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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2015-2018. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2015 i økonomiplanen 2015-2018 er kommunens
årsbudsjett for 2015.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2015,
med 2 promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15%
og 700 000 kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til
grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2015.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2015 vedtas med de
disponeringer og premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar
at fordelingen til enhetene skal skje med netto driftsrammer. Rådmannen gis
fullmakt til å overføre budsjettbeløp mellom enhetene i saker som ikke er av
prinsipiell betydning, og som ikke er i strid med intensjonene i kommunestyrets
budsjettvedtak.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell i
saksfremstillingen. Totalt låneopptak i budsjettet for 2015 utgjør 71 055 000
kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre
utlån med 10 000 000 kroner.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 17.11.2014
Behandling:
Eldrerådet hadde følgene enstemmig merknad til økonomiplanen 2015-2018.
Innstilling:
Eldrerådet mener at økonomiplanen 2015 -2018 har mange positive sider. Vi er fornøyd med at
dagtilbudet for demente vil bli styrket fra neste år. Vi håper vi med dette får vekk ventelister på
tilbudet.
Videre er vi glad for at 30 omsorgsboliger vil bli ferdigstilt innen 2017.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 18.11.2014
Behandling:
Kun 2 av 5 medlemmer møtte. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne var dermed
ikke beslutningsdyktige og kunne ikke behandle saken.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.11.2014
Behandling:
Saken forelagt formannskapet kun til orientering.
Rådmann Kim Høyer Holum, Kommunalsjef Torkjell Tofte og økonomisjef Ståle Øverland svarte på
spørsmål fra formannskapet.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 25.11.2014
Behandling:

1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2015-2018. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2015 i økonomiplanen 2015-2018 er kommunens årsbudsjett for
2015.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2015, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 700 000
kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2015.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2015 vedtas med de
disponeringer og premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at
fordelingen til enhetene skal skje med netto driftsrammer. Rådmannen gis fullmakt til å
overføre budsjettbeløp mellom enhetene i saker som ikke er av prinsipiell betydning, og
som ikke er i strid med intensjonene i kommunestyrets budsjettvedtak.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell i saksfremstillingen.
Totalt låneopptak i budsjettet for 2015 utgjør 71 055 000 kroner. I tillegg til ovennevnte
lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 10 000 000 kroner.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering.
Enstemmig innspill (fremmet av arbeidstakerorganisasjonene og repr. Kjelland Larsen
(AP)) følger videre med i arbeidet med årsbudsjett 2015.
Arbeidstakerorganisasjonene:
Arbeidstakerorganisasjonene har følgende merknader til budsjett 2015:
1. I store trekk syntes vi budsjettet virker gjennomarbeidet og bra
2. Vi er bekymret over planlagt nedtrapping av «arbeid for trygd» - grupper.
Ikke minst konsekvensene dette vil gi for de som skal følge opp klientene mens
de utfører sitt ordinære arbeid.
3. Vi er kritiske til at budsjettet for 2015 innebærer et reelt kutt på 2 årsverk i
enhet for institusjonstjenester. Dette bør komme tydelig frem i budsjettet. Vi
mener enheten vil få uforsvarlige rammer med dette kuttet.
Arbeidstakerorganisasjonene:
Det må legges inn penger i budsjettet for 2015, som gjør et mulig å fjerne korte vakter for
turnusene i PLO.
Arbeid oftere enn hver 3. søndag bør belønnes økonomisk. (Jfr. dom i arbeidsretten
Repr. Kjelland Larsen (AP):
Administrasjonsutvalget anbefaler at kommunen tar inn flere lærlinger.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 26.11.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2015-2018. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2015 i økonomiplanen 2015-2018 er kommunens årsbudsjett
for 2015.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2015, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 700 000
kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn
for innkreving av skatt i budsjettåret 2015.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2015 vedtas med de
disponeringer og premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at
fordelingen til enhetene skal skje med netto driftsrammer. Rådmannen gis fullmakt til å
overføre budsjettbeløp mellom enhetene i saker som ikke er av prinsipiell betydning, og
som ikke er i strid med intensjonene i kommunestyrets budsjettvedtak.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell i saksfremstillingen.
Totalt låneopptak i budsjettet for 2015 utgjør 71 055 000 kroner. I tillegg til ovennevnte
lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 10 000 000 kroner.
Rådmannen endret innstilling med følgende korreksjoner, slik:
Som følge av avtale mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre om endringer i Regjeringens forslag til
budsjett vil rådmannen foreslå følgende endringer fra forslag fremlagt 12. november (reduserte utgifter
til forsikring skyldes ny avtale med lavere priser):
Økning av rammetilskudd
Sum økte inntekter (Budsjettskjema 1A)
Redusert foreldrebetaling, barnehager
Økt tilskudd, ressurskrevende brukere
Reduserte utgifter til forsikring
Netto reduserte utgifter (Budsjettskjema 1B)
Økt overføring fra drift til investering

2015
867 000
867 000

2016-2018
1 140 000
1 140 000

417 000
-200 000
-350 000
-133 000

100 000
-200 000
-350 000
-450 000

1 000 000

1 590 000

Endringene vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til vedtak før Kommunestyrets behandling.
Mer detaljert oppstilling:
Barnehage: 2 600 flere plasser/mer fleksibelt opptak
Barnehage: Foreldremoderasjon fra 1/5 istf. fra 1/8,
inntektsgrense økt til 473 000 kroner.
Barnehage: Realøkning av foreldrebetaling skyves til 1/5
Rusarbeid i kommunene – gjøres øremerket
Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten
Sum økte inntekter (Budsjettskjema 1A)
Redusert foreldrebetaling, barnehager
Økt tilskudd, ressurskrevende brukere
Reduserte utgifter til forsikring
Netto reduserte utgifter (Budsjettskjema 1B)

2015

2016-2018

880 000

1 153 000

-188 000
175 000
867 000

-188 000
175 000
1 140 000

417 000
-200 000
-350 000
-133 000

100 000
-200 000
-350 000
-450 000

Økt overføring fra drift til investering











1 000 000

1 590 000

Rammetilskuddet økes med ca. 460 000 kroner i 2015 for å gi rom til flere barnehageplasser
(mer fleksibelt opptak). Dette foreslås ikke fordelt til barnehage fordi Søgne kommune allerede
har lagt til rette for opptak utover det som er påkrevd.
Rammetilskuddet økes med ca. 420 000 kroner for å kompensere for at foreldrebetalingen i
barnehage øker mindre enn foreslått av Regjeringen. Dette foreslås tilført barnehageenhetens
budsjett.
Rammetilskuddet reduseres med 188 000 kroner fordi deler av bevilgningen til rusarbeid i
kommunene omgjøres til en øremerket ordning. Det foreslås ikke tilsvarende reduksjon i
rammen til enhet for psykisk helsearbeid og habilitering.
Rammetilskuddet økes med 175 000 kroner til styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste.
Som følge av at rådmannen allerede har foreslått en betydelig styrking i 2015, og ytterligere
økninger fra 2016, foreslås ikke dette tilført helseenheten.
Regjeringens foreslåtte innstramning i tilskudd til ressurskrevende reverseres. Dette anslås å
øke Søgne kommunes inntekter med ca. 200 000 kroner.
Kommunens forsikring har vært ute på anbud. Som følge av redusert pris foreslås bevilgningen
redusert med 350 000 kroner, dvs. at den foreslåtte økningen reduseres fra 400 000 til 50 000
kroner.

Repr. Christian Eikeland (Frp) foreslo følgende:

FrPs forslag til endringer i budsjettet 2015 og økonomiplan 2015-2018
Drift: (tall i 1000)
Endringer i forhold til rådmannens forslag

1 Eiendomsskatt

2015

2016

2017

2018

1000

1000

1000

1000

2200

2200

500

500

500

2000

2000

2000

2 Fjerne e-skatt, verk/bruk
3 Felles Skole

420

4 Servicegruppa

500

5 Areal
6 Ingeniørvesenet

250

250

250

250

7 Driftstilskudd fysio

190

190

190

190

SUM

2360

3940

6140

6140

Forklaring i tekst:
1. Bunnfradraget økes til 800.000.

2. Eiendomsskatten på verk og bruk ønskes fjernet helt fra 2017. Dette er et signal til ny
etablerende næringsliv, samt til de bedrifter som fra før av skaper mange arbeidsplasser i
kommunen. Grovt sett tar kommunen inn ca. 1,5 millioner kr fra 6 bedrifter, inntil kr.
800.000 fra 150 forskjellige bedrifter og inntil kr 40.000 fra 40 mindre bedrifter
3. Felles skole økes med midler til ungdomskolene, tiltak rettet mot skolenes utfordringer
knyttet til elevgrupper.
4. Servicegruppen legges ikke ned i 2015. I 2015 gjøres det en vurdering på hvordan
servicegruppen kan organiseres i fremtiden, eller om man kan vurdere en alternativ
organisering. Dersom det er naturlig å legge ned servicegruppen i 2015, settes det av
tilsvarende sum til lignende og fremtidige prosjekter innenfor rus og psykiatri.
5. Det innføres ikke selvkost på gebyrer fra 2016
6. Formannskapet har vedtatt at kommunen ikke skal omgjøre offentlige veier til private.
Dette er ikke tatt med i rådmannens forslag til økonomiplan
Forslag til inndekning:
Endringer i forhold til rådmannens forslag
2015

2017

2018

500

500

1000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

5 Ikke prisvekst

760

760

760

760

6 Mindre til investering

500

1180

1880

1880

2360

3940

6140

6140

1 Kultur

2016

100

2 NAV
3 Vedl. av eiendom
4 Sentraladm

SUM
Forklaring i tekst:

1. Det bevilges ikke midler til lekeplass, SGP og til bygdemuseum. Behandlingen av kulturplanen
vil tilsi hva som er nødvendig i forhold til bygdemuseet
2. Sosialhjelpen økes ikke fra 2017. Flere i prosjektet «arbeid for sosialhjelp» kan redusere antall
sosialhjelpsmottakere, etter erfaringer gjort i andre kommuner.
3. Vedlikehold av eiendom er i rådmannens forslag flyttet fra investering til drift. Dette flyttes
tilbake til investeringer.
4. Sentraladministrasjonen reduserer sin rammeøkning med 1 million i forhold til rådmannens
forslag.
5. Det legges ikke inn prisvekst i enheter som ikke berører oppvekst, pleie, omsorg og helse.
(administrasjonsavdelingen, kulturenheten, kvalifiseringsenheten, ingeniørvesenet,
arealenheten, eiendomsenheten, sentraladministrasjonen)
6. Det overføres mindre til investeringer. På Investeringsbudsjettet oppjusteres salgsinntekter
tilsvarende.
INVESTERINGSBUDSJETTET/VERBALFORSLAG

-

Kr 500 000 tiltenkt seil/tak over amfiet ved SGP omdisponeres til utearealer ved
skolene, Uteområder skole

-

Budsjettpost rehabilitering kommunale bygg, Salemsveien 24 og kjøp og utvikling av
eiendom sees i en sammenheng, og anvendes etter størst behov. I driftsbudsjettet
reduseres avsatte midler til vedlikehold, denne sees i sammenheng med denne
fellesposten.
Til sammen er det avsatt kr 37 millioner til kommunens utbedringer, vedlikehold og
kjøp av eiendommer.
Eventuelle salg av eiendommer som ikke er nevnt i rådmannens eller dette budsjett
forslag kan styrke eiendomsenhetens vedlikeholdsbudsjett.
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere samarbeid andre kommuner hva angår
landbruksforvaltningen, og fremlegge en politisk sak innen utgangen av mai 2015

Repr. Per Kjær (SV) fremmet følgende forslag:
1. Bygging/rehabilitering av flyktningeboliger settes på investeringsbudsjettet snarest.
2. Ordningen med kommunal kontantstøtte avvikles fra 1. august-15.
3. Tomtebo barnehage legges ikke ned før det kommunale tilbudet erstattes vest for Tangvall.
Repr. Janette Kleivset (Krf) fremmet forslag til endringer i budsjettet:
Kr 500.000 tiltenkt seil/tak over amfiet ved SGP omdisponeres til flytting av bygdemuseet fra Lunde til
kultursenteret på SGP.

Innstilling:
Rådmannens forslag tas til orientering.
Forslagene fra representantene ble fremlagt uten realitetsvotering, og følger saken videre i den politiske
behandlingen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om endringene i rådmannens forslag som følge av
budsjettavtale mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre om endringer i Regjeringens forslag til
budsjett.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2015-2018. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2015 i økonomiplanen 2015-2018 er kommunens årsbudsjett
for 2015.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2015, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 700 000
kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn
for innkreving av skatt i budsjettåret 2015.

4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2015 vedtas med de
disponeringer og premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at
fordelingen til enhetene skal skje med netto driftsrammer. Rådmannen gis fullmakt til å
overføre budsjettbeløp mellom enhetene i saker som ikke er av prinsipiell betydning, og
som ikke er i strid med intensjonene i kommunestyrets budsjettvedtak.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell i saksfremstillingen.
Totalt låneopptak i budsjettet for 2015 utgjør 71 055 000 kroner. I tillegg til ovennevnte
lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 10 000 000 kroner.
I tjenesteutvalget 26.11.14 endret rådmannen innstilling med følgende korreksjoner, slik:
Som følge av avtale mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre om endringer i Regjeringens forslag til
budsjett vil rådmannen foreslå følgende endringer fra forslag fremlagt 12. november (reduserte utgifter
til forsikring skyldes ny avtale med lavere priser):
Økning av rammetilskudd
Sum økte inntekter (Budsjettskjema 1A)
Redusert foreldrebetaling, barnehager
Økt tilskudd, ressurskrevende brukere
Reduserte utgifter til forsikring
Netto reduserte utgifter (Budsjettskjema 1B)
Økt overføring fra drift til investering

2015
867 000
867 000

2016-2018
1 140 000
1 140 000

417 000
-200 000
-350 000
-133 000

100 000
-200 000
-350 000
-450 000

1 000 000

1 590 000

Endringene vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til vedtak før Kommunestyrets behandling.
Mer detaljert oppstilling:
Barnehage: 2 600 flere plasser/mer fleksibelt opptak
Barnehage: Foreldremoderasjon fra 1/5 istf. fra 1/8,
inntektsgrense økt til 473 000 kroner.
Barnehage: Realøkning av foreldrebetaling skyves til 1/5
Rusarbeid i kommunene – gjøres øremerket
Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten
Sum økte inntekter (Budsjettskjema 1A)
Redusert foreldrebetaling, barnehager
Økt tilskudd, ressurskrevende brukere
Reduserte utgifter til forsikring
Netto reduserte utgifter (Budsjettskjema 1B)
Økt overføring fra drift til investering




2015

2016-2018

880 000

1 153 000

-188 000
175 000
867 000

-188 000
175 000
1 140 000

417 000
-200 000
-350 000
-133 000

100 000
-200 000
-350 000
-450 000

1 000 000

1 590 000

Rammetilskuddet økes med ca. 460 000 kroner i 2015 for å gi rom til flere barnehageplasser
(mer fleksibelt opptak). Dette foreslås ikke fordelt til barnehage fordi Søgne kommune allerede
har lagt til rette for opptak utover det som er påkrevd.
Rammetilskuddet økes med ca. 420 000 kroner for å kompensere for at foreldrebetalingen i
barnehage øker mindre enn foreslått av Regjeringen. Dette foreslås tilført barnehageenhetens
budsjett.








Rammetilskuddet reduseres med 188 000 kroner fordi deler av bevilgningen til rusarbeid i
kommunene omgjøres til en øremerket ordning. Det foreslås ikke tilsvarende reduksjon i
rammen til enhet for psykisk helsearbeid og habilitering.
Rammetilskuddet økes med 175 000 kroner til styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste.
Som følge av at rådmannen allerede har foreslått en betydelig styrking i 2015, og ytterligere
økninger fra 2016, foreslås ikke dette tilført helseenheten.
Regjeringens foreslåtte innstramning i tilskudd til ressurskrevende reverseres. Dette anslås å
øke Søgne kommunes inntekter med ca. 200 000 kroner.
Kommunens forsikring har vært ute på anbud. Som følge av redusert pris foreslås bevilgningen
redusert med 350 000 kroner, dvs. at den foreslåtte økningen reduseres fra 400 000 til 50 000
kroner.

Helge Andresen (H) la frem alternativt budsjettforslag:
Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 samt årsbudsjett for 2015 vedtas med følgende
endringer:
Årsbudsjett 2015:
 Skatt på eiendom: Bunnfradraget økes med kr 100 000,Dekning:
 Utbytte Agder Energi økes med kr. 500 000, 7.21 Ingeniørvesenet: Økte driftsmidler til turstier, idrettsanlegg etc reduseres med kr. 150 000
 7.25 Fellesutgifter og sentraladministrasjon: Økte forsikring, bl.a personforsikringer for alle
ansatte reduseres med kr. 350 000
Kontantstøtte videreføres ut budsjettåret 2015
Repr. Berge (V) la frem alternativ felles budsjettforslag fra AP, Sv og V:

Endringer i forhold til rådmannens forslag:

1)Fortsatt drift Tomtebo bhg.
2) Helsesøster fra 1.8.15
3) Varmtvannsbasseng
4) Servicegruppa
5) Vegvedlikehold
6) Kultur – Styrke frivillighetsarbeid.
SUM
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2015
1,2
0,3
0,25
0,5
0,2
0,2
2,65

2016
3,0
0,7
0,25

2017
3,0
0,7
0,25

2018
3,0
0,7
0,25

0,2
0,2
4,35

0,2
0,2
4,35

0,2
0,2
4,35

Tomtebo barnehage fortsetter driften til en sentrumsnær barnehage er på plass.
Ny 100% helsesøsterstilling fra 1. aug.
Varmtvannsbassenget tas i bruk igjen.
Servicegruppa opprettholdes, og videre drift evalueres i 2015..
Ingeniørvesenet får tilført 200000 kr for å dekke alt vegvedlikehold.
Styrke kulturbudsjettet for å «smøre» det gode frivillige arbeidet som gjøres i kommunen.

Inndekning:
Kommunal kontantstøtte avvikles.
Økt rammeoverføring.
Mindre overføringer investeringsbudsjett

2015
1,2
1,0
0,45

2016
1,2
1,6
1,55

2017
1,2
1,6
1,55

2018
1,2
1,6
1,55

SUM

2,65

4,35

4,35

4,35

Verbalforslag:
1) Investeringsmidlene på 0,5 mill som var avsatt til SGP beholdes som en investeringsbuffer på
kulturbudsjettet. En del av disse midlene må gå vedlikehold av Søgne Bygdemuseum.
2) Det utredes i løpet av 2015 om kommunen bør bygge nye flyktningeboliger i
økonomiplanperioden.
3) Lærlingeordningen i kommunen opprettholdes minst på dagens nivå.
Repr. Kleivset (KRF) la frem alternativt budsjettforslag:
KRF anbefaler rådmannens budsjett med følgende endring:
1. Budsjett for Søgne Menighet økes med kr 200 000 i 2015-2018. beløpet dekkes inn med kr
800 000 fra økt overføring fra staten
Votering:

Det ble votert i følgende rekkefølge:
 KRF sitt forslag falt med 1 (KRF) mot 6 stemmer
 Fellesforslaget fra V, AP og SV falt med 2 (V, AP) mot 5 stemmer
 Høyres forslag vedtatt med 4 (H) mot 3 stemmer
 Rådmannens forslag ble ikke votert over.
Innstilling:
Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 samt årsbudsjett for 2015 vedtas med følgende
endringer:
Årsbudsjett 2015:
 Skatt på eiendom: Bunnfradraget økes med kr 100 000,Dekning:
 Utbytte Agder Energi økes med kr. 500 000, 7.21 Ingeniørvesenet: Økte driftsmidler til turstier, idrettsanlegg etc reduseres med kr. 150 000
 7.25 Fellesutgifter og sentraladministrasjon: Økte forsikring, bl.a personforsikringer for alle
ansatte reduseres med kr. 350 000
Kontantstøtte videreføres ut budsjettåret 2015

Bakgrunn for saken:
Forslaget bygger på Regjeringens forslag. Om nødvendig vil rådmannen fremme et revidert
forslag ut fra behandlingen i Stortinget.
Nedenfor er de obligatoriske budsjettskjemaene som skal vedtas for økonomiplanen 2015-2018
med driftsrammene for årsbudsjett for 2015 til de ulike enhetene i tillegg til
inntektsforutsetninger og finans. I tillegg kommer rådmannens forslag til investeringer med
finansiering. Nærmere beskrivelse av rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 og
årsbudsjett for 2015 fremgår av vedlagt dokument.

Saksutredning:
Driftsbudsjett
Opprinnelig
budsjett

Budsjett

Økonomiplan

2014

2015

2016

2017

2018

1 Skatt på inntekt og formue

-254 741

-261 666

-264 224

-266 783

-269 341

2 Ordinært rammetilskudd

-247 883

-249 293

-251 547

-253 554

-256 022

-18 600

-19 000

-19 200

-19 400

-19 600

-3 268

-3 074

-3 195

-3 032

-3 781

-2 190

-2 054

-2 175

-2 212

-2 131

-538

-500

-500

-500

-1 600

-55

-50

-50

-50

-50

3 Skatt på eiendom
4 Andre generelle statstilskudd
4.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger
4.2 Rentekompensasjon skoleanlegg
4.3 Rentekompensasjon kirkebygg
4.4 Investeringskompensasjon reform 97

-485

-470

-470

-270

0

-524 492

-533 033

-538 167

-542 768

-548 744

-18 100

-19 100

-19 600

-20 100

-20 500

-11 900

-9 800

-10 300

-10 800

-11 200

-5 300

-5 800

-5 800

-5 800

-5 800

-900

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

7 Renteutg., provisjoner og andre finansutg.

17 580

18 100

18 100

21 000

22 000

8 Avdrag på lån

25 000

25 000

25 000

26 000

30 000

0

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

5 Sum frie disponible inntekter
6 Renteinntekter og utbytte
6.1 Utbytte fra Agder Energi
6.2 Renteinnt./avkastning på plasseringer
6.3 Rennteinnt. Overskuddslikviditet

9 Bruk av disposisjonsfond
10 Avsetning til disposisjonsfond
11 Overført til investeringsbudsjettet
12 Til fordeling drift
13 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
14 Merforbruk (+) / Mindreforbruk (-)

0

0

0

0

0

456

7 500

12 900

12 200

15 200

-499 556

-504 033

-504 267

-506 168

-504 544

499 556

504 033

504 267

506 168

504 544

0

0

0

0

0

Budsjett Prognose for Prognose for Prognose for Prognose for
2014 året 2015
året 2016
året 2017
året 2018
26 863
27 693
27 893
28 093
27 893
4 693
4 845
4 845
4 845
4 845

1
2

Administrasjonsavdelingen
PP-Tjeneste

3
4

NAV/Sosial
Barnehager

14 383
77 074

15 004
76 852

15 004
75 952

15 504
76 452

15 504
76 952

5
6

Kvalifiseringsenheten
Nygård skole

-2 194
31 461

-1 603
32 185

-1 478
32 185

-1 478
32 185

-1 478
32 185

7
8

Lunde skole
Langenes skole

22 115
19 310

22 987
19 945

22 987
19 945

22 987
19 945

22 987
19 945

9
10

Barnevern
Tangvall skole

14 309
18 651

15 109
18 745

15 109
18 745

15 109
18 745

15 109
18 745

11
12

Tinntjønn skole
Helsetjenester

18 398
20 814

18 907
22 841

18 907
24 451

18 907
24 601

18 907
24 851

13
14

Institusjonstjenester
Hjemmetjenester

43 899
37 855

45 183
40 469

45 333
41 892

45 333
42 020

45 333
42 151

15
16

Psykisk helsearbeid og habilitering
Kultur

57 445
7 614

61 715
8 269

61 365
8 169

61 365
8 169

61 365
8 169

17
18

Ingeniørvesenet
Arealenheten

3 541
6 800

4 474
7 437

3 724
5 862

3 724
5 437

3 724
5 687

19
20

KBR
Eiendomsenhet

7 625
21 828

7 505
21 082

7 505
21 282

7 505
22 282

7 505
22 282

21
22

Felles omsorg
Felles oppvekst

2 225
13 529

-9 194
12 929

-8 893
12 929

-8 995
12 929

-11 600
12 929

23
25

Felles teknisk
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen

0
31 318

200
30 454

200
30 354

200
30 304

200
30 354

499 556

504 033

504 267

506 168

504 544

Samlede midler fordelt til drift

Investeringsbudsjett:
UTGIFTER TIL INVESTERINGER

2015

2016

2017

2018

SUM

Investeringer kommunale bygg/eiendom
Lunde skole

28 000

28 000

Tangvall skole

200 000

Rehabilitering kommunale bygg

5 000

4 000

3 000

Salemsveien 24 ("Mestabygget")

12 000

Bygging av ca. 30 omsorgsboliger

2 500

60 000

50 000

Nødboliger

3 000

800

800

200 000
3 000

15 000
12 000
112 500

800

5 400

Inventar til ny avdeling på Sjøstjerna bhg

200

200

Solskjerming på Tinntjønn skole

250

250

Spiserom/møterom Nygårdshaven

800

800

Kjøp og utvikling av eiendom

20 000

20 000

Sum investeringer kommunale bygg

71 750

64 800

253 800

3 800

394 150

Opprustning av kommunal veier

550

550

550

550

2 200

Trafikksikkerhet

100

100

100

100

400

ATP-tiltak

440

440

440

440

1 760

Veglys

300

-

-

-

300

1 390

1 090

1 090

1 090

4 660

IT-skolene i IT-plan

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

Øvrig IT

2 130

2 130

2 130

2 130

8 520

Sum IT-investeringer

3 130

3 130

3 130

3 130

12 520

500

500

750

750

2 500

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

Investeringer veier

Sum investeringer veier

IT-investeringer

Andre investeringer
Idrettsplanen/kulturtiltak
Uteområder skoler
Etablering av nødnett/nødstrøm

700

700

Utskifting av bil, eiendomsenheten

200

200

Egenandel, friluftstiltak

100

Utbedre molo, Høllen
Diverse investeringer ingeniørvesenet
Egenkapitalinnskudd i KLP

100

100

100

400

700

700

700

700

2 800

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

1 000

1 000

200

200

Arbeidsbåt skjærgårdstjenesten, egenandel
Sum andre investeringer

6 400

5 300

5 550

6 550

23 800

Hovedplan vannforsyning

4 125

2 925

3 000

3 000

13 050

Hovedplan avløp

3 510

4 780

5 130

8 430

21 850

Traktorgraver

2 000

-

-

-

2 000

VAR - investeringer

Sum VAR - investeringer

Brutto investeringer alle områder

9 635

7 705

8 130

11 430

36 900

92 305

82 025

271 700

26 000

472 030

INVESTERINGSBUDSJETT
2015

2016

2017

2018

SUM

82 920

74 570

263 570

14 570

435 630

9 635

7 705

8 130

11 430

36 900

Utlån, formidlingslån

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

Avdrag formidlingslån

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

Investeringer ekskl. VA
VAR investeringer

Avsetning ubundet investeringsfond
Investeringer inkl. VAR og formidlingslån

0

0

0

0

0

105 055

94 775

284 200

38 500

522 530

61 420

45 420

159 370

0

266 210

Finansiering:
Fremmedkapital
Bruk av lån, ekskl.VA og formidl.lån
Bruk av lån, VA
Bruk av lån, formidlingslån
Tilskudd og ref.
Momskompensasjon
Mottatte avdrag på formidlingslån
Sum fremmedkapital

