
kompetansen innen finans- og gjeldsforvaltning, i
samarbeid med kommunens rådgivere.

Nødvendig verktøy til å utføre jobben

IT-utstyr ble i hovedsak oppgradert i 2011, slik at
det i 2012 stort sett har blitt kjøpt inn nødvendig
utstyr til nyansatte.
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