9 635

7 705

8 130

9 050

34 520

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

1 000

250

39000

250

40 500

11 000

14 000

51000

2000

78 000

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

95 555

79 875

270 000

23 800

469 230

7 500

12 900

12 200

12 700

45 300

0

0

0

0

0

Egenkapital
Overført fra drift
Bruk av avsetninger
Salgsinntekter

2000

2000

2000

2000

8 000

Sum egenkapital

9 500

14 900

14 200

14 700

53 300

Sum finansiering

105 055

94 775

284 200

38 500

522 530

91 %

84 %

95 %

62 %

90 %

9%

16 %

5%

38 %

10 %

Fremmedkapitalfinsiering
Egenkapitalfinansiering
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1 Rådmannens vurderinger – økonomiplanens hovedprofil
Søgne kommune oppnådde også i 2014 gode resultater i brukerundersøkelsene, både fra
kommunens innbyggere og fra egne ansatte når det gjelder interne tjenester.
Medarbeiderundersøkelsen i 2013 viste at de ansatte jevnt over er godt fornøyd med
arbeidssituasjonen. Det er gledelig å registrere at sykefraværet fortsetter å falle fra et allerede lavt
nivå. Kommunebarometeret, som gir en indikasjon på tjenestekvaliteten i forhold til andre kommuner,
rangerte Søgne på en 59. plass av 428 kommuner i 2014 (opp fra 95. plass i 2013). Samlet sett gir
dette et godt utgangspunkt for videre arbeid med å gi et best mulig tilbud til innbyggerne i Søgne.
Kommunen kan ikke drive på en god måte uten en ordnet økonomi. Regnskapene for de siste årene
har vist gode driftsresultater. Dette skyldes i stor grad god avkastning i finansmarkedene,
pensjonseffekter og ordningen som til og med 2013 viste momskompensasjon for investeringer som
en inntekt i driftsregnskapet. Positive resultater har gjort det mulig å opparbeide en viss reserve, selv
om denne i stor grad er bundet opp. Resultatene fra den underliggende driften, det vil si kommunens
enheter, har ikke vært like gode. Enkelte enheter har brukt vesentlig mer enn budsjettert, og enhetene
gikk i 2013 samlet sett i minus. Det er derfor fortsatt viktig å jobbe for å bli mer effektive. Dette vil være
nødvendig for å bevare god tjenestekvalitet i årene fremover innenfor begrensede økonomiske
rammer.
Kommunens gjeld, målt som andel av brutto driftsinntekter, har falt fra 93 prosent i 2005 til 71 prosent i
2013. Ved utgangen av 2013 var kommunens gjeldsbelastning omtrent på nivå med gjennomsnittet i
den såkalte kommunegruppen, som består av et utvalg sammenlignbare kommuner. Etter en såpass
lang periode med fallende gjeld relativt til inntekter vil det ikke være unaturlig med noen større
investeringer i årene som kommer. Dette er reflektert i rådmannens forslag, som legger opp til
investeringer på 472 mill. kroner i den neste fireårsperioden. De største investeringene de nærmeste
årene i rådmannens forslag gjelder Lunde skole, Tangvall skole og utbygging av omsorgsboliger.
Forslaget om Tangvall skole må sees i sammenheng med den pågående prosessen rundt en mulig ny
videregående skole. Forslaget om omsorgsboliger har bakgrunn i at kommunen allerede om få år vil
ha vesentlig flere innbyggere i eldre aldersgrupper enn i dag. Heldøgns omsorgsboliger er også en
satsing fra Regjeringen, slik at det er mulighet for betydelige tilskudd. Det er imidlertid viktig å holde
gjeldsnivået så lavt som mulig for å unngå at rente- og avdragsutgifter legger beslag på en for stor del
av kommunens driftsinntekter. Dette er særlig viktig å være bevisst på i dagens situasjon med lave
renter, siden kapitalutgiftene de første årene vil være lavere enn det vi må forvente på lengre sikt.
Forslag til statsbudsjett gir en økning av frie inntekter i størrelsesorden 20 mill. kroner fra opprinnelig
budsjett 2014 til 2015. For å legge til rette for en viss egenfinansiering av kommende investeringer
brukes en del av dette handlingsrommet på å styrke driftsresultatet. Forslaget om et netto driftsresultat
på 5 mill. kroner er langt fra målet om 3 prosent, som tilsvarer 20 mill. kroner. Det er likevel en
betydelig økning fra budsjettet for 2014, hvor det ble budsjettert med et netto driftsresultat på 0,5 mill.
kroner, og det legges opp til en videre styrking i 2016. I siste del av økonomiplanperioden, og på
lengre sikt, ser vi at kommunen vil få vesentlig flere innbyggere i de eldre aldersgruppene. Forslaget
om investering i omsorgsboliger er en del av svaret på dette, som også er ment å gi mer effektive
driftsløsninger. Den demografiske utviklingen tilsier at det likevel vil kunne bli behov for å øke utgiftene
til pleie og omsorg mer enn det som ligger inne i økonomiplanen.
Innenfor den gjenværende driftsrammen har det vært nødvendig med strenge prioriteringer. Som følge
av at antall barn i barnehagealder ble redusert med ca. 30 fra våren til høsten 2014 er budsjettet til
barnehageenheten redusert. Større reduksjoner i barnehagebudsjettet krever også en reduksjon av
antall plasser, og det foreslås å løse dette ved å legge ned Tomtebo barnehage. For ikke å redusere
kapasiteten for mye foreslås det samtidig å åpne en ny avdeling i Sjøstjerna barnehage. På
sosialområdet forutsetter budsjettforslaget at arbeidet med å snu den negative utviklingen i
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utbetalinger av sosialhjelp lykkes, slik at utbetalingene blir lavere i 2015 enn i år. Dette gir, sammen
med noen andre innsparingsforslag, mulighet for å prioritere andre områder.
De tiltakene som er prioritert innebærer en klar vridning mot tidlig innsats og forebygging. Dette gjelder
blant annet økt helsesøsterressurs, økt jordmorressurs, økte ressurser til ergo- og fysioterapi og
helsefagarbeider med fokus på hjemmerehabilitering. Denne satsingen forventes å gi kommunen
reduserte utgifter på lengre sikt, men ikke minst å gi et bedre tjenestetilbud til kommunens innbyggere.
Det ligger også inne en viss styrking av hjemmetjenesten i økonomiplanperioden.
I tillegg til budsjett og prognoser for de neste fire årene gir økonomiplanen en gjennomgang av hver
enkelt enhet. Her vektlegges enhetenes resultater innenfor økonomi, brukertilfredshet og
medarbeidertilfredshet, i tråd med kommunens styringssystem. Enhetene vil rapportere på
gjennomføringen av de planlagte tiltakene som skisseres i dette dokumentet i årsmeldingen for 2015.
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2 Kommunens sentrale styringsdokumenter
Det kommunale styringssystemet består av 4 hovedelementer:





Kommuneplanens langsiktige del
Kommuneplanens kortsiktige del
Årsbudsjettet
Rapportering og regnskap

Kommuneplanens langsiktige del
Kommuneplanens langsiktige del trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for kommunen.
Kommuneplanen har et 12 års perspektiv og skal i utgangspunktet rulleres hvert fjerde år, dvs. i hver
kommunestyreperiode. Søgne kommune har vedtatt kommuneplanens arealdel for 2007-2019.
Samfunnsdelen i kommuneplanen ble rullert og vedtatt i 2011.

Kommuneplanens kortsiktige del (økonomiplanen)
Økonomiplanen har et fireårig perspektiv og rulleres hvert år. Økonomiplanen skal beskrive
Kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene basert på forutsetninger i kommuneplanens
langsiktige del. Økonomiplanen skal settes opp med balanse mellom utgifter og inntekter hvert år.

Årsbudsjettet
Årsbudsjettet er identisk med det første året i økonomiplanen. Årsbudsjettet skal settes opp i balanse
og skal bestå både av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Det er ikke lov å budsjettere med
underskudd. I Søgne kommune behandles økonomiplanen og årsbudsjettet parallelt.

Rapportering og regnskap
I løpet av året er det to hovedrapporteringer (tertialrapporter) som gjennomgår regnskap i forhold til
budsjett, med rapporteringstidspunkt 30. april og 31. august. Årsbudsjettet bestemmer nivået på
tjenesteproduksjonen og utgifts- og inntektsnivået, mens tertialrapportene er avviksrapporter.
Kommunen er pålagt å avgi løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteproduksjon til bruk i
nasjonale informasjonssystemer per 15. februar hvert år. Kommunestyret er pålagt å behandle
årsregnskapet og årsrapporten innen 1. juli det påfølgende år.

Økonomiplanens oppbygning
Kommunens styringssystem er bygd opp rundt 24 fokusområder, 17 enheter, 2 fellesområder med
Songdalen i tillegg til Kristiansandsregionen brann og redning IKS. Videre kommer fellesområder for
oppvekst, pleie og omsorg, teknisk sektor og sentraladministrasjonen.
Økonomiplanen består av 2 deler:



Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015, del 1
Enhetenes bidrag, Økonomiplan 2015-2018, del 2

Del 1 (kapittel 1-12) har hovedfokus på økonomi, med presentasjon av rådmannens forslag til driftsog investeringsbudsjett for perioden 2014-2017 og forutsetninger for og konsekvenser av dette. Del 1
inneholder også omtaler av kommunens fokusområder, felles målekart, mål og ambisjoner på
overordnet nivå.
Del 2 (kapittel 13) gir en beskrivelse av virksomheten i hver enkelt enhet, som blant annet inneholder
enhetenes målekart for fokusområdene økonomi, tjenester/brukere og organisasjon/medarbeidere.
Videre gis det overordnede omtaler for oppvekstsektoren, helse- og omsorgssektoren og teknisk
sektor.
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3 Kommuneplanens samfunnsdel
3.1 Fokusområde oppvekst
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:
En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som
voksen.
Hovedmålet følges gjennom underliggende planer på oppvekstområdet:









Oppvekstplan 2011-2015.
Inkluderende læringsmiljø; - forankret i felles samarbeid Knutepunkt Sør.
Pedagogisk utviklingsplan; Tett på!
Handlingsplan mot mobbing.
Læreplan i sosial kompetanse for grunnskolen i Søgne.
IT-strategi for skolene.
Barnehagebehovsplan.
Handlingsplan mot mobbing i barnehagene.

Hovedtiltakene blir vist og rapportert i enhetenes virksomhetsplaner i kapittel 13, og i årsmeldingen.

3.2 Fokusområde omsorg
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for omsorg:
Tjenestetilbudet skal være trygt og forutsigbart, samtidig som det er dimensjonert og
strukturert i forhold til befolkningens sammensetning og behov. Enhver skal ha en
meningsfylt hverdag ut fra egne forutsetninger.
Hovedmålet følges gjennom underliggende planer på helse- og omsorgsområdet:








Omsorgsplan 2011-2020.
Folkehelseplan 2011-2014, under revisjon i 2014.
Kompetanse- og rekrutteringsplan for helse- og omsorg.
Flyktningeplan.
Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2016.
Helsemessig og sosial beredskap.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Hovedtiltakene blir vist og rapportert på i enhetenes virksomhetsplaner i kapittel 13, og i årsmeldingen.

3.3 Fokusområde næringsutvikling
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for næringsutvikling:
Søgne kommune skal ha et variert næringsliv preget av vekst og høy verdiskapning. Søgne
skal være en attraktiv kommune å etablere ny virksomhet i.
Hovedmålet følges opp med:





Oppfølging av Nasjonal transportplan for utbygging av E39 og kommunedelplan E39.
Oppfølging av handlingsplanen for fylkesveier 2013-2016.
Utarbeidelse av kommunedelplan Tangvall.
Følge opp Strategisk næringsplan for Knutepunkt Sørlandet.
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3.4 Fokusområde beredskap
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for beredskap:
Beredskapsarbeidet skal sikre at Søgne kommune til enhver tid er rustet til å ta hand om
situasjoner som krever ressurser ut over det som kommunens ordinære apparat kan stille til
rådighet. Samfunnssikkerhet skal vektlegges i all kommunal planlegging, herunder
arealplanlegging.
Hovedmålet følges opp med:


Beredskapsøvelse i 2015.

3.5 Fokusområde kultur
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for kultur:
Å skape trivsel, glede, samhørighet, identitet, utvikling og mestring gjennom et kulturtilbud
preget av allsidighet, kvalitet og egenaktivitet. Bidra til økt fokus på god folkehelse.
Hovedmålet følges opp gjennom underliggende planer på kulturområdet:



Kulturplanen
Kommunedelplan for utbygging av idrett, friluftsliv og nærmiljø i Søgne kommune

Hovedtiltakene blir vist og rapportert i enhetens virksomhetsplaner i kapittel 13, og i årsmeldingen.
Barne- og ungdomskulturen har fått en tydeligere sammenheng med resten av kulturfeltet når det fra
2013 ble organisert under enhet for kultur, og blir tatt med i utviklingen av en kulturstrategi. Denne vil
bli utarbeidet i 2014.

3.6 Fokusområde miljø og klimaplan
I kommuneplanen for 2011-2020 er det satt følgende hovedmål for miljø og klimaplan:
Kommunen skal sikre biologisk mangfold og bidra til å redusere de totale klimautslippene
Hovedmålet følges opp med:






Sikre at saker som berører natur behandles i tråd med naturmangfoldloven.
ENØK-tiltak i kommunale bygg.
Utbygging av gang- og sykkelvegnettet – egen kommunedelplan.
Jobbe mot bekjempelse av svartelista arter i kommunen.
Utarbeide skjøtselsplan for Norges eneste kjente forekomst av spiss-siv.
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4 Sentrale økonomiske forutsetninger i statsbudsjettet
4.1 Nye anslag for kommunesektorens inntekter og utgifter i 2014
I forbindelse med statsbudsjettet for 2015 presenterte Regjeringen samtidig oppdaterte anslag for
2014.
Opprinnelig statsbudsjettet for 2014 anslo en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 5,4
mrd. kroner regnet fra daværende anslag på regnskap for 2013. Realveksten i frie inntekter ble anslått
til 3,6 mrd. kroner.
I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2014 ble anslagene for realveksten i både frie og samlede
inntekter i 2014 nedjustert med 0,4 mrd. kroner. Kommunenes inntekter fra skatt på inntekt og formue i
2014 ble satt ned med 1,2 mrd. kroner sammenliknet med anslaget i tilleggsproposisjonen og saldert
budsjett. Samtidig viste regnskapstall for 2013 at de øremerkede overføringene i fjor ble noe høyere
enn anslått i tilleggsproposisjonen for 2014. På den annen side innebar lavere anslag for lønnsveksten
i 2014 at den kommunale deflatoren ble justert ned. Det motvirket i noen grad virkningen av de to
andre endringene.
Etter Revidert nasjonalbudsjett har det kommet ytterligere informasjon om skatteinngangen og
utviklingen i norsk økonomi, som trekker i retning av at kommunesektorens skatteinntekter i 2014 vil
bli om lag 0,9 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett. For Søgne kommune
tilsvarer skattesvikten i 2014 samlet sett om lag 4,5 mill. kroner. Den reelle veksten i
kommunesektorens samlede inntekter fra 2013 til 2014 anslås nå til 4,4 mrd. kroner eller 1,1 prosent.

4.2 Kommuneopplegget for 2015
Omtalen er basert på Regjeringens budsjettframlegg, slik at eventuelle endringer i kommuneopplegget
etter Stortingets budsjettbehandling ikke er innarbeidet.
I kommuneproposisjonen, som ble lagt fram våren 2014, la Regjeringen opp til realvekst i
kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på mellom 4,5 og 5 mrd. kroner, hvorav realvekst i frie
inntekter på mellom 4,2 og 4,5 mrd. kroner.
I forslag til statsbudsjett for 2015, foreslår Regjeringen bevilgninger som gir en anslått realvekst i totale
inntekter på 6,2 mrd. kroner, som er 1,2 mrd. kroner over det spennet som ble signalisert i
kommuneproposisjonen. Økningen av frie inntekter i kommunesektoren anslås til 4,4 mrd. kroner, dvs.
innenfor det varslede spennet. Kommunenes andel av økningen i frie inntekter er 3,9 mrd. kroner,
omtrent midt i det varslede spennet på 3,75 til 4,25 mrd. kroner. Veksten er regnet fra anslått
inntektsnivå i 2014 i revidert nasjonalbudsjett 2013.
Skatteanslaget for 2014 for kommunesektoren ble i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet
nedjustert med 0,9 mrd. kroner sammenliknet med anslaget i kommuneproposisjonen. Det innebærer
at inntektsveksten i 2014 blir høyere når den regnes fra nåværende anslag for 2014. Anslått vekst i
samlede inntekter i 2014 blir 7,1 mrd. kroner når den regnes fra nåværende anslag på regnskap for
2013. Tilsvarende blir veksten i frie inntekter 5,3 mrd. kroner i 2015 når den regnes fra nåværende
anslag på regnskap 2014.
I presentasjonen av kommuneopplegget fokuseres det på reelle endringer i kommunesektorens
inntekter. Dette innebærer at man prisjusterer kommunesektorens inntekter for anslått lønnsvekst og
anslått prisvekst på varer/tjenester før man legger til realveksten. Denne pris- og lønnsjusteringen
gjøres med utgangspunkt i den såkalte deflatoren. I kommuneopplegget for 2015 er deflatoren anslått
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til 3,0 pst. I dette anslaget ligger inne en anslått lønnsvekst på 3,3 prosent. Realvekst defineres da
som vekst utover denne lønns- og priskompensasjonen.
Tabellen nedenfor viser anslag på frie inntekter i 2015 for kommunene i Vest-Agder, sett i forhold til
anslag på regnskap for 2014:

Kommune

1001 Kristiansand

Anslag på
frie
inntekter
2014

Anslag på
oppgavekorrigerte
frie
inntekter
2014

Anslag på
frie
inntekter
2015

Anslag på
oppgavekorrigert
vekst
2014-2015

Vekst
regnskap
2014-2015

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

3 935 700

3 842 008

4 035 539

193 530

5,0

1002 Mandal

738 292

720 506

760 967

40 461

5,6

1003 Farsund

459 489

448 662

469 235

20 573

4,6

1004 Flekkefjord

472 795

461 575

487 421

25 847

5,6

1014 Vennesla

667 621

651 507

689 121

37 614

5,8

1017 Songdalen

304 567

297 165

310 502

13 337

4,5

1018 Søgne

499 139

486 834

511 469

24 635

5,1

1021 Marnardal

139 168

135 952

143 113

7 161

5,3

68 155

66 725

67 620

895

1,3

1027 Audnedal

108 824

106 329

113 249

6 920

6,5

1029 Lindesnes

250 303

244 269

258 075

13 806

5,7

1032 Lyngdal

403 405

393 557

408 422

14 865

3,8

1034 Hægebostad

105 072

102 743

105 948

3 204

3,1

1037 Kvinesdal

315 984

308 502

325 238

16 736

5,4

1046 Sirdal

128 864

126 265

131 120

4 855

3,8

6 900

6 900

5 000

8 604 279

8 399 499

8 822 039

422 540

5,0

1026 Åseral

Fordeles gjennom året
Vest-Agder

Vekst fra anslag på regnskap 2014 til 2015, som oppgis i tabellen over, er større enn vekst fra
opprinnelig budsjett 2014 til 2015. Hovedgrunnen er at skatteinngangen i 2014 er lavere enn
budsjettert. Dette utgjør i størrelsesorden 2,1 mrd. kroner på landsbasis og 4,5 mill. kroner for Søgne.
Regnet fra opprinnelig budsjett 2014, som er utgangspunktet for neste års budsjett, er økningen i frie
inntekter ca. 20 mill. kroner.
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5 Omtale av status og utfordringsbilde overordnet og for
sektorene
5.1 Overordnet omtale
Status per 2013
Søgne kommune har de siste årene hatt et driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter litt over
gjennomsnittet av andre kommuner, som figuren nedenfor viser.

Selv om Søgne kommune ligger over gjennomsnittet er det mange kommuner som har bedre
resultater (168 kommuner i 2013).
Søgne kommune er en såkalt lavinntektskommune, og de frie inntektene per innbygger er 0,7 prosent
lavere enn for gjennomsnittskommunen som følge av befolkningssammensetningen. Av samlede
utgifter på drøyt 500 mill. kroner utgjør dette ca. 3,5 mill. kroner. I tillegg trekkes kommunen i 2015
13,7 mill. kroner som følge av en høy andel elever i private skoler, fordi den ordinære undervisningen
for disse elevene finansieres av staten. Samlet sett skal Søgne kommune dermed ha ca. 17 mill.
kroner lavere utgifter enn gjennomsnittskommunen. Det er imidlertid store forskjeller mellom
områdene, noe som gjenspeiler en ung befolkning:

Område
Grunnskole*
Barnehage
Sosialhjelp
Pleie og omsorg
Helse
Barnevern
Administrasjon
Søgne kommune samlet

Beregnet utgiftsbehov per innbygger
ift. landsgjennomsnitt
106%
101%
87%
85%
101%
108%
100%
96,7%

* Justert for elever i privatskoler i tillegg til befolkningssammensetning.
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Kostra-tall på de ulike områdene viser hvor mye vi bruker sammenlignet med andre kommuner, men
tar ikke hensyn til forskjeller i beregnet utgiftsbehov som følge av ulik befolkningssammensetning og
andel elever i private skoler. Agenda Kaupang har gjort en egen beregning for ressursbruk på ulike
områder i Søgne sammenlignet med kommunegruppe 07 som er basert på Kostra-tall, men som også
justerer for disse forholdene (2013-tall):

Område
Grunnskole
Barnehage
Sosialhjelp
Pleie og omsorg
Helse
Barnevern
Administrasjon
Sum (inkl. ikke hele kommunen)

Merforbruk ift. kommunegruppe 07
(negative tall betyr at vi i 2013 drev billigere)
7 mill. kroner
-6 mill. kroner
-1 mill. kroner
13 mill. kroner
-2 mill. kroner
-7 mill. kroner
-2 mill. kroner
2 mill. kroner

Det er usikkerhet knyttet til tallene, men de gir likevel en klar indikasjon på at vi i forhold til
sammenlignbare kommuner bruker mer på pleie og omsorg og på skole, mens vi driver billigere på en
del andre områder. Det kan være mange og sammensatte grunner til dette, men er likevel en viktig del
av utgangspunktet for planlegging av investeringer og fordeling av driftsmidler framover.
Det at Søgne kommune ser ut til å drive noe dyrere enn gjennomsnittskommunen, men samtidig har et
bedre driftsresultat må sees i sammenheng med eierskap i Agder Energi og Søgne kommunes
forvaltningsfond, samtidig som gjeldsnivået ikke er høyere enn landsgjennomsnittet. Dette gjør at netto
finansutgifter ligger godt under gjennomsnittet, jf. figur nedenfor:
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Utvikling i økonomiplanperioden
Søgne kommune har hatt lav befolkningsvekst de siste par årene, med 1 prosent i 2012 og 0,4
prosent i 2013. Veksten tok seg opp første halvår 2014, med en halvårsvekst på 1 prosent.
Statistisk sentralbyrå oppdaterer sine befolkningsframskrivninger hvert andre år. Framskrivningen som
kom sommeren 2014 var vesentlig endret fra 2012. Middelalternativet anslår en årlig vekst på rundt
1,2 prosent, som fordeler seg som følger (tall per 1. januar 2015-2018):
2015
266
567
1 597
1 140
6 148
2 774
4 716
2 228
1 064
299
54
11 135

Innbyggere 0-1 år
Innbyggere 2-5 år
Innbyggere 6-15 år
Innbyggere 16-22 år
Innbyggere 23-66 år
Innbyggere 0-17 år
Innbyggere 18-49 år
Innbyggere 50-66 år
Innbyggere 67-79 år
Innbyggere 80-89 år
Innbyggere 90 år og over
Søgne kommune

2016
274
561
1 575
1 146
6 230
2 767
4 742
2 277
1 102
317
55
11 260

2017
278
563
1 577
1 134
6 317
2 756
4 792
2 321
1 149
322
57
11 397

2018
288
580
1 559
1 131
6 417
2 747
4 855
2 373
1 184
326
60
11 545

Vekst i
perioden
22
13
-38
-9
269
-27
139
145
120
27
6
410

Basert på befolkningsframskrivningen har Agenda Kaupang anslått følgende beregnede utgiftsvekst
for de største budsjettområdene:

120

Beregnet behov for tjenester. 2014 = 100
1018 Søgne
Grunnskole

115

Barnehage

110

Pleie og omsorg
Befolkning totalt

105

100
95
90
85
80

2002

2007

2012

2017

2022

Figuren viser at trykket for økte utgifter i kommende økonomiplanperiode først og fremst vil komme
innenfor pleie og omsorg, og at vi her vil se en vekst også utover neste fireårsperiode. Dette er den
samme trenden vi har sett de siste årene, og veksten de kommende årene er ikke særlig annerledes
enn det vi har sett de siste årene. Utgiftene til grunnskole vil ligge nokså stabilt, mens
barnehageutgiftene først faller for deretter å øke igjen mot slutten av perioden.
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For øvrige områder, herunder teknisk sektor, helse, sosial og administrasjon tilsier den generelle
befolkningsveksten en viss årlig vekst. Vi ser likevel at veksten på enkelte områder, særlig sosialhjelp,
har vært større enn befolkningsutviklingen skulle tilsi. Dette er et område det jobbes aktivt med.

5.2 Fellestekst helse- og omsorgssektoren
Gustav Skretting
Helse- og omsorg omfatter helseenhet, enhet for hjemmetjeneste, institusjonstjeneste og
psykisk helse/habilitering. I tillegg omfatter tjenesten også forvaltningstjeneste i pleie- og
omsorg. Samlet antall årsverk utgjør 213.

Overordnede visjoner/mål for helse- og omsorg
1. Utvikle et tjenestetilbud så helhetlig, fleksibelt og individuelt tilpasset som mulig i forhold til
gjeldende rammevilkår, både organisatorisk og i samsvar med hovedprinsippet om beste
effektive omsorgsnivå.
2. Det fokuseres på forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende arbeid i kommunen.
Folkehelse- og bedre livskvalitet søkes oppnådd overfor den enkelte bruker.
3. De tjenester som ytes er profesjonelle og gode, og at det er rett kompetanse og hjelp til rett
tid.
4. Stabil bemanning som trives og utvikles i jobben.
5. Tilrettelegge beslutningsgrunnlag for politiske beslutninger.
Omsorgsplan og folkehelseplan ble behandlet i tilknytning til kommuneplanens samfunnsdel i
september 2011. Folkehelseplanen skal revideres i 2014.
Figuren nedenfor viser utviklingen av pleie- og omsorg i prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter:
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Andelen som pleie- og omsorg utgjør i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter økte sterkt
frem til 2008, for senere å bli stadig mindre andel. Fra år 2000 har andelen økt fra 21,9 prosent til 26,8
prosent i 2013 (36,6 prosent i 2008). Dette er en stor endring og skyldes bl.a. utbygging innenfor
psykisk helse, tiltak for funksjonshemmede og en vesentlig økning av antall sykehjemsplasser (fra ca.
40 til 57). Som vist reduseres andelen også i øvrige kommuner, noe som blant annet skyldes en
vesentlig utbygging av barnehagesektoren i kommunene. Da går andelen av totalbudsjettet til pleieog omsorg og skole ned.
Nesten halvdelen av ressursene i pleie- og omsorg brukes i dag til personer under 67 år.
Dersom en ser nærmere på Kostra-tallene for 2013, bruker Søgne kommune i 2013 374 kroner mindre
per innbygger enn kommunegruppe 07 (sammenlignbare kommuner) til pleie- og omsorgsformål
(netto driftsutgifter). For å danne seg et riktig bilde må det foretas nærmere analyser i forhold til
behovskriteriene i inntektssystemet. Andel 80+ i Søgne kommune er 3,2 prosent av befolkningen,
mens den er 3,9 prosent i kommunegruppe 07. Dersom Søgne kommune hadde hatt lik
alderssammensetning som gjennomsnittet i kommunegruppe 07, ville det vært 77 flere innbyggere
over 80 år i Søgne, noe som hadde krevd økte ressurser. Hvis en fullt ut skulle korrigert for beregnet
utgiftsbehov har Agenda Kaupang beregnet at utgiftene til pleie og omsorg ligger ca. 13 mill. kroner
høyere enn kommunegruppe 07. Forslag til investering i omsorgsboliger forventes å gi mer effektive
driftsløsninger. Hvis de kommende årene, hvor en forventer en relativt stor økning i tjenesteomfanget,
klarer å holde noe igjen på utgiftssiden vil det også bidra til at vi nærmer oss gjennomsnittet.

Fremtidig bruk av boligmasse innen omsorgsektoren
Det ble i september 2014 nedsatt en arbeidsgruppe for å drøfte alternativer for fremtidig bruk og
optimalisering av bruken av boliger innen omsorgssektoren.
Arbeidsgruppen består av enhetsleder hjemmetjenester, enhetsleder institusjonstjenester, enhetsleder
psykisk helse- og habilitering, enhetsleder eiendom, fagleder forvaltningstjenesten og kommunalsjef
helse- og omsorg. Bakgrunnsteppet for drøftingene var bl.a.:


Økt behov for omsorgstjenester i fremtiden.



Omsorgsboligene i Lundeveien 36 byr på utfordringer for hjemmesykepleien m.h.t. oppfølging
av de mest omsorgstrengende / rullestolbrukere.



Kommunens Helse- og Omsorgsplan 2010-2016.



Prognosene for forekomst av demens frem mot 2030-2040.



Økt behov for avlastningstiltak for unge funksjonshemmede.



Boligtilbud for de sykeste psykisk syke.



Analyse av styringsdata 2014.



Statens tilskuddsordninger (via Husbanken) for bygging av nye omsorgsboliger og
sykehjemsplasser.

Utfordringer i dag:
1) Dagens omsorgsboliger i Lundeveien 36/38 har et økende tilfang av svært omsorgstrengende
eldre. Flere er avhengig av rullestol og personbistand i forflytning til felles spiseplass. Flere
pasienter skrives nå ut fra sykehus / korttidsopphold til en omsorgsbolig der det tidligere kunne
være aktuelt med sykehjemsplass. Brukergruppen er endret fra den gang beboerne her var
mer selvhjulpne (Aldershjemstilbud). De lange gangene med harde gulv i disse
omsorgsboligene har medført økende tidsbruk til transport av pasienter og ansatte har også
opplevd helseplager som følge av mye gåing på de harde gulvene.
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2) Avlastningstilbudet for unge funksjonshemmede holder i dag til i lokaler i Lundeveien 34 som
er en del av samme bygningskompleks. Der er nettopp påbygd lokaler for 3 nye boliger for
sterkt funksjonshemmede unge brukere. Fremover må ventes økende behov for
avlastningstilbud for unge funksjonshemmede ut over dagens muligheter i Lundeveien 34.
3) Psykisk helse har i tillegg 2 omsorgsboliger øverst i bakkegata (Lundeveien 36) som benyttes
til trenings- og kartleggingsopphold for unge brukere / uavklarte omsorgsbehov for psykisk
syke unge. Behovet for slike boliger er større enn dagens muligheter gir.
Det er behov for å jobbe videre med disse problemstillingene i 2015, men rådmannen vil foreslå at
følgende tiltak gjennomføres i 2015:


Bygging av ett nytt sykehjemsrom i hvert bofellesskap på Søgne Omsorgssenter, slik at
bokollektivene blir økt fra 7 til 8 plasser. Dette gir 4 nye sykehjemsrom. Likeledes foreslås
bygget 1 nytt korttidsrom på korttidsavdelingen, slik at antall rom økes fra 15 til 16. Det
foreslås at rådmannen får fullmakt til å gjennomføre ombyggingene innenfor de tidligere
avsatte økonomiske nettobeløp i budsjettet for 2013. Storparten av ombyggingen vil bli gitt i
form av tilskudd fra staten til sykehjem. Det forutsettes at ombyggingen skjer i drøftelser med
ledere, ansatte og tillitsvalgte.

De områdene en særlig vil jobbe videre med er:


Utbygging av omsorgsboliger syd for Søgne Omsorgssenter innenfor de økonomiske rammer
som fremgår av økonomiplanen. Det vil da kunne skje en flytting av eldre omsorgsbeboere fra
Lundeveien til de nye boligene. Noe vil også kunne skje gradvis. Det forutsettes at Lundeveien
34 og 36 i sin helhet på sikt driftes av enhet for psykisk helse og habilitering, men at utleie
også kan skje til f.eks. andre grupper enn til eldre. Det er ført opp 2,5 mill. kroner i 2015 til
planlegging og 110 mill. kroner til investeringer i ca. 30 nye omsorgsboliger i 2016 og 2017
(inkl. mva.), fordelt med 60 mill. kroner i 2016 og 50 mill. kroner i 2017.
Det vil kunne bygges et bygg med grunnflate 1 000-1 200 m2 på tomten, og det kan min.
bygges i 3 etasjer. Det bør også legges opp til parkering i kjeller.



Utbygging av dagens kontoravdeling (hjemmetjenesten og forvaltningstjenesten) til flere
korttidsplasser/avlastningsplasser. Samtidig må det jobbes videre med kontorplassering av
hjemmetjenesten og forvaltningstjenesten. Det er utarbeidet skisser for påbygging på loft i
Søgne Omsorgssenter, noe en må komme tilbake til i forhold til evt. andre alternativer.

Folkehelse
Folkehelseinstituttet har i 2014 utgitt folkehelseprofiler for hver kommune i Norge, og det går an å
sammenligne seg med andre kommuner. Søgne kommune har levekårsutfordringer spesielt knyttet til
følgende forhold:


Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet for øvrig, og på linje med snittet i
Vest-Agder.



Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen gravide
som røyker ved første svangerskapskontroll.



Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter
data fra fastlege og legevakt.

Andre hovedtrekk i kommunens folkehelse:


Hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, vurdert etter antall
pasienter behandlet i sykehus.



KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mindre utbredt enn ellers i landet, basert på bruk
av legemidler (45-74 år).
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Andelen personer med type 2-diabetes er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter
data fra fastlege og legevakt.



Plager og sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i
landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.



Tykk- og endetarmskreft ser ikke ut til å være entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter
antall nye tilfeller.

Omsorgstilbud til rusavhengige
Søgne kommune har store utfordringer knyttet til rusarbeid og omfanget av utfordringer knyttet til
den kommunale hjelpeplikten til personer med rusavhengighet. Blant innbyggerne med denne type
problematikk er det en gruppe på 4-5 personer som fungerer svært dårlig kognitivt, der den totale
livssituasjonen er svært problematisk og kompleks.
Det faglige miljøet har over lengre tid formidlet disse problemstillingene, og utredning av et styrket
botilbud kom med i kommunens rusplan i 2013 (se forslag til nye tiltak, kapitel 4.8.6). Med bakgrunn i
rusplanen og den konkrete livssituasjon til fire rusavhengige, ble det nylig søkt om statlig tilskudd (se
vedlegg). Kommunen fikk innvilget tilskudd på 1 332 969 kroner. Det statlige tilskudd nevnt ovenfor er
vesentlig mindre enn hva det ble søkt om, og for lite til å iverksette et døgnkontinuerlig tett
oppfølgingsprogram i et kommunalt etablert bofellesskap. Tilskuddet gir allikevel kommunen en
mulighet til å iverksette et tiltak dersom det tilføres friske midler i tillegg. Et botiltak med bemanning vi
bedre en enkeltes liv og helse, og samtidig ha stor betydning for de miljøer disse personene til enhver
tid ferdes i.
Ressursbehov:
Faglig vurdering av brukernes funksjonsnivå, samt at personalets sikkerhet ivaretas, tilsier et
bemanningsbehov til 250 timer pr uke, hvilket utgjør 7 årsverk. Tilskuddet som er gitt fra staten
ivaretar 70 av disse timene (2 årsverk). Til fratrekk kommer også eksisterende ressurser tilsvarende
37 timer (1 årsverk) som kan omdisponeres på dagtid i ukedagene. Behovet for friske kommunale
midler (ikke bundet opp mot andre tjenester i enheten) vil da være 143 timer pr uke, noe som utgjør
4 årsverk (dekker kveld, natt og helg).
Med i beregningen må være at et bortfall av nevnte tilskudd fra staten medfører at kommunen selv
må fullfinansiere hele driften. Altså alle 7 årsverk. 7 årsverk utgjør i dag ca 4 750 000 kroner inkludert
sosiale utgifter. En kan også supplere tilbud for andre brukere med det statlige tilskuddet og etter
hvert øke noe på ressursinnsatsen for å gi et samlet tilbud til 4-5 personer. Et viktig moment knyttet til
personalressurser er farlighetsvurdering i forhold til brukergruppen. Det vurderes ikke som forsvarlig at
personell i særlig grad skal være alene tilstede på kvelder, netter og i helger. I beregningen er det
derfor for eksempel tatt høyde for 1 våken og 1 hvilende nattvakt.
Rådmannen har ikke i forslag til økonomiplan lagt inn verken investering eller drift av bokollektiv for
rusmisbrukere. I 2015 er ført opp 250 000 kroner til økte rustiltak, som for eksempel kan være kjøp av
plass utenfor kommunen. Dette beløpet er økt til 500 000 kroner fra 2016. Det bør også arbeides med
evt. samarbeid med annen kommune.

Tidlig innsats, lavterskeltilbud og forebyggende arbeid i Søgne kommune
Lavterskeltilbud:
 Gir direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid.


Kommer tidlig inn med gode tiltak, og er «los» videre i systemet både for brukere, pårørende,
nettverk og lokalmiljø.



Har personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål.

18



Har åpningstid tilpasset målgrupper og formål med høy grad av brukerinvolvering.



Fremstår synlig, tydelig, hensiktsmessig og tillitvekkende for innbyggere.

Tidlig innsats:
Med tidlig innsats menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at
problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats.

Eksempler fra Søgne kommune innenfor helse- og omsorgsområdet:
Lavterskeltibud:
Familiesenteret, demenskoordinator, syn/hørselskontakt, trygghetsalarm, fagkoordinatorer innenfor
kols, ernæring, demens og kreft, arbeid for sosialhjelp, servicegruppa, kontaktsenter for psykisk helse.
Forebyggende arbeid:
Ulike aktivitetstilbud i enhetene, avlastning for personer med stor omsorgsbyrde.
Tidlig innsats:
Helsestasjonen, hjemmetjenestens arbeid, middagsombringing,
Hva bør vi jobbe videre med, eksempler:
Hverdagsrehabilitering, forebygge fall med balansetrening, forebyggende hjemmebesøk for eldre,
foreldrekurs/foreldreveiledning (arbeide med opplegg for familieveiledning i Søgne kommune), psykisk
helse inn i skolen og at enhetene tar imot personer i tiltaket «arbeid for sosialhjelp».
I økonomiplanen er lagt opp til en sterk satsing på forebyggende arbeid og venstreforskyving av
ressurser. Helsebudsjettet har en reell vekst på ca. 10 prosent, og det er lagt opp til økning av
jordmorstilling med 50 prosent i 2015 og ytterligere en halv stilling fra 2016. Likeledes er lagt inn en
økning med to årsverk som helsesøstre, fra fire til seks årsverk, fra hhv. 1. april 2015 og 1. januar
2016. Det er også lagt inn egenandel til psykologstilling.
Hverdagsrehabilitering er forutsatt med til sammen 1,8 årsverk, dvs. halv ergoterapeutstilling, halv
stilling som fysioterapeut og 80% stilling som helsefagarbeider. Dette er et svært viktig tiltak m.h.t.
opplæring av ansatte slik at brukere blir mest mulig istand til å klare seg selv i hjemmene i form av
opptrening osv.

Samhandlingsreformen og samhandlingstiltak fra 2015
Midlene som er beregnet til kommunal medfinansiering blir trukket ut av rammen fra 2015, og utgiftene
på 9 635 000 kroner utgår fra området felles omsorg. Dette er kommentert særskilt når det gjelder
rådmannens merknader til statsbudsjettet for 2015. Kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter,
og midler til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene videreføres.
Det er gitt tilskudd i tre år fra Kreftforeningen til en felles stillingsressurs på 50 prosent for Søgne og
Songdalen kommune. Kreftforeningen forlenger tilskuddet i ett år til, og rådmannen mener denne
funksjonen bør opprettholdes i kommunen. I tillegg har kommunen egen demenskoordinator på 40
prosent som driver opplæring av ansatte og driver pårørendeskole og kontakt med pårørende og
brukere. Det er også ansatt koordinatorstillinger i 20 prosent når det gjelder kols/lunge og når det
gjelder ernæring.
Det blir også nødvendig å bruke noe til utstyrsanskaffelser i forbindelse med samhandlingsreformen.
Når det gjelder samarbeid mellom Søgne og Songdalen kommuner på helse- og omsorgsområdet er
laget en egen samarbeidsavtale om kjøp og salg av korttidsplasser/kommunal øyeblikkelig hjelpplasser ved behov. En kan da utnytte ressursene bedre i perioder hvor en kommune kan ha et stort
press, mens nabokommunen kan ha ledige plasser.
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Det skjer også et nærmere samarbeid med knutepunktkommunene i forhold til samhandlingsreformen
både når det gjelder avtaleutforming med sykehuset og kompetanse- og utviklingstiltak.

Utfordringer fra 2015
Søgne kommune har når det gjelder helse- og omsorg ulike omsorgsutfordringer, ikke minst for
brukergruppen under 67 år. Den relative veksten som har vært i pleie- og omsorg den siste 10årsperioden, kan ikke fortsette fremover innenfor de økonomiske rammer som er realistiske.
Når det gjelder helse- og omsorgsenhetene er det lagt opp til at driftsnivået i 2015 budsjetteres slik det
var lagt opp til i forrige økonomiplan for 2014-2017, korrigert for diverse opprettinger og tilpasning til
lønns- og prisstigning. Befolkningsframskrivninger viser at vi allerede om få år vil ha vesentlig flere
innbyggere i de eldre aldersgruppene. Dette vil legge et press på tjenestene, noe som blant annet
foreslås møtt med nye omsorgsboliger som vil legge til rette for mer effektive driftsløsninger. Det er
likevel usikkert om økonomiplanen fram i tid tar tilstrekkelig høyde for utgifter knyttet til
befolkningsutviklingen. Dette må vurderes nærmere i forbindelse med kommende rulleringer av
økonomiplanen.
Grovt sett kan hjemmesykepleien gi tjenester for ¼ av prisen ved å betjene samme innbygger i
institusjon. Når det gjelder hverdagsrehabilitering er det i fagmiljøet anslått at kostnadene på sikt vil
være 1/6 av prisen ved å betjene samme innbygger i institusjon. Kommuneplanens samfunnsdel er
vedtatt i kommunestyret, og omsorgsplan og folkehelseplan er vedtatt. I planprogrammet er vedtatt at
folkehelseplanen skal revideres i 2014, og det arbeides også med å følge opp kommunestyrets vedtak
når det gjelder ruspolitisk handlingsplan. I budsjettene f.o.m. 2015 er det lagt inn økte ressurser for å
starte opp med hverdagsrehabilitering.
Dersom en klarer å ”holde igjen” på økningen av ressursene til pleie- og omsorg, vil det i seg selv
være en innstramming når en tar hensyn til behovene i befolkningen som følge av endret demografi,
hovedsakelig som følge av flere eldre over 80 år.
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Fra 2015 er i rådmannens forslag til økonomiplan, foretatt følgende innstramminger:
Legge ned servicegruppa

kr 0,5 mill.

Revidere avtale om bruker i Lillesand, netto

« 0,1 mill.

Redusere tiltaket På-an igjen

« 0,15 mill.

Ikke øke driftstilsudd fysioterapi priv. Fysioterapeuter

« 0,15 mill.

Sum tiltak nevnt over

kr 0,9 mill.

Av tiltak som øker budsjettet i helse- og omsorg (utenom prisstigning) , er følgende:
Drift omsorgsboliger Lundeveien

kr 0,7 mill.

Styrke rusarbeidet

« 0,25 mill.

Dekning helsetjeneste i utlandet

« 0,1 mill.

Legevakt

« 0,27 mill.

50% jordmorstilling fra ¼-15

« 0,25 mill.

Halv stilling fysioterapeut og halv stilling ergoterapeut, tillegg til
Kr 500.000 i årets budsjett vedr. hverdagsrehabiligering

« 0,1 mill.

80% helefagarbeider hverdagsrehabiligering

« 0,4 mill.

100% helsesøster fra ¼-15

« 0,47 mill.

Egenandel psykologstilling

« 0,2 mill.

Økte ressurser hjemmetjenesten

« 0,5 mill.

1 stilling arbeid for sosialhjelp

« 0,55 mill.

Treningsleilighet

« 0,1 mill.

40% stilling som veileder sosial

« 0,25 mill.

Sum økte tiltak i 2015

kr 4,14 mill.

I forrige økonomiplan var det satt av 2 mill. kroner til bemanning nye korttidsplasser og 700 000 kroner
til drift avlastning Lundeveien, til sammen 2,7 mill. kroner. Driftsopplegg ved korttidsavdelingen
forutsettes iverksatt etter økonomiplanperioden, fordi rådmannen først foreslår å bygge flere
sykehjemsrom og å bygge ca. 30 omsorgsboliger syd for omsorgssenteret.

21

5.3 Fellestekst oppvekstsektoren
Oppvekstområdet består av tre barneskoler og to ungdomsskoler, PP-tjeneste, barnevern, kultur og
barnehage. Området ledes av kommunalsjef for oppvekst. I kommunalssjefens stab er skolefaglig
rådgiver og prosjektleder for 0-visjon.
47 prosent av kommunens netto utgifter ligger under oppvekstsektoren. Særlig skolene og
barnehagene har stor betydning for kommunens samlede økonomi. Utgifter per innbygger i skolealder
var i 2013 noe lavere enn i kommunegruppen:

Kostra-tallene er imidlertid ikke justert for andel barn i private skoler. Siden Søgne har en stor andel
barn utenfor de kommunale skolene, som kommunen heller ikke betaler den ordinære undervisningen
for, trekkes 13,7 mill. kroner i 2015 ut fra kommunens inntekter. Dette gjør at den reelle kostnaden er
noe høyere enn det som framkommer i figuren. Agenda Kaupang har anslått at Søgne kommune,
justert for beregnet utgiftsbehov, bruker ca. 7 mill. kroner mer enn gjennomsnittet i kommunegruppen
på grunnskole. Det er usikkerhet knyttet til dette tallet, særlig knyttet til finansieringsordningen for
privatskoleelever.
Utgiftene til barnehage per barn i aldersgruppen 1-5 år er noe lavere enn gjennomsnittet i
kommunegruppen:

22

Dette skyldes i stor grad at andelen barn som går i barnehage er noe lavere enn gjennomsnittet. Men
selv om en justerer for dette er den ordinære driften av de kommunale barnehagene effektiv
sammenlignet med gjennomsnittet av andre kommuner.
Utgiftene til kultur og barnevern er lave i Søgne sammenlignet med andre kommuner.

Ansvarsområde felles skole
Her ligger i hovedsak lovpålagte oppgaver innen grunnskoleområdet som ikke skal være en del av
driftsbudsjettet til skolene. I tillegg ligger midler kommunen får eller søker om fra staten i forbindelse
med ulike statlige satsinger, eller kommunale midler til slike formål. Hovedposten omfatter:






Skoleskyss
Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring
Kjøp og salg av skoleplass i andre kommuner og i privatskoler
Etterutdanning- og videreutdanning
Felles pedagogisk utviklingsarbeid

Skoleskyss
Skoleskyss er en betydelig utgift for kommunen. Ca. 20 prosent av elevene har skoleskyss i
inneværende skoleår. Det brukes 2 386 kroner per innbygger mellom 6 og 15 år. Snittet for
kommunegruppe 7 er 2 317 kroner, mens snittet for Vest-Agder er 1 899 kroner og for landet 1 918
kroner. Utgiftene pr. elev har økt med 4 prosent fra 2012 til 2013. Året før var økningen på 11 prosent.
Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring
Det er inneværende skoleår 31 elever som får særskilt norskopplæring. Skolene blir tildelt midler til
denne gruppen i rammetimemodellen. Nyankomne elever blir enten ivaretatt på nærskolen i Søgne
eller mottaksskolen i Kristiansand.
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Kjøp og salg av skoleplass i andre kommuner og i privatskoler
Søgne kommune har 21 gjesteelever fra andre kommuner i sine skoler, og 6 elever fra vår kommune
bor i fosterhjem og har sin skolegang i andre kommuner. Kommunen har utover ansvaret for kjøp av
skoleplass etter en grunnsats, plikt til å betale for all spesialundervisning for elever i andre kommuner.
Søgne har også en høy andel barn i private skoler. 87,6 prosent av kommunens innbyggere mellom 6
og 15 år går i kommunal grunnskole, mens snittet for Kostragruppe 7 er 97,6 prosent. Siden
kommunen ikke har ansvar for den ordinære undervisningen av elever i private skoler trekkes
kommunen 13,7 mill. kroner i frie inntekter i 2015. Kommunen har likevel plikt til å betale for
spesialundervisningen til disse elevene.
Inneværende år er det krevende saker som innebærer kostnadskrevende tiltak. Dette er saker som blir
fulgt tett opp. Utgifter til kjøp av skoleplass og dekning av spesialundervisning for elever i andre
kommuner og i privatskoler øker som følge av bla. økte grunnsatser og timesatser for avlønning
lærere, uten at det er justert opp i budsjett innenfor ansvarsområde felles skole.
Etter- og videreutdanning
Kommunen har ansvar for at lærerne våre har den formelle kompetansen de trenger for å undervise,
og for at de får etterutdanning slik at de får faglig og metodisk oppdatering. Staten bidrar med å
delfinansiere videreutdanning for lærere med gjennom stipendordning eller delfinansiering inntil 60-75
prosent av vikarutgiftene. Søgne kommune har inneværende skoleår fire lærere som deltar i
videreutdanning, hvorav tre tar videreutdanning i matematikk og en tar videreutdanning i engelsk. To
avdelingsledere deltar på rektorskolen i regi av BI. Mye forskning viser at læreren er den viktigste
ressursen i skolen. Det er derfor viktig at det settes av ressurser til etterutdanning av lærere.
Rektorene har i 2013 deltatt i lederopplæring i samarbeid med de andre kommunene i KnpS, og en
har samlet seg om opplæring i bruk av kvalitetsutviklingssystemet Kommunepuls. Opplegget har
hovedfokus på systematisk arbeid for å oppnå gode resultater både i forhold til læringsmiljø og
læringsresultater. Kommunen deltar også i ordning med ekstern vurdering som organiseres via
pedagogisk senter. Hver skole blir vurdert hvert femte år, og Lunde skole vil bli vurdert våren 2015.
Felles pedagogisk utviklingsarbeid/statlige tiltak for å øke læringsutbyttet og sørge for
gjennomføring av skoleløpet
På oppvekstkontoret har skolefaglig rådgiver som hovedoppgave å bistå skolene i sitt pedagogiske
utviklingsarbeid som har som formål å øke elevenes læringsutbytte, skape godt læringsmiljø og legge
grunnlag for at elevene fra Søgne gjennomfører videregående skole. Den felles pedagogisk
utviklingsplanen følges opp med systematisk dialog med alle skolene der også rådmannen deltar. Det
er inngått lederavtaler knyttet til dette arbeidet.
I arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø, er felles handlingsplan mot mobbing et godt redskap for
skolene. Den behandles årlig rektormøtet, og justeres etter behov.
Det rapporteres årlig på arbeidet med læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring i form av
Tilstandsrapporten som behandles i kommunestyret.
I samarbeid med de andre kommunene i KnpS deltar PPT, skolene og barnehagene i den større
satsingen «Inkluderende læringsmiljø». Denne satsingen startet opp våren 2014, og målet er at alle
barn og unge opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel
og læring. Bakgrunnen for satsningen er ønsket om at barnehage og skole skal sikre inkludering og et
inkluderende læringsmiljø for alle barn og unge. Gjennom kontinuerlig fokus på utviklingstiltak og
pedagogisk refleksjon vil en fremme barn og unges sosialt og faglig læringsutbytte i et inkluderende
fellesskap og redusere omfanget av segregerende tiltak. Vi deltar også i Knutepunktprosjektet
Næringsnær skole og barnehage.
Høsten 2012 ble det innført valgfag i ungdomsskolen på 8. trinn, som så ble utvidet til å gjelde 9. trinn
høsten 2013, og omfattet 10. trinn fra høsten 2014. Denne undervisningsformen krever betydelig mer
ressurser enn teoretisk undervisning. Begge ungdomsskolene tilbyr også arbeidslivsfag som alternativ
til andre fremmedspråk.
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Utfordringer framover
Det har i 2013 blitt jobbet med en skolebehovsplan som viser behov for utvidelse og opprustning av
skolebygg. Det er ingen tvil om at det er her de store økonomiske utfordringene på oppvekstområdet
vil ligge. Eiendomsenheten har hatt en gjennomgang av skolenes behov for opprustning, og har
dokumentert et behov på rundt 20 mill kroner. I tillegg kommer behov for ombygginger for å bli
moderne skoler, og oppgradering av skolegårder. Lunde skole er ikke tatt med siden det ligger vedtak
om ombygging/utvidelse. Dersom det ikke gjennomføres vil summen øke betydelig.
Tangvall skole har et betydelig behov for oppgradering/ombygging, men det er naturlig å avvente dette
i sammenheng med hvor Vest-Agder fylkeskommune velger å legge en ny videregående skole. Ved
en evt. etablering av en fullverdig videregående skole på Tangvall vil en ved samlokalisering av
ungdomsskole og videregående skole kunne få store fordeler både når det gjelder
sambruksmuligheter og kostnadsgevinster ved å bygge et nytt fleksibelt skoleanlegg på eksisterende
tomt på Tangvall.
Det er i ferd med å bli knapphet på lærere. Dette merkes nå også på Sørlandet som tidligere har vært
forskånet for dette, men det gjelder i første rekke enkelte fag slik som 2. fremmedspråk.
Det er generelt i Norge en utfordring at for mange elever ikke har utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet, og derfor har rett til spesialundervisning. I Søgne har det vært fokus på dette over
flere år, og vi har klart å snu trenden noe. Hvor godt den enkelte skole lykkes i å ivareta flest mulig
elever innenfor ordinær opplæring varierer fra år til år, og det er store variasjoner skolene i mellom.
Arbeidet med å inkludere elevene best mulig og sørge for at det ordinære opplæringstilbudet er godt
nok tilpasset den enkelte elev, vil være en hovedsatsing i årene framover. Dette fordi forskning viser at
det gir best resultatet for de aller fleste elevene.
Spesialundervisning – andel elever med enkeltvedtak (GSI- grunnskolestatistikk)
Skole
Langenes
Lunde
Nygård inkl Komp avd
Nygård eks Komp avd
Tangvall
Tinntjønn
Søgne kommune
Landet

Okt 2011

Okt 2012

Okt 2013

Okt 2014

6,9 %
4,5 %
12,9 %
7,5 %
8,3 %
11,7 %
8,7 %
8,6 %

6,1 %
3,4 %
13,6 %
8,1
8,0 %
13,7 %
8,6 %
8,6 %

6,1 %
3,8 %
11,3 %
6,3 %
10,2 %
11,9 %
8,4 %
8,0 %

6,3 %
2,8 %
12,0 %
6,2 %
7,5 %
14,3 %
8,3 %

Forslag i budsjettet for 2015
Det foreslås ingen større endringer i skolenes samlede budsjettramme for 2015, utover lønns- og
prisjustering. De endringene som foreslås er nærmere omtalt i kapittel 7. Selv om den samlede
rammen er omtrent uendret, kan forskjellene for hver enkelt skole være større. Bevilgningene til
skolene fordeles etter en såkalt rammetimetallsmodell, blant annet ut fra antall klasser og antall elever.
I den kommende økonomiplanperioden ser det samlede elevtallet ut til å bli stabilt, men at det blir flere
elever i barneskolene og tilsvarende færre i ungdomsskolene. Ungdomsskolene vil da måtte tilpasse
seg noe lavere rammer.

Barnehage
Kommunen har per i dag myndighetsoppgaver for 5 kommunale og 13 private barnehager.
Full barnehagedekning
Søgne kommune har i 2014 hatt overkapasitet på barnehageplasser. Fordi det har vært ledige
plasser, har det blitt tatt inn et betydelig antall barn uten rett. Dette gir økte utgifter for kommunen.
Såpass store svingninger i antall barn gjør også planleggingen av antall plasser krevende. Dette
forsterkes av at befolkningsframskrivningene de siste årene har vist seg å være feil, samtidig som
kommunen har en ganske stor andel private barnehageplasser.
Det reduserte antallet barn mellom 1 og 5 år medfører at rammetilskuddet reduseres med ca. 3,5 mill.
kroner. Dette forutsettes delvis dekket inn gjennom reduserte tilskudd til private barnehager. Selv om
disse normalt sett ville økt, både som følge av prisstigning og fordi støtteandelen har økt til 98 prosent,
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budsjetteres det med redusert tilskudd til private barnehager på 800 000 kroner. I tillegg budsjetteres
det med 1 mill. kroner i nettoinntekt som følge av at flere barn fra andre kommuner går i barnehage i
Søgne enn motsatt. Dette er en inntekt kommunen har hatt de siste årene, men som ikke har vært
budsjettert. For å redusere antall plasser i tråd med endret befolkning foreslås det i tillegg å redusere
kapasiteten i de kommunale barnehagene. Dette foreslås først og fremst gjennomført ved å legge ned
Tomtebo barnehage fra august 2015. Tomtebo har 38 barnehageplasser og 9 ansatte. For ikke å
redusere kapasiteten for mye foreslås det samtidig å åpne den femte avdelingen i Sjøstjerna
barnehage, som per i dag står tom. Det vil da bli 18 færre kommunale barnehageplasser, hvorav 6
plasser for barn mellom 3 og 5 år og 12 plasser for barn mellom 0 og 3 år. Tiltaket anslås å redusere
netto utgifter med 1,3 mill. kroner i 2015 og 3 mill. kroner fra 2016. Nærmere omtale av de foreslåtte
budsjettendringene i barnehageenheten finnes i kapittel 7.
Tilsyn og godkjenning av barnehager
Enhet for barnehager har ansvar for tilsyn med alle barnehager i kommunen, og for godkjenning av
nye barnehager. Det gjøres ved webtilsyn og stedlig tilsyn.
Kompetanseutvikling
Enhet for barnehage har ansvar for kompetanseutvikling av ansatte i både kommunale og private
barnehager. Det er frivillig for de private å delta på kompetanseutviklingen, men det jobbes aktivt for at
alle skal delta. Kommunen søker midler fra fylkesmannen til dette.
Barn med spesielle behov/minoritetsspråklige barn
Det brukes fortsatt store ressurser til barn i barnehage som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter
opplæringslova. Tabellen under viser at det i Søgne tildeles et betydelig høyere timeantall pr barn enn
det som er vanlig i andre kommuner. Samtidig ser enn at det er et lavere antall barn som får
spesialpedagogisk hjelp i barnehagen enn gjennomsnittet for kommunegruppen og landet.
Det ble i 2013 igangsatt et arbeid i PPT og barnehageenheten for å systematisere og rydde i forhold til
hva som er et rett omfang av ressurser, og hva som skal tildeles etter ulike lovverk – opplæringslova
eller barnehageloven. Dette arbeidet vil bære frukter i løpet av 2014, og har da som mål å ligge på
nivå med sammenlignbare kommuner. I dag tildeles det også mye ressurser etter barnehageloven, og
dette er bakgrunnen for at det foreslås reduksjon i økonomiplanperioden.

Driftsutgifter styrka tiltak pr barn som får ekstra ressurs
Andel barn som får ekstra ressurs etter opplæringsloven

2011

2012

2013

Kostragr 7

Landet

86 000 kr

136 000 kr

106 000 kr

57 000 kr

55 000 kr

10,6

9,4

10,2

13,7

18,3

Åros barnehage blitt valgt ut til å være en slik kompetansebarnehage. Den har inneværende
barnehageår en gruppe barn med spesielle behov, og vil trappe dette opp i årene framover. Det ser ut
til å fungere bra, spesielt fordi det bygges kompetanse blant de ansatte. Åros barnehage ble planlagt
som en slik barnehage da den ble bygd.
Finansiering av ikke-kommunale barnehager/barnehageplasser i andre kommuner
Kommunen har finansieringsansvar for de private barnehagene. De skal i 2014 få utbetalt 96,83
prosent av det en barnehageplass koster i de kommunale barnehagene. Fra 2015 øker skal de private
få utbetalt 98 prosent av den kommunale kostnaden. Fra 2015 er det også gjort en omlegging av
beregningsmetoden, ved at en skal ta utgangspunkt i siste avsluttede regnskap justert for pris- og
lønnsvekst i stedet for neste års budsjett. Kommunen har brukt denne modellen for å beregne satsen
for 2015.
Andre utfordringer framover
Det er fortsatt høyt sykefravær blant de ansatte i barnehagene. Her har en ikke funnet gode løsninger.
Hjemmetjenesten er i gang med et prosjekt for å redusere sykefraværet for gravide ansatte. Dette er
et prosjekt barnehageenheten håper kan bære frukter og kunne følges opp ute i barnehagene
Problemet med å skaffe kvalifiserte pedagogiske ledere er en vedvarende, nasjonal utfordring. I
Søgne har vi per 1. august 2014 ingen med dispensasjon fra utdanningskravet, og det var en økning i
antall søkere til pedagogstillinger for 2014.
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Ansvarsområde felles oppvekst
SLT/ ungdomsarbeid
Barne- og ungdomsarbeidet i kommunen ligger under avdelingsleder for barne- og ungdomskultur
som har et overordnet ansvar for fagområdet, samt lede kulturskolen og kulturhuset OpenMind.
Av de ca. 7 årsverkene i avdelingen består nå OpenMind av nytilsatte fra 2014, mens det på
kulturskolen ikke har vært noe mer enn normal utskifting av mannskap.
SLT-koordinatoren er sekretær for Søgne barne- og ungdomsråd, et arbeid som er under utvikling.
Her blir det spennende å se hvilke arbeidsfelt og økonomiske føringer som tillegges rådet.
I tillegg til aktiviteten i kulturskolen og på Open Mind, hører det kriminalitetsforebyggende arbeidet til
avdelingen. En viktig oppgave er det tverrfaglige lavterskeltiltaket som kjernegruppene representerer,
og en bidrar også inn i ansvarsgrupper.
0-visjon
Kommunestyret fattet i 2012 vedtak om å delta i Nullvisjonsprosjektet i en ny 3 årsperiode fra 2013-15,
og ny medarbeider tiltrådte juni 2013. Samarbeidet er blitt utvidet til også å gjelde Vennesla kommune.
Nullvisjonsprosjektet er et spleiselag mellom kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Vest-Agder
fylkeskommune. Kommunene bidrar med 100 000 kroner hver og fylkeskommunen med 800 000
kroner i 2015. Fylkeskommunen er prosjekteier og har signalisert at Nullvisjonsprosjektet blir en
permanent ordning. I 2014 har Nullvisjonsleder bl.a. bidratt til at det ble utarbeidet og vedtatt en
Trafikksikkerhetsplan for alle 3 kommunene.

5.4 Fellestekst teknisk sektor
Torkjell Tofte
Teknisk sektor ledes kommunalsjef teknisk og består av arealenheten, eiendomsenheten og
ingeniørvesenet. Sektoren har ansvar for planlegging, bygningsmiljø, grønne verdier, drift og
vedlikehold av kommunale bygg, kommunalteknikk og utbyggingspolitikk. Samlet antall
årsverk utgjør 73.
Hovedoppgaver innen teknisk sektor:


Drift, investering og vedlikehold av kommunale bygg, veger, vannverk, avløp og renovasjon,
grøntområder.



Delings- og byggesaksbehandling, arealplaner, jord- og skogsbruk, vilt- og fiskeforvaltning.



Forurensnings- og utslippssaker, miljøvernsaker.



Planlegging, drift og forvaltning av kommunens fysiske miljø, med estetiske, tekniske og
funksjonelle problemstillinger i fokus.



Landmåling, forvaltning og drift av kommunens kartverk, eiendomskart, eiendomsregisteret og
annen geografisk informasjon.



Brannvern, branntilsyn (ivaretas av KBR).

Plan- og miljøutvalget er hovedutvalget for sektoren, formannskapet tar seg av
kommuneplan/kommunedelplaner og kommunens rolle som grunneier.
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Volumvekst
Søgne kommune vokser. Oppgavene innenfor teknisk område vokser parallelt med folketallet. Økt
innbyggertall medfører større volum i tekniske tjenester som følge av større behov planlegging og drift
av nye utbyggingsområder, kommunal infrastruktur og økning i kommunal bygningsmasse.
Nåverdien av den kommunale bygningsmassen er i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner. Antall
kvadratmeter bygg som skal drives og vedlikeholdes øker, og det krever mer ressurser til drift og
vedlikehold. I tillegg krever nye bygg ekstra ressurser til alarmer og serviceavtaler på avanserte
varme- og ventilasjonsanlegg. Dette krever at kommunen både har godt kvalifiserte medarbeidere og
midler til drift. Kommunestyrets vedtak av ny vedlikeholdsstrategi for bygg i 2012 og innføring av nytt
FDV-system vil føre til mer systematisk innsats på driften av kommunens bygningsmasse og bedre
prioritering av vedlikeholdet. Økte bevilgninger på drifts- og investeringssiden vil også bidra til bedre
oppfølging på eiendomssiden.
Tilrettelegging og drift av friområder, turstier, skjærgårdspark og idrettsanlegg har økt kraftig det siste
tiåret. Driften av disse områdene har delvis vært finansiert gjennom utbyggingen av nye områder. Det
er fortsatt store planer om nye områder som skal tilrettelegges. Driften innenfor grønt- og
idrettsektoren er en del av kommunens innsats for folkehelsen.

Effektivitet
Sammenligning av utgifter innenfor VAR-området med andre kommuner i landet, viser at Søgne driver
effektivt og at abonnentene får gode tjenester. Søgne kommune har utviklet seg til en mellomstor
kommune i norsk sammenheng, og innenfor flere områder kreves økt bemanning for videre utvikling.
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Energibruken i kommunale bygg viser at kommunen er energieffektiv. Fortsatt satsing på ENØK-tiltak
vil kreve at vi hever kompetansen på arbeidsstokken. Kommunen kjøper strøm for ca. 8 millioner
kroner pr år. 5 prosent reduksjon i strømutgiftene utgjør 400 000 kroner.

Kjøp av tjenester
Innenfor teknisk område kjøper kommunen mange tjenester både for driftsoppgaver og for
gjennomføring av investeringer. Kjøp av tjenester krever at kommunen har ”kjøperkompetanse” blant
egne ansatte eller at dette leies inn. Krav om anbud for ”småinnkjøp” er en utfordring fordi
arbeidsinnsatsen med å administrere anbud og kontrakter for småinnkjøp ikke står i forhold til verdien
av innkjøpene. Økende bruk av rammeavtaler bør derfor vurderes på enkelte fagområder.

Fagfolk
Kommunen har godt kvalifisert bemanning innenfor teknisk område. Vi registrerer at det er blitt
vanskeligere å få tak i kvalifiserte medarbeidere med høyere utdanning, og det må brukes mye
ressurser på rekruttering av nye medarbeidere Teknisk sektor opplever sterk konkurranse fra privat
sektor om fagfolk, og det fører til krav om høyere lønn enn i andre deler av kommunesektoren.

Utfordringer framover
Kommunen har pågående flere store planprosesser som kommunedelplan for E-39, kommunedelplan
Tangvall og regulering og utbygging av Leire- / Kjellandsheia. For å sikre fremdriften i disse
prosjektene er kommunen avhengig av å beholde medarbeidere, eventuelt erstatte medarbeidere som
slutter.
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Hovedgrep i økonomiplanen
Blant forslagene som gjelder teknisk sektor er følgende:


Arealenheten styrkes med 500 000 kroner årlig til arbeid med planer.



Midlene til oppgradering og vedlikehold videreføres, men forskyves delvis fra investering til
drift gjennom økonomiplanperioden. For at slike utgifter skal kunne føres som investeringer er
det krav til at tiltaket fører bygningen til en høyere standard eller til en annen funksjonalitet
eller endret bruksområde. På sikt legges det til grunn at arbeidet i større grad vil være rent
vedlikehold.



På Ingeniørvesenet videreføres investeringsplan for vann og avløp. På driftssiden foreslås
økte utgifter på ca. 1 mill. kroner i 2015, i tillegg til lønnsjustering. Økningen gjelder blant
annet vintervedlikehold av veier, veglys, vedlikehold av idrettsanlegg og turstier, og
kompensasjon for generell prisstigning.



Fra 2016 foreslås det at saksbehandling etter plan- og bygningsloven skal drives etter
selvkostprinsippet og at husleiene oppjusteres til markedsleie.



Budsjettet til KBR foreslås videreført på samme nivå som 2014. Grunnen til at det ikke er noen
økning er i hovedsak endring av regnskapsprinsipp.

Alle foreslåtte endringer i driftsbudsjettet er omtalt i kapittel 7, mens investeringsbudsjettet er nærmere
beskrevet i kapittel 8.

5.5 Fellestekst sentraladministrasjonen
Med sentraladministrasjonen menes i denne sammenheng Administrasjonsavdelingen og
Økonomiavdelingen. Administrasjonsavdelingen har per i dag besatt 22 stillinger og
Økonomiavdelingen har 7 årsverk.
Administrasjonsavdelingen har ansvar for en rekke fagområder, herunder personal, lønn, arkiv, IKT,
politisk sekretariat, servicetorg og bibliotek. Økonomiavdelingen har ansvar for å koordinere
budsjettarbeidet, økonomistyring, regnskapsrapportering og innkreving av skatt og kommunale
avgifter. Nærmere beskrivelse av arbeidsoppgavene finnes i del 2 av økonomiplanen.

Status
I 2014 er det gjennomført brukerundersøkelser også for de interne tjenestene. Både
Administrasjonsavdelingen og Økonomiavdelingen fikk gode resultater, som viser at de ansatte i all
hovedsak er godt fornøyd med tjenestene. Resultatene er gjengitt i del 2 av økonomiplanen.
I henhold til Kostra-tall for 2013 har Søgne kommune lave utgifter til administrasjon:
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En har likevel i 2014 gjennomgått disse funksjonene med tanke på mulige innsparinger.
Gjennomgangen støttet opp under hovedbildet som Kostra-tallene gir. Administrasjonsavdelingen har
likevel redusert bemanningen med ett årsverk, ved i enda større grad å se servicetorg og bibliotek i
sammenheng.

Utfordringer
Selv om administrasjon ikke er knyttet like sterkt til demografiutviklingen som for eksempel pleie- og
omsorg eller barnehage, gir en jevn befolkningsvekst også økt press på administrasjon. Agenda
Kaupang har med gjeldende befolkningsprognoser anslått at beregnet utgiftsbehov øker med ca.
500 000 kroner årlig i tillegg til lønns- og prisvekst.
De fleste områdene under Administrasjonsavdelingen og Økonomiavdelingen er i stadig utvikling. For
eksempel stiller organisasjonen i langt større grad enn tidligere krav til heldøgnsdrift av IKT-systemer,
og det er høye krav til oppetid. Det gjennomføres også mer eller mindre kontinuerlige endringer som
på sikt enten skal forenkle hverdagen for innbyggerne og næringsdrivende, gi effektivisering for
kommunen eller begge deler. På lønns- og personalområdet innføres et elektronisk system for
meldinger til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og på økonomiområdet går en i stadig større grad
over til elektronisk fakturering. Det legges også vekt på utvikling innenfor kommunen, blant annet ved
innføring av elektronisk handel. Dette krever motiverte og kompetente medarbeidere, og også at
avdelingene har tilstrekkelig kapasitet.
I økonomiplanen foreslås det i hovedsak å videreføre driften på dagens nivå. Et unntak er IKT, hvor
det foreslås en styrking i forhold til dagens faste bemanning. På dette området hadde Søgne
kommune lavest bemanning av alle kommunene Agenda Kaupang sammenlignet oss med. Nærmere
omtale av enkelttiltak finnes i kapittel 7.
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6 Hovedtall i budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
6.1 Innledning
Hovedtallene i driftsbudsjettet i forslag til økonomiplan presenteres i budsjettskjema 1A og
budsjettskjema 1B i kapittel 7. Disse tabellene gir ikke et fullt bilde av kommunenes totale inntekter og
utgifter og brutto og netto driftsresultat. Denne informasjonen synliggjøres i tabellene nedenfor.
Dette dokumentet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett. Konsekvenser av eventuelle
endringer i Stortingets budsjettvedtak er ikke innarbeidet.
Budsjettskjema 1A – drift, gruppert
Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Frie disponible inntekter

-514 419

-524 492

-533 033

-538 167

-542 768

-548 744

Driftsinntekter enhetene

-160 197

-127 794

-128 342

-131 241

-131 343

-131 488

Sum driftsinntekter

-674 616

-655 070

-661 375

-669 408

-674 111

-682 732

638 498

630 134

632 375

635 508

637 511

638 532

23 684

25 000

25 000

25 000

26 000

30 000

-12 436
16 338

64
24 480

-4 000
24 000

-8 900
23 500

-10 600
26 900

-14 200
31 500

199

0

0

0

0

0

Avskrivninger

-23 684

-25 000

-25 000

-25 000

-26 000

-30 000

Netto driftsresultat

-19 583

-456

-5 000

-10 400

-9 700

-12 700

-6 421

0

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

5 221
-20 783

456
0

7 500
0

12 900
0

12 200
0

15 200
0

I 1000 kroner

Sum driftsutgifter
Sum avskrivninger
Brutto driftsresultat
Netto kapitalutgifter
Netto utlån

Netto avsetninger

Til finansiering av
investeringer
Over-/underskudd

Økonomiplan

Frie disponible driftsinntekter
Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Skatt på inntekt og formue

-247 600

-254 741

-261 666

-264 224

-266 783

-269 341

Rammetilskudd

-236 443

-247 883

-249 293

-251 547

-253 554

-256 022

Sum frie inntekter

-484 043

-502 624

-510 959

-515 772

-520 336

-525 363

-19 508

-18 600

-19 000

-19 200

-19 400

-19 600

-2 127

-2 190

-2 054

-2 175

-2 212

-2 131

Rentekompensasjon skolebygg

-492

-538

-500

-500

-500

-1 600

Investeringskomp. Reform 97

-367

-485

-470

-470

-270

0

I 1000 kroner

Skatt på eiendom
Kompensasjonstilskudd sykehjem

Rentekompensasjon kirkebygg
Momskomp. fra investeringer
Sum frie disponible inntekter

Økonomiplan

-53

-55

-50

-50

-50

-50

-7 829

0

0

0

0

0

-514 419

-524 492

-533 033

-538 167

-542 768

-548 744

33

6.2 Skatt og rammetilskudd
Kommunens inntektsanslag for perioden 2015-2018 er budsjettert i tråd med anslag fra
Telemarksforskning, som igjen er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett. Befolkningsvekst er
lagt inn i tråd med Statistisk Sentralbyrå sitt middelalternativ, og det er lagt til grunn en årlig realvekst i
frie inntekter på 1 prosent etter 2015. Samlet sett budsjetteres det i 2015 med rammetilskudd og
skatteinntekter på inntekt og formue på 511 mill. kroner. Dette er en økning på om lag 8 mill. kroner fra
opprinnelig budsjett 2014. Den reelle økningen er imidlertid større, ca. 20 mill. kroner. Forskjellen
skyldes særlig avviklingen av kommunal medfinansiering, som innebærer at tilskudd fra staten på om
lag 5,7 mrd. kroner er flyttet fra kommunene til helseforetakene. I de påfølgende årene er de frie
inntektene forutsatt å øke med ca. 5 mill. kroner per år. Dette er i 2014-priser, slik at kompensasjon for
lønns- og prisvekst vil komme i tillegg.
Det foreslås ikke endringer i eiendomsskatten. Inntektsanslaget på 19 mill. kroner i 2015 er basert på
forventede inntekter i 2014 og en videreføring av gjeldende innretning, herunder sats på 2 promille, en
reduksjonsfaktor på 15 prosent og minstefradrag på 700 000 kroner. Utover i perioden er det lagt til
grunn en årlig økning på 200 000 kroner. Dette skyldes ikke endring i innretning eller satser, men er
basert på en forutsetning om flere skatteobjekter.

6.3 Kompensasjonstilskudd fra staten til dekning av
kapitalutgifter
R - 97 – kompensasjon renter og avdrag
Staten kompenserer for renter og avdrag på investeringer som kommunene hadde i forbindelse med
R-97 (grunnskolereform). Kompensasjonen er budsjettert i tråd med anslag fra Telemarksforskning.
Ordningen avvikles fra 2018.
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sykehjem
I forbindelse med eldresatsingen ble det innført en delvis kompensasjon til kommunene for rente- og
avdragsutgifter som kommunene hadde i forbindelse med bygging av boliger og sykehjemsplasser.
Beregningsgrunnlaget er basert på serielån med 30 års løpetid og den til enhver tid gjeldende korte
rente i Husbanken. Det er budsjettert med årlige inntekter på drøyt 2 mill. kroner, som er en
videreføring av kommunens inntekter fra ordningen i 2013.
Investeringer i skolebygg – kompensasjon for renteutgifter
Staten kompenserer for renteutgifter til investeringer for opprustning av skolebygg innenfor gitte
rammer. Søgne kommune har for perioden 2009-2016 fått tildelt en ramme på om lag 28 mill. kroner,
hvor det kan gis tilskudd basert på et serielån med 5 års avdragsfrihet og 20 års løpetid. Søgne brukte
første tildeling i forbindelse bygging av Tinntjønn skole, og det er denne kompensasjonen som er
budsjettert for 2014 og 2015. Fra 2018 er det budsjettert med økt rentekompensasjon. Dette kan
knyttes til opprusting av Lunde skole eller bygging av en ny skole på Tangvall.

6.4 Driftsinntekter og driftsutgifter i enhetene
Kommunens avgifter, salgs- og leieinntekter og tilskudd utover det som er nevnt ovenfor budsjetteres
direkte på enhetene. Dette inkluderer flere store inntektsposter, som integreringstilskudd og tilskudd
for ressurskrevende brukere. Driftsinntektene på enhetene viser en liten økning fra 2014 til 2015.
Grunnen til at inntektene samlet sett ikke øker mer er at bofellesskapet i Leireheia er forutsatt avviklet,
og at det reduserer kommenuens inntekter og utgifter med i størrelsesorden 5,5 mill. kroner.
Salgsinntekter, gebyrer o.l. øker, og det er også forutsatt en økning av tilskudd til ressurskrevende
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brukere som og det andre er økte refusjoner fra andre kommuner etc. Fra 2015 til 2016 foreslås en
realøkning av inntektene på ca. 2,5 mill. kroner, i hovedsak knyttet til økte husleieinntekter og
gebyrinntekter under Arealenheten. Inntektsutviklingen på de enkelte enhetene er nærmere omtalt i
kapittel 7. Når det gjelder kommunale gebyrer vises det til egen sak.
Kommunens totale driftsutgifter foreslås økt med 2 mill. kroner fra budsjettet for 2014 til
budsjettforslaget for 2015. Grunnen til at økningen er så lav er at omlegging av
merfinansieringsordningen og nedleggelse av bofellesskapet i Leireheia reduserer utgiftene med ca.
15 mill. kroner. Disse to endringene reduserer inntektssiden med ca. 17 mill. kroner. Innarbeidelse av
lønnsbudsjettet, forutsatt en videreføring av dagens bemanning, pensjonsleverandørenes
premiesatser og et lønnsoppgjør i 2015 i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet, øker utgiftene
med ca. 8,4 mill. kroner. Det er to hovedgrunner til at beløpet er såpass lavt, for det første at
bemanningen i bokollektivet i Leireheia i hovedsak er tatt ut av lønnsbudsjettet og for det andre at
2015 er et mellomoppgjør.
For nærmere oversikt over endringer i enhetenes rammer vises for øvrig til rådmannens prioriteringer i
kapittel 7.

6.5 Brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Avskrivninger,
som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir
eliminert før regnskapsmessig netto resultat fastsettes. I indikatoren brutto driftsresultat gir imidlertid
avskrivningene resultateffekt, og kan følgelig brukes for sammenligning med det resultatorienterte
regnskapssystemet, som primært brukes i privat næringsliv. Brutto driftsresultat viser hvor stor del av
driftsinntektene som brukes til å dekke utgifter utover ordinær drift, dvs. utgifter til renter og avdrag,
avsetninger og egenfinansiering av investeringer.
Brutto driftsresultat utvikler seg slik i perioden:

I 1000 kroner
Brutto driftsresultat
Endring i % fra året før

Regnskap
2013
12 436
-13 %

Budsjett
2014
-64
-

2015
4 000
-

Økonomiplan
2016
2017
8 900
10 600
122 %
19 %

2018
14 200
34 %

I 2013 ligger det inne inntekter fra momskompensasjon for investeringer på 7,8 mill. kroner. Disse
inntektene er ikke en del av driftsresultatet fra og med 2014. I 2014 budsjetteres det med negativt
brutto driftsresultat, men det er lagt opp til at dette skal styrkes i 2015 og videre i
økonomiplanperioden. Økningen fra 2016 forutsetter at til en viss grad holder igjen på utgiftsøkninger
til pleie og omsorg selv om demografien tilsier at etterspørselen vil øke.

6.6 Utgifter til renter og avdrag
Søgne kommune hadde fra januar til september i inneværende år en gjennomsnittlig lånerente på 3,1
prosent, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra samme periode i 2013.
Markedet forventer lave rentenivåer også i årene som kommer. Det er imidlertid usikkerhet rundt
rentenivået, særlig på lengre sikt. Dette illustreres tydelig av den såkalte renteviften til Norges Bank,
som viser forventet renteutvikling framover innenfor forskjellige sannsynlighetsintervaller:
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Kommunen har engasjert Gabler som ekstern rådgiver på gjeldssiden. Kommunen får utarbeidet
renteprognoser for økonomiplanperioden basert på gjeldsnivå og renteforutsetninger ut fra siste
tilgjengelige markedsinformasjon. For å reflektere usikkerheten beregnes flere alternativer, med et lavt
scenario, et basisscenario og et høyt scenario. Kommunalbanken utarbeider også renteprognoser til
bruk i budsjetteringen, disse er omtrent på samme nivå som Gablers basisscenarie.
Kommunen har to rentebindingsavtaler på til sammen 66 mill. kroner som forfaller i januar 2015.
Renteutgiften på denne gjelden vil da falle. På den annen side innebærer forslag til investeringsplan
økt gjeldsnivå, noe som trekker i motsatt retning. Det forventes ingen store endringer i det generelle
rentenivået.
Det foreslås at renteutgiftene budsjetteres i tråd med Gablers såkalte basisscenario, men med et visst
påslag på gjeld med flytende rente. Dette gir en gjennomsnittsrente i 2015 på 2,7 prosent, 0,4
prosentpoeng lavere enn hittil i 2014. Denne renteforutsetningen gir en rentekostnad på om lag 16,1
mill. kroner i 2015. Dette er en reduksjon på 1,5 mill. kroner fra opprinnelig budsjett 2014.
Renteutgiftene øker fra 2017, dette skyldes i hovedsak at rådmannen det året foreslår en bevilgning
på 200 mill. kroner til bygging av en ny ungdomsskole på Tangvall, i tillegg til ferdigstillelse av ca. 30
nye omsorgsboliger.
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Rådmannens forslag forutsetter fortsatt lave rentenivåer i perioden. Dette er i tråd med
markedsforventningene per i dag, men det kan ikke utelukkes betydelig høyere renter. Hvis
rentenivået for Søgne kommune i 2015 skulle bli som i Gablers høye scenario vil det gi utgifter på 5,3
mill. kroner mer enn budsjettert. Usikkerheten øker ut i tid, og forskjellen mellom basisscenariet og det
høye scenariet er i 2018 hele 22 mill. kroner.
Tallene ovenfor inkluderer ikke renteutgifter knyttet til startlån. Fra 2015 foreslås det å budsjettere
disse både på utgifts- og inntektssiden med 2 mill. kroner. Dette er en teknisk endring for å få bedre
samsvar mellom budsjett og regnskap.
50 prosent av kommunens låneportefølje hadde flytende rente per 30. september 2014. Andelen av
låneporteføljen med fast rente skal i henhold til finansreglement være minimum 25 prosent.
Etter regnskapsreglene skal kommunen minimum betale avdrag etter en vektet gjenværende levetid
på sine anleggsmidler. Vektet gjenværende levetid på anleggsmidler var ved inngangen til 2014 på
33,4 år. Dette gir et foreløpig beregnet minimumsavdrag på om lag 19 mill. kroner. Endelig beregning
av minimumsavdrag kan ikke foretas før regnskapet for 2014 er avsluttet.
Rådmannen foreslår at kommunen fortsetter å betale avdrag i tråd med forventet avskrivning på
anleggsmidlene. En fornuftig nedbetalingsprofil på opptatte lån er på lengre sikt en forutsetning for en
sunn økonomisk situasjon, både når det gjelder drift og muligheten til å løfte nye investeringer. Anslag
på fremtidige avskrivninger tar utgangspunkt i avskrivningene i regnskapet for 2013, som var 23,7 mill.
kroner. I tillegg må gjennomførte investeringer i 2014 og budsjetterte investeringer i kommende år tas
med i beregningen. Dette innebærer budsjetterte avdrag på 25 mill. kroner i 2015, det samme som i
2014. Det foreslås en økning i avdragsbetalingene fra 2017 som følge av foreslåtte investeringer.

I 1000 kroner

Regnskap

Budsjett

Økonomiplan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Renteutgifter

19 805

17 580

16 100

16 100

19 000

20 000

Avdrag

24 999

25 000

25 000

25 000

26 000

30 000

Sum brutto finansutgifter

44 804

42 580

41 100

41 100

45 000

50 000

Renteinntekter

-4 916

-900

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

Netto finansutgifter ekskl. utbytte etc.

39 888

41 680

39 600

39 600

43 500

48 500

6,4 %

6,0 %

5,9 %

6,5 %

7,1 %

I % av driftsinntekter

5,9 %

(Renteutgifter og inntekter ekskl. startlån. Utbytte og avkastning fra Søgne kommunes forvaltningsfond er ikke tatt med).

Tabellen viser at sum netto kapitalutgifter er relativt stabile fra 2013 til 2016, for så å øke med 9 mill.
kroner fra 2016 til 2018. Dette skyldes først og fremst store investeringer i 2017. Ved en investering
blir renteutgiftene belastet fra investeringsåret, mens økte avskrivninger og dermed økte avdrag
kommer året etter. For Tangvall skole innebærer det i denne økonomiplanen at renteutgiftene for
investeringslånet budsjetteres fra 2017, mens avdragene først øker i 2018.
Figuren nedenfor viser netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter for Søgne
sammenlignet med utvalgte kommunegrupper. Det fremgår her at Søgne har ligget relativt lavt i
perioden 2009-2013. Dette skyldes i stor grad utbytte fra Agder Energi og avkastningen fra Søgne
kommunes investeringsfond, som ikke er med i tabellen over.
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6.7 Finansinntekter
Utbytte
Når det gjelder Agder Energi legger rådmannen til grunn den utbyttepolitikken som ble vedtatt på
eiermøtet i mai 2012. Utbyttet fra Agder Energi i 2015 er videre basert på et forventet årsresultat i
2014 på 700 mill. kroner. Anslaget tar utgangspunkt i et resultat per tredje kvartal på 542 mill. kroner,
og forutsetter et resultat i fjerde kvartal på ca. 160 mill. kroner. Reduksjonen fra fjorårets budsjett
skyldes i hovedsak lavere kraftpriser. Dette gir et forventet utbytte på 9,8 mill. kroner i 2014. For de
videre årene i planperioden er utbyttene budsjettert med 10,3 mill. kroner i 2015 og 10,8 mill. kroner i
2016 og 11,2 mill. kroner i 2017. Disse utbytteanslagene baserer seg på at forventede årsresultat øker
med 50 mill. kroner per år.
Det foreslås ikke budsjettert med utbytte fra Avfall Sør.

Utvikling Søgne kommunes forvaltningsfond
Søgne kommunes forvaltningsfond er plassert i norske og internasjonale aksjer og rentepapirer i tråd
med kommunens finansreglement. Ved utgangen av september 2014 var fondskapitalen 145 mill.
kroner. Den historiske avkastningen sett opp mot en gjennomsnittlig bankrente vises i figuren
nedenfor:
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Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva har som formål å sikre en langsiktig
avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Det styres etter en
investeringshorisont på mer enn 5 år, samtidig som en søker en rimelig årlig bokført avkastning. Det er
imidlertid betydelig usikkerhet når det gjelder avkastningen, særlig når en ser på enkeltår. Den faktiske
avkastningen har også svingt de siste årene – i 2011 var avkastningen 2,4 prosent, mens den i 2013
var 8,7 prosent. Den årlige avkastningen siden oppstart i 2003 har vært positiv, med unntak av 2008,
da verdien av investeringene falt med om lag 2 prosent. For å gjøre kommunen i stand til å håndtere
disse svingningene sier finansreglementet at kommunen skal ha et bufferfond, og at dette som
hovedregel minimum skal utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning. Det er ikke skilt ut et
eget bufferfond i Søgne kommune, slik at dette er en del av disposisjonsfondet.
Rådmannen foreslår å budsjettere med en årlig avkastning fra forvaltningsfondet på 5,8 mill. kroner i
økonomiplanperioden. Hvilken prosentvis avkastning dette vil utgjøre avhenger av porteføljens verdi
ved inngangen til det enkelte år, men med verdien per september 2014 utgjør det om lag 4 prosent.
Dette er en økning på 0,5 mill. kroner fra 2014, men noe lavere enn historisk avkastning. Det anses
som rimelig å legge til grunn en viss forsiktighet blant annet med bakgrunn i porteføljens høye andel
av obligasjoner og det lave rentenivået. En del av fondet er inntektsført i tidligere budsjetter, og er
sånn sett en del av driftsmidlene. Hvis kommunen tar ut hele eller deler av denne likviditeten vil
avkastningen måtte nedjusteres i senere rulleringer av økonomiplanen.

Renteinntekter
Det foreslås budsjettert med årlige renteinntekter på 1 500 000 kroner på kommunens innskudd
gjennom planperioden. Dette er en økning på 0,6 mill. kroner fra budsjettet for 2014. Faktiske
renteinntekter vil særlig avhenge av rentenivå og omfanget av ubrukte lånemidler. I tillegg foreslås det
å budsjettere både renteinntekter og renteutgifter knyttet til kommunens startlån med 2 mill. kroner.
Samlede renteinntekter vil da utgjøre 3,5 mill. kroner.

6.8 Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen av driftsinntekter etter at driftsutgifter og nettokapitalutgifter er dekket, dvs. hva som er igjen til egenfinansiering av investeringer og til avsetninger.
Netto driftsresultat er helt sentralt for kommunens økonomiske handlefrihet.
Regnskap
I 1000 kroner
Netto driftsresultat

Budsjett

Økonomip lan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

19 583

456

5 000

10 400

9 700

12 700

Netto resultatgrad

2,9 %

0,1 %

0,8 %

1,6 %

1,4 %

1,9 %

%-vis endring fra året før

-28 %

-98 %

997 %

108 %

-7 %

31 %
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I 2013 ligger det inne inntekter fra momskompensasjon for investeringer på 7,8 mill. kroner. Tallene for
perioden 2014 til 2018 er imidlertid direkte sammenlignbare. Økningen fra 2015 til resten av
økonomiplanperioden forutsetter at en til en viss grad holder igjen på utgiftsøkninger til pleie og
omsorg, selv om demografien tilsier at etterspørselen vil øke. Grunnen til at netto driftsresultat ikke
øker fra 2016 til 2017, selv om det er lagt til grunn at frie inntekter øker med ca. 5 mill. kroner årlig, er
økte renteutgifter og avdrag som følge av investeringer og økt gjeldsnivå. Fra 2018 er det lagt inn 2,5
mill. kroner i leieinntekter knyttet til de foreslåtte heldøgns omsorgsboligene.
Fra Fylkesmannen er det anbefalt at netto driftsresultat over tid bør ligge mellom 3 og 5 prosent av
driftsinntektene, avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Søgne kommunes målsetting
er å få netto driftsresultat på minimum 3 prosent. I planperioden utgjør netto driftsresultat i prosent av
driftsinntektene 0,8 prosent i 2014 og 1,4-1,9 prosent i resten av økonomiplanperioden.
Figuren nedenfor viser netto driftsresultat i prosent av netto driftsinntekter for Søgne og sammenlignet
med andre kommuner i perioden 2000 til 2013.
Figur: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:

Figuren viser at det har vært store svingninger over tid, men at Søgne kommune de siste tre årene har
hatt bedre resultat enn gjennomsnittet.

Disponering av netto driftsresultat

Bruk av disposisjonsfond
Avsetning til disposisjonsfond
Overføring til investeringsregnskap

2014
0
0
456

2015
2500
0
7 500

2016
2500
0
12 900

2017
2500
0
12 200

2018
2500
0
15 200

Rådmannens forslag innebærer overføringer på totalt 47,8 mill. kroner fra drifts- til
investeringsregnskapet i perioden 2015 til 2018. Av dette er 10 mill. kroner midler til
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egenkapitalinnskudd i KLP, som i henhold til kommunestyrevedtak høsten 2013 skal finansieres ved
bruk av disposisjonsfondet. Det budsjetteres ikke med avsetning til disposisjonsfond.

6.9 Forutsetninger for øvrig i økonomiplanen
Lønnsoppgjør
I statsbudsjettet for 2015 er det anslått en lønnsvekst i 2015 på 3,3 prosent. Lønnsoverhenget fra
2014 til 2015 er beregnet til 1,7 prosent. Det er avsatt en sentral lønnspott på 7,7 mill. kroner for å
dekke neste års lønnsoppgjør, i tråd med dette. Helårsvirkningen av lønnsoppgjøret i 2014, som i år
hadde virkningsdato 1. mai og 1. september, er budsjettert på enhetene.

Prisvekst
Enhetene foreslås kompensert for prisvekst med 2,1 prosent på nærmere spesifiserte driftsposter.
Dette er i tråd med forutsetningen om prisvekst i statsbudsjettet. Overføringsposter er som hovedregel
ikke med i den generelle prisjusteringen. Enkelte utgiftsposter hvor det foreligger bedre anslag på
prisveksten er justert særskilt.
Når det gjelder prisen på kommunale varer og tjenester vises det til egen sak for kommunale gebyrer.
Der hvor inntektsendringer ikke er omtalt spesifikt legges det til grunn en inntektsvekst på 3 prosent, i
tråd med deflatoren. Husleier kan ikke økes utover konsumprisindeksen uten at det gjøres en større
jobb med varsling etc., og det er budsjettmessig forutsatt en økning på 2 prosent.

Pensjonspremie
Pensjonspremien er budsjettert på de ulike enhetene, og baserer seg på beregnede prosentvise trekk
fra KLP og SPK.
Premieavviket beregnes som differansen mellom det kommunen faktisk betaler i pensjonspremie i
løpet av året, og en aktuarberegnet pensjonskostnad. I tillegg til premieavviket beregnet i 2013, må
kommunen utgiftsføre en andel av tidligere opparbeidet premieavvik. Samlet sett økes kommunens
løpende innbetaling til pensjon. Kommunens pensjonskostnader beregnes av forsikringsselskapene
etter økonomiske og demografiske forutsetninger gitt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD).
Høyere pensjonspremie vil ikke nødvendigvis gi resultateffekt i 2014, siden det er den beregnede
pensjonskostnaden som inngår i regnskapet. Over tid må imidlertid premieøkningen tas inn i
regnskapet, dvs. som tilbakebetaling av premieavvik.

6.10 Oversikt over fond
Kommunens fond
Forskriftene for kommunale- og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper definerer begreper som
ubundne- eller bundne driftsfond og ubundne- eller bundne kapitalfond i stedet for «overførte
bevilgninger». Det ubundne fondet i driftsregnskapet har fått betegnelsen disposisjonsfond.
Til disposisjonsfond avsettes «frie kommunale midler», dvs. at det ikke foreligger noe krav om bestemt
bruk av midlene hjemlet i lov, forskrift, eller fra giveren. Forutsetningen for avsetning til
disposisjonsfond er at etatens netto driftsramme ikke overskrides, samt at kommunens totale resultat
er tilstrekkelig til å dekke avsetningen.
Avsetning til bundne fond foretas av midler som kommunen ikke kan disponere fritt, jf. budsjett- og
regnskapsforskriftene. Avsetningen til bundne fond skal som hovedregel foretas av formannskapet,
men avsetningen kan også gjennomføres administrativt etter anmodning fra den enkelte enhet. Det
følger av at ubrukte midler uansett ville måtte returneres til giveren.
Søgne kommunes fond har utviklet seg som følger:
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(tall i 1000 kroner)
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Bundne driftsfond
Disposisjonsfond

2010

2011

2012

2013

138 167
275
10 061
31 329

129 866
4 105
12 274
24 774

123 573
6 532
11 646
34 887

128 722
7 072
10 575
51 888

Kommunestyret avsatte våren 2014 i tillegg ca. 18 mill. kroner til disposisjonsfondet i forbindelse med
behandlingen av årsmeldingen for 2013.
Disposisjonsfondet skal være en buffer for å håndtere uforutsette svingninger i utgifter og inntekter.
Størrelsen på kommunens disposisjonsfond må også sees i sammenheng med betydelige
oppsamlede pensjonsforpliktelser. Premieavviket utgjorde per 31. desember 2013 ca. 32 mill. kroner.
I tillegg sier finansreglementet at kommunen skal ha et bufferfond knyttet til finansplasseringer, og at
dette som hovedregel skal utgjøre minimum utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning, som
er budsjettert med 11,6 mill. kroner (5,8 mill. kroner årlig).
Videre har Kommunestyret vedtatt at egenkapitalinnskudd i KLP skal finansieres fra
disposisjonsfondet. Dette skal gjøres over fem år, og det gjenstår i henhold til budsjett ca. 10 mill.
kroner.
Figuren nedenfor viser at disposisjonsfond som andel av brutto driftsinntekter:

Det er positivt at disposisjonsfondet har økt de siste årene, og nå er høyere enn gjennomsnittet i
kommunegruppen. Det er ikke fastsatt konkrete mål for disposisjonsfondet for kommunen som helhet,
men en bør ta sikte på opparbeidelse av et større disposisjonsfond som buffer for å møte uforutsette
utgifter eller sviktende inntekter. Dette kan for eksempel være økt rentenivå eller lave utbytter fra
Agder Energi. Størrelsen på disposisjonsfondet må sees i sammenheng med at store deler av
disposisjonsfondet i realiteten er bundet opp, jf. omtale ovenfor.
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7

Rådmannens prioriteringer – driftsbudsjettet

Budsjettskjema 1A
Opprinnelig
budsjett

Budsjett

Økonomiplan

2014

2015

2016

2017

2018

1 Skatt på inntekt og formue

-254 741

-261 666

-264 224

-266 783

-269 341

2 Ordinært rammetilskudd

-247 883

-249 293

-251 547

-253 554

-256 022

-18 600

-19 000

-19 200

-19 400

-19 600

-3 268

-3 074

-3 195

-3 032

-3 781

-2 190

-2 054

-2 175

-2 212

-2 131

-538

-500

-500

-500

-1 600

-55

-50

-50

-50

-50

3 Skatt på eiendom
4 Andre generelle statstilskudd
4.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger
4.2 Rentekompensasjon skoleanlegg
4.3 Rentekompensasjon kirkebygg
4.4 Investeringskompensasjon reform 97

-485

-470

-470

-270

0

-524 492

-533 033

-538 167

-542 768

-548 744

-18 100

-19 100

-19 600

-20 100

-20 500

-11 900

-9 800

-10 300

-10 800

-11 200

-5 300

-5 800

-5 800

-5 800

-5 800

-900

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

7 Renteutg., provisjoner og andre finansutg.

17 580

18 100

18 100

21 000

22 000

8 Avdrag på lån

25 000

25 000

25 000

26 000

30 000

0

-2 500

-2 500

-2 500

-2 500

0

0

0

0

0

456

7 500

12 900

12 200

15 200

-499 556

-504 033

-504 267

-506 168

-504 544

499 556

504 033

504 267

506 168

504 544

0

0

0

0

0

5 Sum frie disponible inntekter
6 Renteinntekter og utbytte
6.1 Utbytte fra Agder Energi
6.2 Renteinnt./avkastning på plasseringer
6.3 Rennteinnt. Overskuddslikviditet

9 Bruk av disposisjonsfond
10 Avsetning til disposisjonsfond
11 Overført til investeringsbudsjettet
12 Til fordeling drift
13 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
14 Merforbruk (+) / Mindreforbruk (-)
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Budsjettskjema 1B
Budsjett Prognose for Prognose for Prognose for Prognose for
2014 året 2015
året 2016
året 2017
året 2018
26 863
27 693
27 893
28 093
27 893
4 693
4 845
4 845
4 845
4 845
14 383
15 004
15 004
15 504
15 504
77 074
76 852
75 952
76 452
76 952

1
2
3
4

Administrasjonsavdelingen
PP-Tjeneste
NAV/Sosial
Barnehager

5
6
7
8
9
10
11
12

Kvalifiseringsenheten
Nygård skole
Lunde skole
Langenes skole
Barnevern
Tangvall skole
Tinntjønn skole
Helsetjenester

-2 194
31 461
22 115
19 310
14 309
18 651
18 398
20 814

-1 603
32 185
22 987
19 945
15 109
18 745
18 907
22 841

-1 478
32 185
22 987
19 945
15 109
18 745
18 907
24 451

-1 478
32 185
22 987
19 945
15 109
18 745
18 907
24 601

-1 478
32 185
22 987
19 945
15 109
18 745
18 907
24 851

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Institusjonstjenester
Hjemmetjenester
Psykisk helsearbeid og habilitering
Kultur
Ingeniørvesenet
Arealenheten
KBR
Eiendomsenhet
Felles omsorg

43 899
37 855
57 445
7 614
3 541
6 800
7 625
21 828
2 225

45 183
40 469
61 715
8 269
4 474
7 437
7 505
21 082
-9 194

45 333
41 892
61 365
8 169
3 724
5 862
7 505
21 282
-8 893

45 333
42 020
61 365
8 169
3 724
5 437
7 505
22 282
-8 995

45 333
42 151
61 365
8 169
3 724
5 687
7 505
22 282
-11 600

22
23
25

Felles oppvekst
Felles teknisk
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen
Samlede midler fordelt til drift

13 529
0
31 318
499 556

12 929
200
30 454
504 033

12 929
200
30 354
504 267

12 929
200
30 304
506 168

12 929
200
30 354
504 544
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7.1 Innledning
Dette kapittelet gjennomgår endringer i driftsbudsjettet for de ulike enhetene. Enhetene har spilt inn
tilleggsforslag på større beløp enn det som har vært mulig å innarbeide innenfor gjeldende
økonomiske rammer. Rådmannen har dermed måttet gjøre vanskelige prioriteringer. Forslaget tar i
noe større grad enn tidligere høyde for økte utgifter også lengre ut i økonomiplanperioden som følge
av endringer i befolkningen. Dette gjelder pleie og omsorg og barnehageenheten. Økningene etter
2015 er likevel beskjedne, og det kan bli behov for større økninger ut fra befolkningsutviklingen.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over tilleggsforslag i 2015. Tabellen er justert for to forhold, det ene
er omlegging av medfinansieringsordningen, som reduserer både inntekts- og utgiftssiden. Det andre
at endringer knyttet til nedleggelse av bofellesskapet ikke ligger inne i tallene. Dette er for å gjøre det
lettere å sammenligne med andre år, samtidig som nettoeffekten forventes å være null.

Lønn, netto økning enhetene
Prisvekst, økte kontingenter o.l.
Uttrekk av medfinansiering (nettoeffekt som belaster budsjettet)
NAV/Sosial, stillinger
Barnevern
Diverse økninger helseenheten
Drift av nye omsorgsboliger
Økte ressurser i hjemmetjenesten
Kommuneplan egen regi
Diverse tillegg Ingeniørvesenet, inkl. turstier
Helsesøster, 1 stilling fra 1/4-15
IKT, lisenser etc.
Helsefagarbeider 80%, hverdagsrehablitering
Lønnsøkning menighetens/fellesrådets budsjett
IKT, ny stilling
Redusert barnehagepris (behovsprøvd)
Vintervedlikehold veier
50% jordmorstilling fra 1/4-15
Styrke rusarbeidet
Valg
Økt kontantstøtte (flere mottakere)
Psykologstilling (tilskuddsmidler i tillegg)
Kontroller av heiser, brannalamranlegg etc
Nygård SFO
Treningsleilighet (hjemmetjenesten)
50% ergoterapeut og 50% fysioterapeut , hverdagsrehabilitering
(i tillegg til eksisterende midler)
Strategisk næringsplan for Kristiansandregionen
Helårlig introprogram
Bygdemuseet
Anlegge lekeplass/område SGP
SUM

17 115
2 150
2 017
800
800
712
700
550
500
545
470
405
400
306
300
300
300
250
250
200
200
200
150
131
100
100
100
75
50
50
30 226
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Økningen er større enn det som er mulig innenfor rammen av de frie inntektene. Deler av
utgiftsøkningen kan dekkes inn gjennom anslagsendringer. Rådmannen har likevel funnet det
nødvendig å foreslå noen reelle innsparingstiltak. Tabellen nedenfor gir en samlet oversikt over
inndekning:

Lønn, redusert avsetning neste års lønnsoppgjør
Økte driftsinntekter
Legge ned Tomtebo/Åpne ny avd. Sjøstjerna
Reduserte stillinger barnehage
Øvrige reduksjoner barnehageområdet
Enøk-prosjektet, Knutepunkt Sørlandet, ettårig i 2014
Økte overføringer
Legge ned servicetjenesten
Økt makspris barnehage
Avvikle frukt og grønt undomsskoler (helårsvirkning)
Netto inntekt kai Langenes
På' an igjen
Driftstilskudd fysioterapeut
Nedlegging av Åpen barnehage (helårsvirkning)
Overføringer til KBR (netto)
Revidere avtale med Lillesand kommune (netto)
Utredning skolestruktur (ettårig 2014)
SUM

-4 900
-1 810
-1 300
-750
-1 800
-620
-514
-500
-400
-350
-350
-150
-150
-125
-120
-100
-30
-13 969

Summen av påslagene og reduksjonene i tabellene ovenfor er ca. 16,2 mill. kroner. I tillegg foreslås
det å overføre 5 mill. kroner fra drifts- til investeringsbudsjettet, en økning på 4,5 mill. kroner. Samlet
sett koster dette 20,7 mill. kroner. Dette beløpet finansieres av økningen i frie inntekter og ved at netto
finansutgifter reduseres noe. Siden medfinansieringsordningen og nedleggelse av bofellesskap i
Leireheia er trukket ut vil faktisk økning være lavere både på utgifts- og inntektssiden.
Hvis en ser bort fra lønn, generell prisvekst og prisjustering av gebyrer etc. er den sektorvise
fordelingen som følger (i mill. kroner):

Helse- og omsorg, utenom pris- og lønnsvekst
Oppvekst, utenom pris- og lønnsvekst
Teknisk, utenom pris- og lønnsvekst
Øvrig/sentraladministrasjon, utenom pris- og lønnsvekst
SUM

3,7
-3,2
0,6
1,1
2,2

Helse- og omsorgssektoren får, som det fremgår av tabellen de største økningene. Hovedinnretningen
på dette området er en klar styrking av forebyggende arbeid og fokus på tidlig innsats. Økningene
innenfor pleie og omsorg, som i sak om foreløpige rammer for arbeidet med økonomiplanen ble
forutsatt videreført på nivå med økonomiplanen 2014-2017, er relativt beskjedne. Utgiftsreduksjonen
knyttet til medfinansiering er ikke med i dette tallet.
Skolenes budsjetter videreføres omtrent uendret, justert for pris- og lønnsvekst, mens det er en klar
reduksjon i barnehageenhetens budsjettramme. Dette foreslås i hovedsak med bakgrunn i
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befolkningsutviklingen, og er i tråd med kommunestyrets vedtak i sak om foreløpige rammer for
arbeidet med økonomiplanen.
For teknisk sektor og øvrig/sentraladministrasjon foreslås det mindre økninger. I sistnevnte inngår
blant annet økte midler til menigheten og forslag om tilskudd til næringsforeningen.

7.2 Administrasjonsavdelingen
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:
Kompetanse


Det er nødvendig å ha større fokus på kompetanseutvikling av ansatte i
administrasjonsavdelingen, slik at medarbeiderne har de kunnskaper og ferdigheter som er
nødvendige for at Søgne kommune skal nå sine mål.



Etter-/videreutdanning innen flere fagområder er nødvendig.

Servicetorg og bibliotek i nytt rådhus


De nye lokalene gir større muligheter til å gjennomføre ulike arrangementer både i egen regi,
men også i samarbeid private og andre offentlige aktører. Det endrede bruksområde for
biblioteket har ført til et økt press på bibliotekets driftsbudsjett.



Det vektlegges i økende grad at innbyggerne skal oppleve kommunen som moderne, åpen og
tilgjengelig gjennom økt bruk av nettbasert kommunikasjon. Fokus er også rettet mot at
kommunen skal ha effektive interne prosedyrer, basert på ny teknologi.



IKT er i dag bemannet i forhold til å utføre driftsoppgaver. For å kunne ivareta ovennevnte
utviklingsområdene bør det vurderes å styrke bemanningen ved IKT kontoret.

IKT

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Administrasjonsavdelingen

2015

2016

2017

2018

26 863

26 863

26 863

26 863

-374

-374

-374

-374

Generell prisvekst

109

109

109

109

Økning i kontingenter til KS

100

100

100

100

Valg

200

Netto ramme opprinnelig budsjett 2014
Lønnsendring - sentralt

200

Bibliotek, arkiv, servicetorg
Kontingent IKAVA

65

Kulturelle aktiviteter på biblioteket

65

65

65

100

100

100

Bibliotektransport

25

25

25

25

Kjøp av datatjenester/vedlikehold av programvare

40

40

40

40

Diverse prosjekt IT

365

365

365

365

Økt stilling på IT-avdelingen

300

600

600

600

27 693

27 893

28 093

27 893

IT

Administrasjonsavdelingen - ny nettoramme
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Lønnsendring sentralt
Grunnen til at lønnsmidlene reduseres er at bemanningen er redusert med en stilling som følge av
vedtak om innsparing i administrasjon. Dette kuttet var i opprinnelig budsjett 2014 plassert på øvrige
ansvar sentraladministrasjon.
Økning i kontingenter til KS og IKAVA
Prisjustering av årlige kontingenter til KS og IKAVA (Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder).
Valg
Midler til gjennomføring av kommunevalget i 2015 og stortingsvalget i 2017 budsjetteres i tråd med
økonomiplanen 2014-2017.
Biblioteket: Bibliotektransport/Kjøp av datatjenester/Vedlikehold av programvare
Dette er et samarbeid i regi av fylkeskommunene som innebærer at du får boka i løpet av 1-3 dager
dersom et folkebibliotek i Agder eller UiA har boka du ønsker å låne. Videre forslås det å legge inn
midler til kjøp av datatjenester og til vedlikehold av programvare for biblioteket. Dette er utgifter som
man har i dag, men der kostnadene øker. Dersom en ikke legger inn disse vil konsekvensen være at
innkjøpsbudsjettet til biblioteket må reduseres, noe som vil ramme brukerne.
Kulturelle aktiviteter i biblioteket
Biblioteket har nå vært i nye lokaler i over ett år, og erfaringene viser at bruken av er endret
sammenlignet med tidligere. De nye lokalene gir større muligheter til å gjennomføre ulike
arrangementer både i egen regi, men også i samarbeid private og andre offentlige aktører. Det
endrede bruksområdet for biblioteket har ført til et økt press på bibliotekets driftsbudsjett. Dersom
biblioteket skal fortsette å utvikle seg til en viktig arena for kulturformidling er det nødvendig å øke
budsjettrammen for biblioteket. Den foreslåtte økningen fra 2016 er ment å dekke innkjøp av teknisk
utstyr, for å sikre bedre lyd, kostnader til markedsføring og andre driftskostnader i forbindelse med
arrangementer i biblioteket.
Ulike prosjekt IT
Driftsbudsjettet for IT er i 2014 på ca. 4 mill. kroner. Dette forventes å gå i balanse.
IT driftsbudsjettet består i vesentlig grad av kontraktsfestede avtaler på tjenester og utstyr som alle
enheter benytter. Investeringer i IT er ofte nye tjenester, og ikke investeringer som erstatter gamle
løsninger. Det vil derfor alltid påløpe økt drift når en har iverksatt nye løsninger.
Som tommelfingerregel øker driftsbudsjettet med ca. 20% av investeringene når det er ny
funksjonalitet som tas i bruk (i tillegg til vanlig indeksregulering).
Det er flere prosjekter som allerede er gjennomført, og som vil få full kostnadseffekt i 2015. Det
foreslås også avsatt investeringsmidler på samme nivå som tidligere. Dette vil gjøre det mulig å
gjennomføre prosjekter og styrkinger som anses som helt nødvendige, men vil også bidra til økte
driftsutgifter. Det kan blant annet nevnes e-handel, rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til
Skatteetaten, NAV og SSB, døgnåpen forvaltning, utvidelse lisensavtale Microsoft, vedlikehold tråløse
soner, vedlikeholdsavtale nye lagringsløsning, videooverføring av utvalgsmøter og politikerløsning
iPad.
Styrking av IT avdelingen
Det har vært to IKT-medarbeidere for sektorovergripende tiltak siden 2003. I perioden 2003-2014 har
det vært en rivende utvikling innen fagfeltet og det forventes at ansatte innen IKT har oppdatert og
relevant kompetanse.
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IT-avdelingen har det siste året hatt en svært kompetent person på arbeidstrening via NAV. Dette har
bidratt til at kommunen har kunnet opprettholde et brukbart servicenivå for brukerne. Han har også
tatt med seg inn ny og meget god kompetanse på Microsofts operativsystemer som har gjort det mulig
å utnytte dagens løsninger bedre. Denne ressursen vil vi miste 31. desember 2014 og kapasiteten vil
bli betydelig svekket i forhold til det siste året med mindre det tilføres nye budsjettmidler.

7.3 PPT
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Innrette tjenesten mot mer og bedre systemarbeid i kommunen. Dette vil kreve tid og
ressurser fra de ansatte. Dette vil også medføre behov for kompetanseheving ifht
systemarbeid og endringsarbeid ute i barnehager og skoler.



Sikre stabil bemanning og et godt arbeidsmiljø ved god organisering av arbeidet og kvalifiserte
medarbeidere.



Sikre gode logopedtjenester ut mot barn og unge i kommunen. Rutiner må utarbeides og
samarbeidet med barnehager og skoler må utvikles ifht og utvikle gode logopedtjenester.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
PP-tjenesten

2015

2016

2017

2018

Netto ramme opprinnelig budsjett 2014

4 693

4 693

4 693

4 693

252

252

252

252

-100

-100

-100

-100

4 845

4 845

4 845

4 845

Lønnsendring - sentralt
Økt overføring fra Songdalen
PP-tjenesten - ny nettoramme

Det foreslås ikke endringer på PPT utover justering av lønn og overføring fra Songdalen. Andelen av
kostnadene som skal dekkes av overføringer fra Songdalen avhenger fordelingen av antall saker
mellom de to kommunene.
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7.4 Barnehage
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Med dagens antall barnehageplasser vil det bli en utfordring med å få fylle opp alle plassene
som er tilgjengelige.



Enkelte barnehager har noe bygningsmessige utfordringer. Tomtebo barnehage holder til i
bygg i fra 1980-tallet, og er en liten og uhensiktsmessig barnehage. Solstrålen barnehage
drives i lokaler som ikke er bygget som barnehage, men det er gjort noen midlertidige tiltak for
å forbedre forholdene.



Det satses på «Inkluderende Læringsmiljø» i Knutepunkt Sørlandet. Dette er en satsing som
skal gå over flere år og som har med barnehager, skoler og PP-tjenesten. Dette er krevende,
men vil bli en god kompetansebygging for årene fremover.



Kvello-modellen, et tverrfaglig system for å fange opp bekymringsbarn så tidlig som mulig, er
nå utvidet til 2 kommunale og 2 private barnehager. Man håper å utvide dette til alle de
ordinære barnehagene i Søgne i løpet av perioden.



Barn som har rett på spesialpedagogisk hjelp er fra år til år uforutsigbart, i forholdt til antall
barn og antall timer med spesialpedagogisk hjelp, og på ulike diagnoser. Vi satser nå
fremover på at Åros skal være den barnehagen med mest kompetanse på dette feltet, og som
vil ta i mot de fleste av disse barna. Barnehagen har derfor sitt eget spes.ped team med
pedagog og assistenter.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Barnehage
Netto ramme opprinnelig budsjett 2014
Lønnsendring - sentralt
Generell prisvekst
Kontantstøtte (Økning på 200 000 kroner)

2015

2016

2017

2018

77 074

77 074

77 074

77 074

2 608

2 608

2 608

2 608

45

45

45

45

1 200

1 200

1 200

1 200

Helårsvirkning nedlegging av åpen barnehage

-125

-125

-125

-125

Endring tilskudd private barnehager

-800

0

500

1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-400

-400

-400

-400

300

300

300

300

-1 300

-3 000

-3 000

-3 000

Reduksjon 30 % spes. ped.

-150

-150

-150

-150

Reduksjon av ped.leder

-600

-600

-600

-600

76 852

75 952

76 452

76 952

Gjestebarn
Økt foreldrebetaling, pga økt minstesats
Redusert foreldrebetaling, pga reduksjon ved lav
inntekt
Innsparingstiltak
Legge ned Tomtebo og åpne ny avd. Sjøstjerna

Barnehage - ny nettoramme

Lønnsendring sentralt
I tillegg til endring i lønnsnivået så ligger det inne flytting av 1,3 stilling fra Nygård skole og
kompetanseavdelingen, samt en reduksjon av 40 prosent av en spesialpedagog-stilling.
Kontantstøtte
1 mill. kroner flyttes fra felles oppvekst til barnehagen enheten siden det er barnehageenheten som
utbetaler kontantstøtten. I tillegg foreslås bevilgningen økt med 200 000 kroner til 1,2 mill. kroner siden
man i 2014 ser at stadig flere benytter seg av den kommunale kontantstøtten.
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Helårsvirkning av nedleggelse av åpen barnehage
Siden åpen barnehage ble lagt ned 2. halvår 2014 vil man i 2015 få helårsvirkning av dette tiltaket.
Tilskudd til private barnehager
Forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd blir
endret fra 1. januar 2015. Etter denne datoen skal tilskuddet basere seg på siste avsluttede
kommuneregnskap i stedet for budsjettet i tilskuddsåret. Denne endringen gjør at det blir mer
forutsigbarhet i utbetalingene til de private barnehagene, og vil også forenkle arbeidet noe for
kommunen.
Ut fra den nye forskriften er satsene for Søgne kommune beregnet til:
Ordinære barnehager, små barn (drift)
Ordinære barnehager, store barn (drift)
Ordinære barnehager, kapital
Familiebarnehager, små barn (drift)
Familiebarnehager, store barn (drift)
Familiebarnehager, kapital

Nasjonale satser
197 200
95 700
9 500
152 500
116 300
12 000

Søgne kommune
181 872
86 103
9 500
152 500
116 300
12 000

Dersom en tar utgangspunkt i disse satsene og gjennomsnittlig antall barn i private barnehager i 2014,
får man at tilskuddet til private barnehager i 2015 blir om lag 800 000 kroner lavere enn i budsjettet for
2014. Dette til tross for at minimumsfinansieringen fra 2015 er økt til 98 prosent.
Det er noe usikkerhet knyttet til denne beregningen siden første kurs i den nye forskriften først er i
slutten av november. I forskriften står det at kommunen skal kunngjøre forslag om tilskuddssatser i
forbindelse med at årsbudsjettet legge ut til alminnelig ettersyn, og at kommunen skal underrette de
ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser innen 1. februar.
Det er lagt inn økte tilskudd til private barnehager utover i økonomiplanperioden. Dette har
sammenheng med at en forventer en økning i antall barn utover i perioden. Selv om økningen er lagt
på tilskudd til private barnehager kan kostnadsveksten også komme innenfor de kommunale
barnehagene.
Gjestebarn
I de siste årene har barnehageenheten hatt netto inntekter på gjestebarn på om lag 1 mill. kroner.
Dette skyldes at flere barn bosatt i andre kommuner går i barnehage i Søgne enn motsatt. Dette
foreslås lagt inn i budsjettet for barnehageenheten fra 2015.
Endringer i foreldrebetalingen
Statsbudsjettet øker maksprisen for foreldrebetaling for barnehage til 2 580 kroner. Det foreslås å
legge ny makspris til grunn, noe som vil gi en anslått inntektsøkning på om lag 400 000 kroner for
Søgne kommune.
Videre foreslår Regjeringen innføring av et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling, slik at alle
familier med en samlet inntekt på under 405 000 kroner vil ha rett til redusert foreldrebetaling. Effekten
av dette for Søgne kommune er svært usikker, men er anslått til 300 000 kroner for hele kommunen.
Det er foreløpig uklart hvordan ordningen skal administreres.
Legge ned Tomtebo barnehage og åpne nybygd avdeling i Sjøstjerna barnehage
I inneværende barnehageår er det 30 færre barn i barnehagealder enn det var i barnehageåret
2013/2014. Dette har gitt en overkapasitet på ca. 70 plasser i forhold til lovkrav. Ca. 25 av disse
plassene er tildelt gjestebarn, hvor kommunen får kompensert for kostnaden gjennom overføring fra
andre kommuner. Ca. 15 av plassene ligger i en nybygd avdeling på Sjøstjerna barnehage, som ikke
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er åpnet. Det innebærer at kommunen har plass til ca. 30 barn utover dette. Disse er fylt opp med barn
som ikke har rett på plass. Dette er barn som har fått tildelt plass etter hovedopptaket.
Reduksjonen i antall barn er beregnet å redusere overføringer fra staten knyttet til barnehagebarn med
ca. 3,5 mill. kroner i 2015. Med mindre utgiftene på barnehageområdet reduseres tilsvarende må dette
dekkes inn på andre områder. Kostnadsnivået i barnehagene er såpass lavt at det anses vanskelig å
få til reelle innsparinger i denne størrelsesordenen uten å redusere kapasiteten. Slike reduksjoner kan
fra kommunens side bare vedtas for de kommunale barnehagene.
På den bakgrunn foreslås det å legge ned Tomtebo barnehage fra august 2015, og samtidig åpne den
femte avdelingen på Sjøstjerna barnehage. Det vil da bli 18 færre kommunale barnehageplasser,
hvorav 6 plasser for barn mellom 3 og 5 år og 12 plasser for barn mellom 0 og 3 år. Tiltaket er
beregnet å gi en netto innsparing på 1,3 mill. kroner høsten 2015, og 3 mill. kroner årlig fra 2016. Ved
å legge ned Tomtebo med 9 årsverk, og starte opp den nye avdelingen på Sjøstjerna med 3 årsverk,
vil vi kunne nedbemanne med 6 årsverk. Det har vært vanskelig å fylle opp ledige plasser i Tomtebo
de siste årene. En vil komme tilbake til disponering av bygget.
Reduksjon av 30% spesialpedagog
Det er overført 130% spesialpedagogisk stilling fra Nygård skole til barnehageenheten fra 1. august
2014. Dette er ressurser som tilhører barnehageenheten, men kompetansen var tidligere hentet fra
Nygård skole. Fra 1. august 2014 ansetter Åros barnehage (kompetansebarnehage) sin egen
spesialpedagog i 100%. Den resterende 30% blir ikke foreslått videreført.
Reduksjon av en ped.leder-stilling ved Åros barnehage
Åros barnehage har fra 1. august 2014 hatt en vakant ped.leder-stilling pga at de ikke har fylt opp med
det antall barn som barnehagen har godkjenning for. Denne stillingen er foreslått som kutt i budsjett
2015.

7.5 Barnevern
Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Barnevern
Netto ramme opprinnelig budsjett 2014
Økning
Barnevern - ny nettoramme

2015

2016

2017

2018

14 309

14 309

14 309

14 309

800

800

800

800

15 109

15 109

15 109

15 109

Barneverntjenestene i Søgne og Songdalen ble slått sammen til en interkommunal barneverntjeneste
fra 1. januar 2010, og Songdalen kommune ble valgt som vertskommune.
Den foreslåtte økningen på 0,8 mill. kroner er i tråd med forslag fra Songdalen kommune, og
begrunnes som følger:


Det har vært meldt om et udekket behov i forhold til tiltak utenfor familien fra rapportering etter
første tertial. Flere barn som trenger «sterke» og kostbare tiltak.



Utgiftene til tiltak i og utenfor familien er prisregulert med 2,5 % (ikke institusjon).



Det blir en økning i den kommunale egenandelen for plassering i institusjon. Økningen blir
15 000 kroner per måned.

Det er også tatt høyde for helårsvirkningen av årets lønnsoppgjør og lønnsjustering i 2015.
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7.6 Nygård skole og kompetanseavdeling
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Budsjettering av SFO i Kompetanseavdelingen etter ny prismodell.
Med ny betalingsmodell opplever skolen at foreldre til elever i kompetaseavdelingen bruker
SFO flere timer enn før.



Skolen har ikke sett seg råd til å prioritere å bruke penger til fornying av inventar de senere
årene. Rammen har blitt brukt til voksentetthet. Dette har medført et etterslep og stort behov
for fornying av møbler og inventar både i klasserom og personalrom.



Skolen opplever et økende antall elever som ikke opplever en god skolehverdag. Det er både
utagerende og særlig innadvendte elever, ofte fulgt av psykiske diagnoser. Dette er elever
som har behov for alternative opplæringsarenaer én eller flere dager i uka, slik at de kan
oppleve mestring og bli satt i stand til å ta til seg læring. Vi ser derfor behovet for å knytte til
oss ansatte og styrke bemanningen med personer med annen fagbakgrunn enn pedagoger.



Skolen har ingen ledige undervisningsrom, og opplever at elevtallet øker. På sikt er det behov
for utvidelse for å få flere undervisningsrom både til store og små grupper.



Skolens bygningsmasse har behov for renovering både utvendig og innvendig.
Spesielt nevnes lydforhold knyttet til SFO-lokaler og undervisningsrom i Gamlebygget, samt
renovering av toaletter og gulvbelegg i SFO-lokalene.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Nygård skole
Netto ramme opprinnelig budsjett 2014
Lønnsendring - sentralt
Generell prisvekst

2015

2016

2017

2018

31 461

31 461

31 461

31 461

628

628

628

628

30

30

30

30

Økte inntekter (gebyrer, brukerbetalinger etc.)

-65

-65

-65

-65

Økte kostnader til SFO i kompetanseavdelingen

131

131

131

131

32 185

32 185

32 185

32 185

Nygård skole - ny nettoramme

Lønnsendring – sentralt
For skolene inneholder denne posten både endring av lønnsbudsjettet og flytting av midler mellom
skolene i henhold til rammetimetallsmodellen (fordelingsmodell). Flytting av midler i henhold til
rammetimetallsmodellen går samlet i null. For Nygård skole og kompetanseavdeling ligger det også
inne en flytting av 1,3 stilling fra kompetanseavdelingen til barnehageenheten.
Økte kostnader til SFO i kompeanseavdelingen
Med ny betalingsmodell opplever skolen at foreldre til elever i kompetaseavdelingen bruker SFO flere
timer enn før. Dette er elever der foreldrebetalingen ikke dekker kostnadene, og med økt bruk blir det
behov for økt budsjettoverføring. Beløpet dekker en 25 prosent fagarbeiderstilling.
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7.7 Lunde skole
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Skolen opplever å få inn et stadig økende antall barn som trenger noe mer enn skolen kan gi
innenfor sitt opprinnelige mandat. Det er snakk om særskilt utagerende elever eller særskilt
innadvendte barn og det er ofte fulgt av psykiske lidelser. Disse trenger mer, f.eks alternativ
opplæringsarena en eller flere dager i uka for å oppleve mestring og tilhørighet og for å bli satt
i stand til å ta til seg læring.



Bedre resultatene i basisfag. Evaluering og endring av pågående tiltak. Finne nye tiltak som
har vist seg å ha en effekt. Omorganisere ressursene på skolen.



Å beholde de ressurser som er satt av til funksjoner på bibliotek, IT, sosiallærer og spes.ped.veileder. Disse funksjonene er uhyre viktig i læringsprosessene på skolen. Disse ble kuttet i
2014.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Lunde skole
Netto ramme opprinnelig budsjett 2014

2015

2016

2017

2018

22 115

22 115

22 115

22 115

897

897

897

897

Lønnsendring - sentralt
Generell prisvekst

25

25

25

25

-50

-50

-50

-50

22 987

22 987

22 987

22 987

Økte inntekter (gebyrer, brukerbetalinger etc.)
Lunde skole - ny nettoramme

Lønnsendring – sentralt
For skolene inneholder denne posten både endring av lønnsbudsjettet og flytting av midler mellom
skolene i henhold til rammetimetallsmodellen (fordelingsmodell). Flytting av midler i henhold til
rammetimetallsmodellen går samlet i null.

7.8 Langenes skole
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Det er laget en ny fordelingsmodell for ressurser mellom skolene. Dette innebærer at det
legges større vekt på antall elever. Langenes har fått en reduksjon i midlene. Dette gir ikke
skolen lavere kostnader da klasseantallet er det samme.



Flere minoritetsspråklige elever på skolen. Styrke bemanningen for å sikre at
minoritetsspråklige elever får et best mulig opplæringstilbud.



Rekruttere nye gode lærere når ansatte hos oss går av med pensjon.



Materiell for å kunne tilpasse og få enda mer variasjon i undervisningen.



På Langenes skole er det ingen møterom. Nå i dag brukes kontorene, men en ser at disse blir
i det minste laget ved møter. Ønske om å få laget et møterom mellom administrasjonsbygning
og personalrom.



Økning av elever med store atferdsvansker. Det er få elever, men ressurskrevende.



Skolebøker på alle trinn i nesten alle fag må snart skiftes ut både p.g.a slitasje, men også i
forhold til endringer av kompetansemål i de ulike læreplanene. I tillegg ser en behov for flere
lisenser i forhold til digitale verktøy.



Behov for oppgradering/ utskiftning av møbler i klasserom p.g.a slitasje
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Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Langenes skole
Netto ramme opprinnelig budsjett 2014

2015

2016

2017

2018

19 310

19 310

19 310

19 310

655

655

655

655

Lønnsendring - sentralt
Generell prisvekst

20

20

20

20

-40

-40

-40

-40

19 945

19 945

19 945

19 945

Økte inntekter (gebyrer, brukerbetalinger etc.)
Langenes skole - ny nettoramme

Lønnsendring – sentralt
For skolene inneholder denne posten både endring av lønnsbudsjettet og flytting av midler mellom
skolene i henhold til rammetimetallsmodellen (fordelingsmodell). Flytting av midler i henhold til
rammetimetallsmodellen går samlet i null.

7.9 Tangvall skole
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Å få alle til å passe inn. Det er elever med ADHD, PTSS, relasjonskader, asberger-syndrom,
prosesseringsvansker, tilknyttingsvansker, skolevegring, vold/overgrep i hjemmet,
omsorgssvikt og barn med syke foreldre.



Å holde vedlike og oppdatere datamaskiner og alle utfordringene rundt dette.



Å holde vedlike og fornye en skole som er merket av stor slitasje (toaletter, ventilasjon,
vinduer osv., elevtoalettene er for eksempel 50 år gamle).

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Tangvall skole
Netto ramme opprinnelig budsjett 2014
Lønnsendring - sentralt
Generell prisvekst
Avviklet fruktordning
Tangvall skole - ny nettoramme

2015

2016

2017

2018

18 651

18 651

18 651

18 651

249

249

249

249

20

20

20

20

-175

-175

-175

-175

18 745

18 745

18 745

18 745

Lønnsendring – sentralt
For skolene inneholder denne posten både endring av lønnsbudsjettet og flytting av midler mellom
skolene i henhold til rammetimetallsmodellen (fordelingsmodell). Flytting av midler i henhold til
rammetimetallsmodellen går samlet i null.
Avvikle fruktordningen
Frukt- og grøntordningen for ungdomskolene opphørte fra august 2014. I 2015 vil endringen få
helårsvirkning.
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7.10 Tinntjønn skole
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Det er laget en ny fordelingsmodell for ressurser mellom skolene. Dette innebærer at det
legges større vekt på antall elever. Tinntjønn har derfor fått en kraftig reduksjon i midlene –
om lag 1.3 millioner i rev. Budsjett. Dette gir likevel skolen ikke vesentlig lavere kostnader når
klasseantallet opprettholdes.



Skolegrensene er flyttet og det får konsekvenser ved at skolen har mistet en stor andel elever.
Dette er en elevgruppe som kommer ut høyt på sosiokulturelle bakgrunnsfaktorer, m.a.o. det
vil gi klare endringer inn mot læringsmiljøet – faglig og sosialt. Videre vil dette få store utslag
på hvordan skolen skårer på indikatorer og resultater.



Tinntjønn skole har fått en meget høy andel av elever med hjelpebehov og spesielle
tildelinger. Vi antar dette har med demografiske årsaker å gjøre.



Vi ser en tendens til at elever som har store vansker faglig og sosialt har søkt seg over til
Tinntjønn skole. Dette er få elever, men meget ressurskrevende. Inntrykket er at det tidligere
var en tendens til at elever med store vansker gikk til private skoler og SMI-skolen, kan nå det
virke som om dette har snudd. Dette gjør at skolen har vansker med å gi et godt, pedagogisk
tilbud innenfor sine rammer.



Vi har en skole utstyrt for 9 klasser, men er tvunget til å bruke biblioteket for å få plass til en
10. klasse. Dette skyldes hørselshemmede elever.



I følge prognosene fra SSB vil det de neste årene bli et redusert antall elever på
ungdomskolene, noe som vil redusere budsjettene for ungdomsskolene i årene framover.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Tinntjønn skole
Netto ramme opprinnelig budsjett 2014
Lønnsendring - sentralt
Generell prisvekst
Avviklet fruktordning
Tinntjønn skole - ny nettoramme

2015

2016

2017

2018

18 398

18 398

18 398

18 398

664

664

664

664

20

20

20

20

-175

-175

-175

-175

18 907

18 907

18 907

18 907

Lønnsendring – sentralt
For skolene inneholder denne posten både endring av lønnsbudsjettet og flytting av midler mellom
skolene i henhold til rammetimetallsmodellen (fordelingsmodell). Flytting av midler i henhold til
rammetimetallsmodellen går samlet i null.
Avvikle fruktordningen
Frukt- og grøntordningen for ungdomskolene opphørte fra august 2014. I 2015 vil endringen få
helårsvirkning.
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7.11 Kulturenheten
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Utvikling og infrastruktur: Skal Søgnes kultur og allaktivitetshus - Søgne gamle prestegård utvikle seg naturlig er det flere utfordringer som ennå gjenstår: Prekær mangel på
parkeringsplasser og for smal hovedvei inn til området. Det bør også opparbeides en
lekeplass. I tillegg mangler området gang/sykkelsti til Tangvall m/broforbindelse og
veibelysning.



Utrede flytting av bygdemuseet på Lunde til SGP. Dersom bygget blir stående trenger museet
omfattende vedlikehold.



Satse på å dokumentere Søgnes kulturhistorie og flere kulturminner, jf. kulturstrategiplanen.



Investeringer til idrett blir lagt frem iden årlige rulleringen av idrettsplanen. Den årlige
kommunale egenandelen er for liten i forhold til nye anlegg og årlig opprustning av
eksisterende

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Kulturenheten

2015

2016

2017

2018

Netto ramme opprinnelig budsjett 2014

7 614

7 614

7 614

7 614

350

350

350

350

45

45

45

45

-50

-50

-50

-50

210

210

210

210

8 269

8 169

8 169

8 169

Lønnsendring - sentralt
Generell prisvekst
Økte inntekter (gebyrer, brukerbetalinger etc.)
Bygdemuseet
Anlegge lekeplass/område SGP
Redusert inntekt fra andre kommuner
Kulturenheten - ny nettoramme

50
50

Bygdemuseet
Det foreslås å avsette 50 000 kroner til å arbeide med en eventuell flytting av bygdemuseet.
Anlegge lekeplass/område SGP
Det forslås å etablere en enkel lekeplass på SGP.
Redusert inntekt fra andre kommuner
Kulturenheten har tidligere hatt en ansatt på kulturskolen som også har undervist på kulturskolen i en
kommune i nærheten, denne delen av stillingen har vært finansiert av inntekt fra denne kommunen.
Nå er denne ordningen opphørt og både lønnsmidlene og inntektene er fjernet fra enheten.
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7.12 Felles oppvekst
Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Felles oppvekst
Netto ramme opprinnelig budsjett 2014

2015

2016

2017

2018

13 529

13 529

13 529

13 529

Lønnsendring - sentralt

230

230

230

230

Generell prisvekst

200

200

200

200

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-30

-30

-30

-30

12 929

12 929

12 929

12 929

Flytte kontantstøtte til barnehageenheten
Utredning av skolestruktur
Felles oppvekst - ny nettoramme

Flytte kontantstøtten til barnehageenheten
Kontantstøtten utbetales fra barnehageenheten og budsjettmidlene foreslås flyttet til denne enheten.
Utredning av skolestruktur
Dette var en engangsbevilgning i 2014 som foreslås tatt ut av budsjettet for 2015.
Andre utgifter under felles oppvekst
Det har de siste årene vært til dels store økninger i utgiftene til skoleskyss og spesialundervisning til
elever utenfor de kommunale skolene i Søgne, som begge dekkes fra budsjettet til felles oppvekst.
Det foreslås en økning på 200 000 kroner for å dekke generell prisvekst. I den grad dette ikke er nok til
å dekke økte kostnader på de nevnte områdene tas det sikte på å omdisponere innenfor
budsjettrammen.

7.13 NAV/Sosial
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Utfordring/mulighet 1. Utbetalinger av sosialhjelp. Søgne har sett en økning av utbetalinger på
sosialhjelp de siste årene. Vi har sett en relativ stor økning av brukere som gjør seg nytte av
kommunens tjenester selv om det også er fraflytting av denne gruppen. Tett oppfølging er ikke
mulig med den bemanningen som er på NAV-kontoret nå. Det betyr økte utgifter fordi den
økonomiske veiledningen som trengs må vike for at vedtak skal bli gjort i rett tid med så god
kvalitet som mulig. Jo lengre tid det går før vi klarer å få gitt tilfredsstillende økonomisk
rådgivning og hjelp over tid, jo større utgifter genereres over sosialbudsjettet. Det vises igjen
på regnskapet at økningen i utbetalingene fortsetter.



I forbindelse med utbetalinger på sosialhjelpen har vi store utfordringer med tanke på brukere
som blir stanset eller ikke har rett på statlig ytelse som arbeidsavklaringspenger. Vi har
opplevd en formidabel økning av brukere som ikke følger opp på arbeidsavklaringspenger og
blir stanset eller brukere som har gått makstiden sin på dagpenger (104 uker) og dermed
kommer over på sosialhjelp.



Utfordring/mulighet 2: Nødboliger i kommunen. Kommunen har fire brakker på Klepland og de
er som oftest bebodd. Vi har i tillegg til enhver tid bruk for 3-4 boenheter som nødboliger. Ofte
har våre brukere redusert boevne, slik at de som oftest blir boende i nødboligene. Kontoret
har store utfordringer med utgifter til nødboliger vi må dekke på f.eks Åros Camping og
diverse hotell i byen. Rådmannen foreslår en ekstra investering til nødboliger i 2015 på 3 mill.
kroner for å holde igjen på utbetalinger til leie av akuttløsinger.
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Utfordring/mulighet 3: Arbeid for sosialhjelp. Antakelig kommer det en lovendring rundt nyttår
som lovbestemmer at brukere som søker sosialhjelp skal ut å jobbe for ytelsen de mottar.
NAV Søgne startet opp med arbeid for sosialhjelp i februar. Per i dag har kontoret en
servicegruppe for brukere som er lavt fungerende der det serveres frokost. I tillegg har vi en
eiendomsgruppe som gjør oppdrag for ingeniørvesenet og eiendomsenheten i kommunen.
Kontoret disponerer muligheter for plasser i enhet for hjemmetjenester, enhet for
institusjonstjenester, psyk-hab, i renhold, barnehageenheten. Kontoret ansatte i februar en
prosjektleder som organiserer dette. Hun er ansatt midlertidig, samt at arbeidsleder i
eiendomsgruppen er ansatt midlertidig. Dette er en utfordring for kontoret i forbindelse med å
tenke langsiktig samt kunne tilby tett oppfølging for den gruppen som er i aktivitet.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Nav/Sosial

2015

2016

2017

2018

14 383

14 383

14 383

14 383

484

484

484

484

37

37

37

37

1 stilling arbeid for sosialhjelp

550

550

550

550

0,4 stilling som veileder sosial

250

250

250

250

500

500

Netto ramme opprinnelig budsjett 2014
Lønnsendring - sentralt
Generell prisvekst

Økning sosialhjelp
Dekning sosialhjelp flykninger fra kvalifisering, økt
inntekt

-600

-600

-600

-600

-100

-100

-100

-100

15 004

15 004

15 504

15 504

Innsparingstiltak
Kutte i På'an igjen
Nav/sosial - ny nettoramme

Økt antall stillingshjemler
Budsjettet foreslås økt med en stilling som skal jobbe med arbeid for sosialhjelp. Dette trengs for å
kunne gi brukerne tett oppfølging i kommunale aktiviteter. Det forutsettes at stillingsinnehaveren
jobber i nært samarbeid med enhetene, slik at aktuelle personer får arbeid som de er i stand til å
utføre. Opplegget vil også være slik at enhetene selv sørger for arbeidsledelse, og at kommunen ikke
på sikt bruker særskilte ressurser til dette. Det må vurderes fortløpende hvordan ulike tiltak og
ressurser skal settes inn for å få flest mulig i aktivitet og jobb. I tillegg forutsettes at sosialbrukere som
ikke er i stand til å jobbe, avklares i forhold til statlige ytelser. Denne funksjonen dekkes i dag fra
sosialhjelpsbudsjettet, slik at dette reelt sett vil bli økt når enheten tilføres budsjettmidler til stillingen.
I tillegg foreslås det å øke veilederstillingene med 40 prosent, slik at man totalt får 4 veiledere i full
stilling. Dette er ønskelig for å kunne ha fokus på tett oppfølging av våre brukere og vil bli benyttet til
økt innsats når det gjelder kvalifiseringsprogrammet.
Enheten har i 2014 hatt et stort merforbruk i forhold til budsjett. Enheten mener at de overnevnte
stillingsøkningene vil bidra til å få enheten i balanse.
Dekning av sosialhjelp flykninger, økte overføringer fra Kvalifiseringsenheten
For å dekke sosialhjelp til flykninger økes overføringene fra Kvalifiseringsenheten med 600 000
kroner. Dette vil gi et mer realistisk bilde i forhold til forbruk.
Kutte På’an igjen
NAV ønsker i samråd med Kvalifiseringsenheten å redusere sitt bidrag til På`an igjen med 100 000
kroner. Kvalifiseringsenheten foreslår i tillegg en reduksjon på 50 000 kroner innenfor eget budsjett.
Per i dag er det totalt ett årsverk på NAV (på statlig side) som jobber som rekrutteringsrådgivere.
Disse er ute i markedet i Søgne og bringer praksisplasser og andre jobbmuligheter tilbake til kontoret.
De gjør en del av den biten vi har brukt På`an igjen til. Når det gjelder oppfølgingen kan det evt. gjøres

59

av den veilederstillingen enheten foreslår økt fra 60 til 100 prosent. Et kutt i På`an igjen er mulig under
forutsetning at veilederstillingen økes som foreslått.
Økning sosialhjelp
Det foreslås å øke sosialhjelpsbudsjettet med 500 000 kroner årlig fra 2017.

7.14 Kvalifiseringsenheten
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Utfordring 1: Utgifter til oppfølging av flyktninger og utbetaling av introstønad og sosialhjelp er
økende. Flere av de som er blitt bosatt i de siste årene har vært analfabeter eller har svært
liten skolegang, og vil derfor trenge lengre tid i Introprogrammet og/eller har rett til opplæring i
grunnleggende ferdigheter(grunnskole for voksne). Vi har også sett en økende tendens til
større utfordringer i forhold til psykiske helseproblemer hos flyktningene. Dårlige
norskkunnskaper minsker mulighetene for videre utdanning og jobb. Siden utgifter og inntekter
i forbindelse med bosetting og oppfølging av flyktninger er avhengig av hvem som bosettes i
løpet av et kalenderår, er det en utfordring å sette opp et realistisk budsjett. Det vil derfor være
svært viktig for enheten å ha muligheter til å ha en buffer som sikrer planlagt og pålagt
aktiviteter, som spesialopplæring for voksne, innenfor totalrammen. Inntekten er redusert i og
med at antall fykninger er redusert fra 25 til 20.
Ved å ta i mot noen flere flyktninger vil inntektene øke og de økonomiske rammene vil kunne
gi et mer robust drivsgrunnlag. Dette må vurderes opp mot de utgiftsøkningene som også vil
komme. Kommunens flyktningeplan skal revideres i 2015 og vi vil i den sammenheng komme
tilbake til et evt. forslag om å ta i mot flere.



Utfordring 2: Sikre kvaliteten på Introprogrammet med bla. med kurs/tiltak som er mer
arbeidsrettet og som kan sikre en god inkludering, økonomisk uavhengighet og aktiv
deltakelse samfunnet.



Utfordring 3: Kvalifiseringsbasen, som utdanner voksne til å bli helsefagarbeidere, barne- og
ungdomsarbeidere og som tar studiekompetanse, er avhengig av max. antall elever i forhold
til romkapasiteten for å drifte skolen. Mange trenger svært tett oppfølging for å gjennomføre,
bla i forhold til språk og utfordringer i forhold til egen helse.



Mulighet 1: Utnytte kompetansen i enheten i forhold til kursvirksomhet, deling av kompetanse
på tvers av enheter og være aktive i forhold til mulige prosjekter
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Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Kvalifiseringsenheten

2015

2016

2017

2018

Netto ramme opprinnelig budsjett 2014

-2 194

-2 194

-2 194

-2 194

Lønnsendring - sentralt

-3 442

-3 442

-3 442

-3 442

Generell prisvekst

83

83

83

83

Økte inntekter (gebyrer, brukerbetalinger etc.)

-65

-65

-65

-65

Økning sosialhjelp flykninger

600

600

600

600

Helårlig introprogram
Reduserte inntekter, mindreårige flyktninger
Stilling finansiert av IMDI
Reduserte driftskostnader, mindreårige flytninger

75

200

200

200

5 449

5 449

5 449

5 449

-444

-444

-444

-444

-1 615

-1 615

-1 615

-1 615

-50

-50

-50

-50

-1 603

-1 478

-1 478

-1 478

Innsparingstiltak
Reduksjon På'an igjen
Kvalifiseringsenheten - ny nettoramme

Økning sosialhjelp flykninger
Det foreslås å overføre 600 000 kroner til NAV til dekning av noe av sosialhjelpen til flyktninger. Dette
er for å få et mer realistisk bilde av hva kommunen bruker til sosialhjelp flyktninger, jf. for øvrig
kommentarene til NAV-sosial.
Helårlig introprogram
For å kunne ha et helårlig introduksjonsprogram for flyktninger foreslås det å øke denne posten med
75 000 kroner i 2015. Tiltaket har en helårskonsekvens på 200 000 kroner fra 2016. Kommunen vil bli
pålagt å tilby flytningene et helårlig introduksjonsprogram.
Leireheia bofelleskap for enslige mindreårige flytninger
Leireheia bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger legges ned i løpet av november 2014, i tråd
med politisk vedtak i kommunestyret fra april 2014. Bakgrunnen er at tilskuddsordningen er endret og
foreslås endret fra statens side, slik at kommunen må dekke 20 prosent i egenandel for å fortsette
med tiltak for enslige mindreårige. Kommunen må følge opp noen av de som er under 20 år i en
overgangsperiode første halvår 2015, og det er i 2015 budsjettert med 1 stilling frem til juni 2015 og
noe driftsmidler. Både inntekts- og utgiftssiden reduseres med ca. 5,4 mill. kroner.
Stilling finansiert av IMDI
Enheten har en prosjektstilling som finansieres av IMDI. Denne er lagt inn i lønnsbudsjettet og
tilsvarende inntekt legges inn.
Reduksjon På'an igjen
Det er lagt inn en reduksjon av tiltaket på an igjen med 50 000 kroner, i tillegg til en reduksjon på
100 000 kroner under NAV. Tiltaket vil fortsette i noe redusert omfang, jf. kommentarene til NAVsosial.
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7.15 Helsetjenester
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å overta oppgaver fra 2.-linjetjenesten.



Å jobbe på tvers av enhetene i kommunen for å utvikle et godt oversiktsbilde over viktige
folkehelsevariabler, som igjen vil være en forutsetning for å kunne jobbe systematisk
med primærforebygging, tidlig intervensjon og lavterskeltilbud. Jordmor- og
helsesøsterdekningen i Søgne er for lav.



Å beholde en lav terskel på Familiesenteret for å trygge barn og unge, samt utvikle
rutiner og metoder for å videreutvikle familie-rettet arbeid og foreldreveiledning på mer
generell basis.



Å snu trenden med at «sosial ulikhet i helse» stadig øker.



Egenmestring i hjemmet lengst mulig er et viktig mål for å øke livskvaliteten og fordi det
er mest bærekraftig økonomisk. Hverdagsrehabilitering blir sentralt for å nå dette målet

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Enhet for helsetjenester

2015

2016

2017

2018

20 814

20 814

20 814

20 814

420

420

420

420

25

25

25

25

Dekning av helsetjenester utlandet

100

100

100

100

Driftstilskudd til fysioterapeuter

100

100

100

100

78

78

78

78

Legevakt

269

269

269

269

Per capitaltilskudd til legene

165

165

165

165

50% jordmorstilling fra 1/4-15

250

335

335

335

335

335

335

-150

-150

-150

-150

Halv stilling ergoterapeut og halv stilling fysioterapeut
(-500 i budsjett), hverdagsrehabilitering

100

200

200

200

Helsesøster, 1 stilling fra 1/4-15, og en fra 1/1-16

470

1 260

1 260

1 260

Psykologstilling

200

500

650

900

22 841

24 451

24 601

24 851

Netto ramme opprinnelig budsjett 2014
Lønnsendring - sentralt
Generell prisvekst

Praksiskomensasjon til fastleger

50% jordmorstilling fra 1/1-16
Halvt driftstilskudd fysioterapeut

Enhet for helsetjenester - ny nettoramme

Dekning av helsetjenester i utlandet
Fra 1. januar 2011 trådte en ny forskrift om stønad til helsetjenester i annet EØS-land i kraft.
Ordningen gir norske pasienter valgfrihet med hensyn til om de vil motta helsehjelp i Norge eller annet
EØS-land. Kommunene er da etter nye regler finansieringsansvarlige for blant annet fysioterapi overfor
pasienter som har blitt behandlet i utlandet. Dette er uforutsette utgifter som kan variere. Frem til
september er det i 2014 utbetalt ca. 50 000 kroner til HELFO. Men stadig økende reiseaktivitet blant
nordmenn kommer denne utgiften til å øke i årene fremover.
Driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter
Driftstilskuddet til de privatpraktiserende fysioterapeutene justeres årlig fra sentralt hold. For å
kompensere for økte satser, trengs en oppjustering av denne posten med noen års mellomrom. Vi
anser det som nødvendig med økte ressurser i 2015.

62

Praksiskompensasjon til fastleger
Praksiskompensasjonen for fastlegene justeres årlig i sentrale forhandlinger. Dette er en del av den
godtgjørelsen legene får for allmennmedisinsk offentlig legearbeid, f.eks. helsestasjon, skolelege etc.
Praksiskompensasjonen har vært underbudsjettert i 2014 og takstøkningen er lagt inn i budsjettet fra
2015.
Legevakt
Nytt nødnett er installert på legevakten. Dette fører til økte drifts- og opplæringskostnader. «Medisinsk
indeks» skal innføres som et kvalitetssikringsverktøy i Søgne og Songdalen. Dette krever også
opplæringsutgifter. Det er lagt inn helårsvirkning av ny avtale om legevakt i Søgne og Songdalen fra
1. mai 2014 når det bl.a. gjelder kommunens dekning av hjelpepersonell ved legevakt. Videre skal
«nattlegevaktsavtalen» med Kristiansand reforhandles. Til sist er det knyttet usikkerhet knyttet til om
kommunen får økte utgifter for daglegevakt. De to siste momentene må i tilfelle medføre
ekstrabevilgninger i henhold til nye avtaler som eventuelt blir vedtatt.
Per capitaltilskudd til fastlegene
Søgne betaler nå 421 kroner pr. år pr. innbygger til fastlegene. Det forutsettes en årlig vekst i
folketallet i Søgne på 1,2 prosent. Forventet utgift per capita 1. halvår i 2015 vil være 421 kroner,
mens tilsvarende utgift i 2. halvår i 2015 anslås til 434 kroner (3% økning). Dette medfører en
kostnadsøkning på 165 000 kroner i 2015 og det samme i årene som kommer. Kostnaden må justeres
etter endring i folketallet.
50% jordmorstilling fra 1. april 2015 og ytterligere 50% stilling som jordmor fra 2016
Jordmorstillingen på 50 prosent har ikke blitt økt siden opprettelsen i 1991. Fødselstallene i
kommunen og antall familier med sammensatte problem tilsier at det er sterkt behov for mer
jordmorressurs. Kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, som for eksempel Mandal og
Vennesla, har mer enn dobbelt så store stillinger. Søgne Helsestasjon er også en forsterket
helsestasjon som kan tilby gravide med et rusproblem nødvendig oppfølging og tverrfaglig samarbeid.
10 prosent av nåværende stilling er øremerket til dette formålet. Det kom i 2014 nye faglige
retningslinjer for barselomsorgen. Skal disse retningslinjene følges trengs det ca. 150 prosent
jordmorstilling Det er lagt inn en styrking av jordmorstillingen fra 50 til 100 prosent fra 1. april 2015 og
en ytterligere styrking med 50% stilling fra 1. januar 2016.
50% stilling fysioterapeut og 50% stilling ergoterapeut
Sentralt i Samhandlingsreformen er satsingen på hverdagsrehabilitering, der viktige elementer er tidlig
intervensjon, forebyggende hjemmebesøk og tilrettelegging av hjemmeforhold slik at bruker kan
fungere optimalt hjemme i forhold til sine forutsetninger. Fysioterapeut og ergoterapeut skal være del
av et HR-team, skal kartlegge, initiere og utføre tiltak opp mot brukere. For å kunne implementere
hverdagsrehabilitering hvor et tverrfaglig team skal være drivkraften, er det nødvendig å styrke
ressursene med to 50 prosent stillinger. Kostnad pr stilling er 350 000 kroner. Under forutsetning av at
de 500 000 kroner som ble bevilget til «forebyggende innsats» i økonomiplanen for 2014-2017
avsettes til dette formålet trengs det 200 000 kroner for å få dette til. Helårsvirkningen er lagt inn fra
2016. Det er også lagt inn en 80 prosent stilling i hjemmestjenesten til hverdagsrehabilitering, slik at
teamet samlet sett blir på 1,8 årsverk.
100% helsesøsterstilling fra 1. april 2015 og ytterligere 100% stilling som helsesøster fra 2016
Normtallet for helsesøsterdekning er per i dag ikke innfridd i Søgne. For å følge minstenormen, som for
skolene tar utgangspunkt i antall barn og for helsestasjonen tar utgangspunkt i antall fødsler, skulle det vært
til sammen 2-3 flere helsesøsterstillinger på barneskolen og helsestasjonen. Uavhengig av normtallet
vurderes en økt helsesøsterressurs å være nødvendig for å styrke innsatsen på lavterskeltilbud og tidlig
innsats. Styrking av helsesøstertjenesten er også i tråd med signalene fra Regjeringen i forbindelse med
fjorårets og årets statsbudsjett.
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Høsten 2013 startet en helsesøster videreutdanning i PMTO/ TIBIR. Dette utgjør en 40 prosent stilling
i 1,5 år, vikar for dette dekkes innenfor enhetens budsjett. Implementering av TIBIR fra 2015 vil kreve
en 50 prosent stilling. Bruk av TIBIR innebærer at kommunen kan satse på foreldreveiledning i ulike
sammenhenger, og personell i ulike enheter vil dra nytte av veilederkompetansen som bygges opp
både i helsestasjonen og i det interkommunale barnevernet i Søgne og Songdalen kommuner.
Det foreslås en ny stilling som helsesøster i 100 prosent stilling fra 1. april 2015 og ytterligere 1 hel
stilling som helsesøster fra 1. januar 2016.
Psykologstilling/hjemmel
Forsøket på å ansette en kommunepsykolog har ikke lyktes i 2014. Det er synd da kompetansen vil
kunne brukes både til veiledning av fagpersoner i helseenheten, og i andre enheter. Stillingen er lyst
ut på nytt, og vi håper å få ansatte en psykolog som kan starte på nyåret i 2015. Søgne mottar
500 000 kroner fra staten i 2014, og vil deretter motta 400 000 kroner og 250 000 kroner de to
påfølgende år som stimuleringsmidler. Kommunens egenandel er lagt inn i budsjettene fremover.

7.16 Institusjonstjenester
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Samhandlingsreformen og kommunal øyeblikkelighjelp døgnplasser
St.meld. nr. 47, «Rett behandling– på rett sted– til rett tid» legger nye premisser for helse- og
omsorgstjenesten i kommunen. Pasienter ferdigbehandles raskt på sykehus og utskrives til
hjemkommunen. Døgnopphold på sykehus er svært kort. Det er behov for å prioritere denne
pasientgruppen på Korttids/rehab avdelingen. Kommunens omsorgsplan sier at Korttids/rehab
avdelingen skal være ”motor” i helse- og omsorgstjenesten. Fra 15.05.13 etablerte kommunen
to kommunal øyeblikkelighjelp døgnplasser ved Søgne omsorgssenter.



Demensplan 2015
Demensplan beskriver LEON (laveste effektive omsorgsnivå) prinsippet som en forutsetning
for all tildeling av helse- og omsorgstjenester. Det er en økning i antall pasienter med
demensdiagnose. Flere har behov for helse- og omsorgstilbud på institusjonsnivå. Periodevis
gis det rullerings- og venteopphold for pasienten i påvente av annet egnet bosted. Det gis
også avlastningsopphold til pasienter, hvor pårørende har særlig tyngende omsorgsbyrder.
Pasienter med demens sykdom bør helst være i små grupper på 6-8 beboere i oversiktlige
bomiljø. Det er behov for flere institusjonsplasser for denne pasientgruppen. Kommunen har
vedtatt utvidelse, men tiltaket er ikke igangsatt.



Kompetanseheving og rekruttering av personell
Personalet må ha kunnskap og være kvalifisert til å håndtere utfordringene med
utskrivningsklare pasienter og pasienter som trenger kommunal øyeblikkelighjelp
døgnopphold med behandling på kommunalt helse– og omsorgsnivå. Behandling av pasienter
med demens sykdom er også kunnskapskrevende. Dyktige, fleksible, dynamiske og
kunnskapsrike medarbeidere, som er i god dialog med pasienter og deres pårørende, gir
effektive tjenester. Den estimerte store økningen av eldre vil gi store bemannings- og
rekrutteringsproblemer også i vår kommune. Det blir utfordrende og rekruttere og beholde
dyktig arbeidskraft i kommunen. Bemanningsfaktoren må dimensjoneres riktig.
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Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Enhet for institusjonstjenester
Netto ramme opprinnelig budsjett 2014
Lønnsendring - sentralt

2015

2016

2017

2018

43 899

43 899

43 899

43 899

1 046

1 046

1 046

1 046

Generell prisvekst
Økte inntekter (gebyrer, brukerbetalinger etc.)

88

88

88

88

-300

-300

-300

-300

320

320

320

320

400

400

400

-400

-400

-400

150

150

150

130

130

130

130

45 183

45 333

45 333

45 333

Flytte midler fra lønn til drift
Bemanne nye langtidsplasser
Økt vederlagsberegning av langtidsplasser, inkl. kost
Utstyr institusjon
Flytting av praksiskompensasjon fra lønn til drift
Enhet for institusjonstjenester - ny nettoramme

Det foreslås ingen endringer i budsjettet for 2015, bortsett fra justering i henhold til pris- og lønnsvekst
og en teknisk endring i budsjettering av praksiskompensasjon. Forslag for resten av
økonomiplanperioden beskrives nedenfor.
Bemanne nye langtidsplasser/ Vederlagsberegning av langtidsplasser
Det er forslått å bemanne fire nye langtidsplasser og en ny korttidsplass fra 2016. Det foreslås at netto
inntektsøkning fra beboerne kan brukes til å justere bemanning, f.eks. ved å øke de korte vaktene.
Det vises ellers til de generelle kommentarene til helse- og omsorgsområdet og til
investeringskommentarene i økonomiplanen.
Utstyr institusjon
Søgne omsorgssenter begynner å bli så gammelt at utstyr begynner å bli svært slitt, slik at det er
behov for utskiftninger. Det foreslås å legge inn 150 000 kroner til dette fra 2016.

7.17 Hjemmetjenester
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Stadig økende antall brukere med behov for hjemmetjenester. Også yngre brukere med
omfattende hjelpebehov.



Økende antall demente.



Sykehuset skriver ut pasienter stadig tidligere, noe som medfører økt etterspørsel etter
kommunale tjenester og økt krav til kompetanse hos ansatte.



Øke antall plasser på Dagaktivitetssenteret på dagtid, og utvide med kveldstilbud for
enkeltbrukere. Ved å utvide tilbudet på Dagaktivitetssenteret kan brukerne bo lengre i eget
hjem, og kommunen kan bli avlastet i forhold til institusjonsplasser.



Etablere hverdagsrehabilitering som et permanent tilbud i kommunen. Ved å ha et slikt tilbud
etablert, kan enkelte brukere få rehabilitering til å klare seg bedre på egenhånd. Dermed kan
bruker klare seg selv lengre og med mindre hjelp, i eget hjem.



Sette inn fast bemanning ved bokollektivet på Lundeveien for å skape et godt tilbud mellom
hjem og institusjon med tanke på demente og andre krevende brukergrupper.
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Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Enhet for hjemmetjenester
Netto ramme opprinnelig budsjett 2014
Lønnsendring - sentralt
Generell prisvekst

2015

2016

2017

2018

37 855

37 855

37 855

37 855

1 316

1 316

1 316

1 316

50

50

50

50

Økte inntekter (gebyrer, brukerbetalinger etc.)

-35

-35

-35

-35

Treningsleilighet

100

100

100

100

Ressurskrevende bruker

233

356

484

615

Helsefagarbeider 0,8 stilling, hverdagsrehablitering

400

500

500

500

Økte ressurser i hjemmetjenesten

550

1 050

1 050

1 050

700

700

700

41 892

42 020

42 151

Utvide dagsentertilbud for eldre
Enhet for hjemmetjenester - ny nettoramme

40 469

Treningsleilighet
Det ble i 2014 bevilget 150 000 kroner til å innrede en av omsorgsboligene ved Lundeveien, dette
arbeidet startet opp i september 2014. Leiligheten er tiltenkt brukere som er for friske til å være på
kommunens korttidsavdeling, men for syke til å reise hjem til egen bolig. Det vil bli lagt opp til
teknologiske løsninger, samt rehabilitering i leiligheten. Leiligheten vil også kunne benyttes til
avlastning og er et samarbeid mellom hjemmetjenesten, fysio/ergo og institusjon. Nettokostnader til
denne leiligheten anslås til 100 000 kroner, og er lagt inn fra 2015.
Ressurskrevende bruker
Enheten har en ressurskrevende bruker hvor enheten betaler ut lønn til et team knyttet opp mot
bruker. Beløpet prisjusteres hvert år, og denne prisøkningen er tatt med i budsjettet.
Helsefagarbeider 0,8 stilling, hverdagsrehabilitering
Det foreligger et politisk vedtak på at kommunen skal etablere et tilbud om hverdagsrehabilitering. Det
ønskes etablert et Hverdagsrehabiliteringsteam bestående av 80 prosent helsefagarbeider, 50 prosent
fysioterapeut og 50 prosent ergoterapeut. Som en oppfølging foreslås det på hjemmetjenestens
budsjett lagt inn en 80 prosent stilling som helsefagarbeider som kan jobbe i dette teamet.
Fysioterapeut og ergoterapeut vil ligge hos Helseenheten, og fremkommer i økonomiplanen der.
Økte ressurser i hjemmetjenesten
Det forslås å øke ressursene i hjemmetjenesten for kommende år med 550 000 kroner i 2015, for så å
øke disse til 1 050 000 kroner fra 2016. Hoveddelen er en generell økning som følge av økte behov.
50 000 kroner er tenkt å dekke økte driftskostnader som følge av stadig økende bruk av teknologi,
som gir økte utgifter til programvare, lisenser, oppdateringer og bytte av utstyr.
Utvide dagsenter tilbudet for eldre
Etterspørselen etter dagtilbud for demente er stadig økende. Vi ønsker å utvide tilbudet på dagtid slik
at flere kan få gjøre seg nytte av et slikt tilbud. Det er pr. i dag mulighet for å utvide med 8 plasser i
eksisterende bygg. Det vil bli søkt om tilskudd fra Helsedirektoratet, men det må påregnes
lønnsutgifter til to ansatte på åtte brukere.
I forbindelse med forslag om bygging av 30 omsorgsboliger i tilknytning til Søgne Omsorgssenter vil
en også måtte vurdere nærmere om hele dagsentervirksomheten til eldre også bør flyttes til SOS.
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7.18 Felles omsorg


Det er vedtatt å revidere folkehelseplanen i 2014. Utfordringen blir å få til en handlingsrettet
folkehelseplan som fører til bedret folkehelse og fokus på levekår fremover. Spesielt må
fokuseres på å få unge mennesker ut i jobb og utdanning og større fokus på det ansvar det er
å være foresatte for barn og unge.



Hjemmerehabilitering gjennomføres nå. En hovedutfordring i helse- og omsorgstjenestene er
å ikke overta oppgaver som brukere klarer selv eller vil klare selv med terapeutisk hjelp i en
overgangsfase.



Klare å holde igjen på ressurser fremover i forhold til endring i demografi. Andelen eldre over
80 år øker en god del mer enn befolkningsveksten i Søgne.



Det vil være nødvendig å tilføre kompetanse (evt. i samarbeid med knutepunktkommunene)
for å møte de endringene som skjer i sykehusstrukturen og de oppgaver som etter hvert
overføres fra sykehus til kommune. Det vil også være utfordringer knyttet til kapasitet når det
gjelder forvaltningstjenestens ressurser til saksbehandling og dialog med brukere og
pårørende.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Felles omsorg

2015

2016

2017

2018

Netto ramme opprinnelig budsjett 2014

2 225

2 225

2 225

2 225

Lønnsendring - sentralt

54

54

54

54

Generell prisvekst

20

20

20

20

-186

-285

-387

-492

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Økt tilskudd ress. krevende bruker hjemmetjenesten
Økt tilskudd ress. krevende brukere psyk./hab
Økte inntekter opplæringsringen
Medfinansiering utgår

-72

-72

-72

-72

-9 635

-9 635

-9 635

-9 635

Økte leieinntekter, heldøgns omsorgsboliger

-2 500

Innsparingstiltak
Reduserte inntekter revidering avtale med Lillesand
kommune
Felles omsorg - ny nettoramme

400

800

800

800

-9 194

-8 893

-8 995

-11 600

Økte tilskudd ressurskrevende brukere
Økte utgifter til ressurskrevende brukere, som er budsjettert under hjemmetjenesten og enhet for
psykisk helsearbeid og habilitering, medfører også en økning på inntektssiden i form av økt tilskudd til
ressurskrevende brukere.
Økte inntekter opplæringsringen
På grunn av økte lønnskostnader økes også inntektene knyttet til opplæringsringen.
Medfinansiering
Tilskudd til medfinansiering av sykehus utgår fra budsjettåret 2015. Dette gir reduksjon både på
utgifts- og inntektssiden for kommunen.
Reduserte inntekter revidering avtale med Lillesand kommune
En tar sikte på å reforhandle en avtale med Lillesand kommune, jf. omtale under enhet for psykisk
helsearbeid og habilitering. Hvis utgiftene reduseres, slik en tar sikte på, vil også inntektssiden bli
redusert. Forslaget vil gi en netto innsparing på 200 000 kroner for kommunen (helårsvirkning).
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Økte husleieinntekter, heldøgns omsorgsboliger
Fra 2018 er det budsjettert med husleieinntekter fra boligene som er planlagt bygd i 2016 og 2017.
Netto investering for kommunen er i størrelsesorden 30 mill. kroner, fratrukket tilskudd fra Husbanken
og kompensasjon for merverdiavgift. Det forventes at husleieinntektene i vil dekke økte
kapitalkostnader i form av avdrag og renteutgifter. En må også se noe nærmere på
bemanningsløsning i forhold til omsorgsboligene, spesielt på kveldstid

7.19 Psykisk helsearbeid og habilitering
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Antall funksjonshemmede med til dels store bistands- og omsorgsbehov øker. Dette genererer
økt etterspørsel etter tjenester som avlastning, botjenester og dagtilbud.



Økning i antall unge voksne med svikt i kognitive funksjoner. Bistandsbehov kan være
omfattende eller krevende å kartlegge. I flere tilfeller kjenner ikke enheten noe særlig til
vedkommende på forhånd.



Det økonomiske ressursnivået innen psykisk helsearbeid og rusarbeidet er uforutsigbart.



I tillegg er det en del drøftinger på tverrsektoriell basis knyttet til 4-5 innbyggere med
rusproblematikk og som på alle måter fungerer særdeles dårlig. Situasjonen og tiltak rundt
disse personene drøftes fortløpende både på faglig, administrativt og politisk nivå. Kommunen
har fått statlig tilskudd på ca. 1,3 mill. kroner gitt at et styrket botilbud til disse personene
iverksettes. Iverksetting av et styrket botilbud vurderes av enhetsleder som såpass
kostnadskrevende (kommunens egeninnsats defineres i vedlegg) at enhetsleder ikke ønsker å
legge det inn som et konkret og «konkurrerende» tiltak i relasjon til enhetens øvrige tjenester.
Dessuten gis statlig tilskudd kun for ett år av gangen og kommunens ressursinnsats blir
således svært uforutsigbar. Det vises til nærmere kommentarer til samlekommentarene til
helse- og omsorg, der dette er nærmere kommentert.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering
Netto ramme opprinnelig budsjett 2014
Lønnsendring - sentralt
Generell prisvekst

2015

2016

2017

2018

57 445

57 445

57 445

57 445

1 483

1 483

1 483

1 483

45

45

45

45

Økte inntekter (gebyrer, brukerbetalinger etc.)

-35

-35

-35

-35

Drift av nye omsorgsboliger, tilknyttet avlastningsavd.
I Lundeveien 34

700

700

700

700

1 800

1 800

1 800

1 800

250

500

500

500

Økning i BPA-avtaler
Styrke rusarbeidet
Tilskudd til ny stilling fra barnevernet

-108

-108

-108

-108

1 105

1 105

1 105

1 105

30

30

30

30

Legge ned servicetjenesten

-500

-600

-600

-600

Revidere avtale med Lillesand kommune

-500

-1 000

-1 000

-1 000

61 715

61 365

61 365

61 365

Flytting til eiendom
Flytting fra lønn til drift
Innsparingstiltak

Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering ny nettoramme
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Drift av nye omsorgsboliger, tilknyttet avlastningsavdelingen i Lundeveien 34
Det vises til økonomiplanen for 2014-2017, hvor det ble lagt inn 700 000 kroner årlig fra 2015 til dette
formålet. Avlastningsavdelingen i Lundeveien er utvidet til en bo- og avlastningsavdeling, og antall
brukere øker. Pr september 2014 er netto økning fem nye brukere. To av disse vurderes som særlig
ressurskrevende. I tillegg er avdelingen fysisk utvidet fra august 2014 ved at den har ansvar for drift
og tjenester til tre nye omsorgsboliger.
Enhetsleder mener at avdelingen som følge av dette trenger tilførsel av minimum 2 nye årsverk. Det
foretas i kommende lønnsbudsjett tiltak i enheten slik at 0,6 årsverk overføres internt fra botjenesten i
Nygårdshaven. I tillegg foretas intern budsjettregulering fra post for privat avlastning, tilsvarende ca
0,25 årsverk. Videreføring av de 700 000 kronene som allerede ligger i økonomiplanen vurderes
dermed som tilstrekkelig, men nødvendig, med tanke på driftsbehovet videre i 2015.
Økning i BPA-avtaler
Det ligger inne en økning på 1,8 mill. kroner knyttet til BPA-avtaler i henhold til enkeltvedtak som
medfører mer omfattende tilbud. 80 prosent av kostnadsøkningen blir refundert som ressurskrevende
brukere, jf. omtale av felles omsorg.
Styrke rusarbeidet
Det er lagt inn økning på 250 000 kroner fra 2015 til styrking av rusarbeidet, og med økning til 500 000
kroner fra 2016. Kommunen vil fortsette å prioritere lokale tiltak, men det vil også i noen grad kunne
gå til kjøp av tjenester utenfor kommunen (f.eks. institusjonsopphold).
Tilskudd til ny stilling fra barnevernet
I lønnsbudsjettet er det lagt inn en stilling som barnevernet finansierer, denne inntekten legges også
inn på enheten.
Flytting til eiendom/flytting fra lønn til drift
Husleieinntekter og drift av bygning botjenesten habilitering flyttes over til eiendomsenheten. Det er
også gjort en teknisk flytting fra lønn til drift.
Legge ned servicetjenesten
Servicetjenesten består av 1 årsverk, i tillegg til noe driftsutgifter. Effekten av tjenesten som
rehabiliterende tiltak fungerer bare delvis (her vises til at flere brukere kontinuerlig ikke møter opp i
tiltaket). Det forslås derfor å kutte dette tiltaket fra 1. april 2015.
Revidere avtale med Lillesand kommune
Søgne kommune har avtale med Lillesand kommune knyttet til oppfølging av ressurskrevende bruker.
Enhetsleder mener at dagens avtale medfører større utgifter for Søgne kommune enn det som er
nødvendig, og foreslår at rådmannen inngår revidert avtale som reduserer kommunens brutto utgift
med 1 mill. kroner, noe som gir netto utgiftsreduksjon med 200 000 kroner (jf. retningslinjer for
refusjonsordning knyttet til ressurskrevende brukere). Brutto utgift for kommunen vil i 2014 beløpe seg
til ca. 4,9 mill. kroner. Disse forutsetningene er lagt inn i budsjettet med halvårsvirkning for 2015 og
helårsvirkning f.o.m. 2016.

7.20 Felles teknisk
Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Felles teknisk

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

Overført fra øvrige ansvar sentraladministrasjonen

200

200

200

200

Felles teknisk - ny nettoramme

200

200

200

200

Netto ramme opprinnelig budsjett 2014
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Overføring fra øvrige ansvar sentraladministrasjonen
Det foreslås å opprette et eget fellesområde for teknisk sektor, slik det allerede er for oppvekst og
helse og omsorg. Midlene muliggjør mindre prosjekter på tvers av enhetene.

7.21 Ingeniørvesenet
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Konsekvensjusterte budsjett - Enheten får flere og flere idrettsanlegg, veger, stier mv uten
at penger til drift følger med. Dette har nå pågått i flere år og konsekvenser er at vi sliter
unødig mye på anlegg og disse får raskere forfall og kortere levetid. Ift. tippemiddeltilskudd er
det et krav om vedlikehold.



Utbygging Kjellandsheia/Leireheia - Kreves stor innsats i planperioden fra enheten for å få
best mulige kommunale anlegg til overtakelse. Enheten er pt ikke bemannet til å ta seg av slik
en stor utbygging.



Rekruttering - enheten står foran en stor rekrutteringsutfordring. De neste 5 år kan og vil 7-8
ansatte med samlet ansiennitet på 180 år i Søgne kommune gå av på pensjon. Enheten har
kun 18 ansatte og det tilsvarer en utskifting på 45 %.



Avklare plassering interkommunalt kloakkrenseanlegg – en av de større investeringene
innen avløpssektoren siden 1990-tallet.



Etablere reservevannverk – sikkerhet og sårbarhet.



Klima – det spås et våtere, varmere og villere klima i fremtiden. Hva blir konsekvensene,
kostnader mm for vei, vann og avløpsanlegg i Søgne?



Interkommunalt samarbeid? - kan økt omfang av forvaltningsoppgaver, kompleksitet,
rekrutteringsutfordringer innenfor teknisk sektor løses ved å danne større og mer solide
forvaltningsorgan på tvers av kommunegrense?

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Ingeniørvesenet

2015

2016

2017

2018

Netto ramme opprinnelig budsjett 2014

3 541

3 541

3 541

3 541

Lønnsendring - sentralt

248

248

248

248

Generell prisvekst

170

170

170

170

Økte inntekter (gebyrer, brukerbetalinger etc.)

-80

-80

-80

-80

-350

-350

-350

-350

Økte driftsmidler turstier, idrettsanlegg o.l.

195

45

45

45

Veglys - Økt omfang og reversering av innsparing

350

350

350

350

Vintervedlikehold veger

300

300

300

300

Leie lokaler Høllen vest driftsenhet

100

-500

-500

-500

4 474

3 724

3 724

3 724

Netto inntekt kai Langenes

Ingeniørvesenet - ny nettoramme

Netto inntekt kai Langenes
Det forventes en netto inntekt på 350 000 kroner knyttet til Langenes kai. Det er lagt til grunn avtalt
meterpris og årlige vedlikeholdsutgifter på 70 000 kroner, i tråd med tidligere saksframlegg om
Langenes kai.
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Økte driftsmidler turstier, idrettsanlegg o.l.
Det forslås å styrke enheten med 195 000 kroner i 2015 til vedlikehold av turstier, idrettsanlegg o.l.
Forslaget er begrunnet med økt omfang, herunder Åros strandsti.
Det foreslås i 2015 å sette av 150 000 kroner til vedlikehold av løpebane/gress på stadion. Dette var i
utgangspunktet planlagt i 2014, men er utsatt til 2015. Disse midlene foreslås tatt ut fra 2016.
Veglys – Økt omfang og reversering av innsparing
I budsjettet for 2014 ligger det inne en innsparing på 300 000 kroner ved å overføre ansvaret for veilys
langs fylkesveier til fylkeskommunen. Dette har foreløpig ikke latt seg gjennomføre. Det er videre i
senere årene vært en økning i omfanget av veilys, og enheten forslås kompensert med 350 000
kroner til dette.
Vintervedlikehold veger
Det foreslås å øke bevilgningen til vintervedlikehold med 300 000 kroner. Dette vil gi et budsjett på ca.
2,6 mill. kroner per år, som tilsvarer bruken per utgangen av oktober 2014. Utgiftene i 2012 og 2013
var henholdsvis 3,0 og 2,6 mill. kroner. Da Ingeniørvesenet ble styrket i første tertialrapport ble
tilleggsbevilgningen lagt på denne posten. Forslaget anses også å gi et mer realistisk budsjett, selv
om det er stor usikkerhet knyttet til denne posten.
Leie lokaler Høllen vest driftsenhet
2015 er siste året vi leier i Birkedalsveien, og fra 2016 antas det at Ingeniørvesenet er i våre egne
lokaler. Den foreslåtte økningen i 2015 er for å gi enheten budsjettmessig dekning for faktiske utgifter.
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7.22 Arealenheten
De største utfordringene og mulighetene i årene som kommer:


Planprosjekter
-



Bemanningssituasjonen
-



E39-utbygging, med tilhørende plan-, infrastruktur- og utbyggingsmessige
konsekvenser for Søgne kommune.
Kjellandsheiautbyggingen, med kommunal deltagelse på alle nivåer i prosjekteringsog utbyggingsfasen.
Ny kommunedelplan Tangvall, med full kommunal deltagelse på alle plan.

Beholde og rekruttere kompetente medarbeidere i et presset arbeidsmarked.

Byggesak
-

Varslede endringer i plan- og bygningsloven / bemanning. Regjeringens intensjon er
at det skal bli mer effektiv og enkel byggesaksbehandling, men de endringene som
legges opp til (for eksempel ingen nabovarsel ved tiltak i tråd med plan, bygging 1 m
fra nabogrense, oppsetting av levegg i grense uten nabovarsel) er det mange
kommuner som frykter mere og ikke mindre arbeid.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Arealenheten

2015

2016

2017

2018

Netto ramme opprinnelig budsjett 2014

6 800

6 800

6 800

6 800

Lønnsendring - sentralt

1 029

1 029

1 029

1 029

38

38

38

38

-240

-240

-240

-240

Generell prisvekst
Økte inntekter (gebyrer, brukerbetalinger etc.)
QMS server til utveksling av kartdata,
engangskostnad

175

Flyfoto/laserscanning
Kommuneplan egen regi
Økte inntekter pga oppmåler fra Songdalen

250
500

500

500

500

-690

-690

-690

-690

-2 000

-2 000

-2 000

5 862

5 437

5 687

Selvkost plan og byggesak
Arealenheten - ny nettoramme

250

7 437

QMS server til utveksling av kartdata, engangskostnad
Dette er en server som sørger kontinuerlig utveksling av kartdata med andre offentlige kartdatabaser,
det foreslås å bevilge 175 000 kroner til dette i 2016.
Flyfoto/laserscanning
Dette gjøres ca. hvert andre år og neste gang er i 2016. Det foreslås 250 000 kroner til formålet, jf.
også økonomiplanen for 2014-2017.
Kommuneplan egen regi
Enheten forslås styrket med 500 000 kroner til arbeid med planer i egen regi.
Økte inntekter pga oppmåler fra Songdalen
I forbindelse med at en stilling som oppmåler ble flyttet fra Songdalen til Søgne ble det forutsatt at
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denne skulle finansiere seg selv. Stillingen er lagt inn i lønnsbudsjettet og inntektene er forutsatt økt
tilsvarende.
Selvkost plan og byggesak
Kommunen kan ta inntil selvkost for behandlingen av saker etter plan- og bygningsloven. I ni måneder
av 2013 ble det registrert tid pr sakstype på byggesak, slik at det er et godt grunnlag for å vurdere
gebyrsatsene på nytt. Tallene viste at det er grunnlag for en økning av satsene. På plansiden må
Søgne kommune i større grad se til nabokommunene, da vi har lite tallgrunnlag internt, og det er
fornuftig med omtrent samme nivå i knutepunktkommunene. Til sammen utgjør dette minst 2 millioner
kroner. Det foreslås at saksbehandling etter plan- og bygningsloven skal drives etter
selvkostprinsippet fra 2016.

7.23 Kristiansandsregionen brann og redning
Kristiansandsregionen brann og redning

2015

2016

2017

2018

Netto ramme opprinnelig budsjett 2014

7 625

7 625

7 625

7 625

-100

-100

-100

-100

-20

-20

-20

-20

7 505

7 505

7 505

7 505

Utgiftsreduksjon
Inntektsøkning (feiegebyr)
KBR Iks - ny nettoramme

Netto utgifter til KBR forventes å falle med 120 000 kroner i forhold til opprinnelig budsjett 2014. Dette
skyldes endring av regnskapsstandard.

7.24 Eiendomsenheten
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Budsjettene til drift og vedlikehold har ikke blitt økt når eiendomsmassen økes. Det har heller
ikke blitt kompensert for prisvekst.



Vi har store utgifter til vask og vedlikehold/ oppgradering etter utflytting (bytte av leietakere) på
våre utleieboliger. Dette skyldes en stor andel tunge brukere (psykisk, bostedsløse) som ikke
er i stand til å foreta og/eller har økonomi til renhold.



Blir stadig kniving med andre enheter pga deres krav til innsparing. Bl.a er Ingeniørvesenet
mye mer restriktive til å hjelpe Eiendom med brøyting, strøing, tømming av sandfang i sluker,
stell av grøntareal etc.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Eiendomsenheten
Netto ramme opprinnelig budsjett 2014
Lønnsendring - sentralt
Generell prisvekst

2015

2016

2017

2018

21 828

21 828

21 828

21 828

789

789

789

789

200

200

200

200

Økte inntekter (gebyrer, brukerbetalinger etc.)

-160

-160

-160

-160

Enøk-prosjektet, Knutepunkt Sørlandet

-620

-620

-620

-620

0

-800

-800

-800

-1 105

-1 105

-1 105

-1 105

Husleieøkning
Flytting fra enhet for psykisk helsearbeid og habilitering
Kontroller av heiser, brannalamranlegg etc

150

Vedlikehold
Eiendomsenheten - ny nettoramme

21 082

150

150

150

1 000

2 000

2 000

21 282

22 282

22 282
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Enøk-prosjektet, Knutepunkt Sørlandet
Dette var en engangskostnad i 2014 til et prosjekt i regi av Knutepunkt Sørlandet, hvor en har kartlagt
og energimerket byggene i kommunen. Tiltaket tas ut fra 2014.
Husleieøkning
Det foreslås at husleiene økes til markedsleie fra 2016, og at dette vil øke inntektene med ca. 800 000
kroner. I 2015 er det budsjettert med en økning på 2 prosent, i tråd med anslag på generell prisvekst.
Flytting fra enhet for psykisk helsearbeid og habilitering
Husleieinntekter og drift av bygning botjenesten habilitering flyttes over til eiendomsenheten fra enhet
for psykisk helsearbeid og habilitering.
Kontroller av heiser, brannalarmanlegg etc
Kommunen har flere lovpålagte kontroller av heiser og brannalarmanlegg, disse kostnadene har
kommunen liten mulighet til å styre. Det viser seg at i 2014 er denne posten underbudsjettert med ca.
150 000 kroner. Det forslås at enheten tilføres dette.
Vedlikehold
Kommunestyret har de siste årene avsatt 5 mill. kroner til rehabilitering og oppgradering av
kommunale bygg. For at slike utgifter skal kunne føres som investeringer er det krav til at tiltaket fører
bygningen til en høyere standard eller til en annen funksjonalitet eller endret bruksområde.
Vedlikehold skal føres i driftsregnskapet. Etter hvert som oppfølgingen av de kommunale byggene har
blitt mer systematisk, blant annet med det såkalte FDV-systemet, forventes det på sikt at det vil bli en
vridning mot mer tradisjonelt vedlikehold. Rådmannen foreslår derfor en økning av
vedlikeholdsutgiftene i driftsbudsjettet fra 2016, og at midlene i investeringsbudsjettet reduseres
tilsvarende.

7.25 Fellesutgifter og sentraladministrasjon
De største utfordringene/mulighetene i årene som kommer:


Å tilpasse tjenestetilbud til de demografiske endringer som skjer i befolkningen innenfor stadig
mer begrensede økonomiske rammer.



Å ha kompetanse som kan serve enheter og politikere med et godt beslutningsgrunnlag.

Rådmannen fremmer følgende budsjettforslag:
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen

2015

2016

2017

2018

Netto ramme opprinnelig budsjett 2014

31 318

31 318

31 318

31 318

2 415

2 415

2 415

2 415

115

115

115

115

-100

-100

-100

-4 900

-4 900

-4 900

-4 900

Ekstrakostnad helligdagsgodtgjørelse pleie og omsorg

800

800

800

800

Økte forsikringer, bl.a personforsikringer for alle
ansatte

400

400

450

500

Lønnsøkning menighetens/fellesrådets budsjett

306

306

306

306

Kontroll- og tilsynsvirksomhet mv., kostnadsøkning

100

100

100

100

Strategisk næringsplan for Kristiansandregionen

100

100

-200

-200

-200

-200

30 454

30 354

30 304

30 354

Lønnsendring - sentralt,
Generell prisvekst
E-handelprosjektet
Endring avsetning neste års lønnsoppgjør

Overført til Felles teknisk
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen - ny
nettoramme
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Endret avsetning til neste års lønnsoppgjør
I statsbudsjettet blir neste års lønnsvekst anslått til 3,3 prosent. Fordi neste år er et mellomoppgjør er
det såkalte lønnsoverhenget fra 2014 til 2015 relativt høyt, anslått av KS til 1,7 prosent. Den sentrale
lønnspotten, som skal dekke neste års lønnsoppgjør, er beregnet i tråd med disse forutsetningene.
Anslaget tilsier at avsetningen kan reduseres med 4,9 mill. kroner fra budsjettet for 2014, til 7,7 mill.
kroner. Beløpet skal fordeles til enhetene når konsekvensene av lønnsoppgjøret er klart.
Ekstra kostnad helligdagsgodtgjørelse innenfor pleie og omsorg
På grunn av den nye ordningen for helligdagsgodtgjørelse vil pleie- og omsorgsenhetene få en
ekstrakostnad anslått til 800 000 kroner. Siden det foreløpig er uklart både hvor stor effekten blir totalt
sett, og hvordan fordelingen på enhetene blir, avsettes beløpet inntil videre på øvrige ansvar
sentraladministrasjonen. De aktuelle enhetene vil bli kompensert når konsekvensene er nærmere
klarlagt.
Økte utgifter til forsikring
Forsikringsutgiftene er i 2014 høyere enn budsjettert og det foreslås at budsjettet økes med 400 000
kroner for å gi et realistisk budsjett fra 2015.
Lønnsøkning menighetens/fellesrådets budsjett
Menigheten kompenseres for lønnsøkninger på samme nivå som kommunen. Dette er beregnet til
drøyt 300 000 kroner. Menigheten har også foreslått å styrke administrativ ressurs ved
menighetskontoret, og mener at belastningen på dagens ansatte er for stor i forhold til økningen av
oppgaver. Dette har rådmannen ikke funnet plass til.
Kontroll- og tilsynsvirksomhet mv., kostnadsøkning
Det er lagt inn en årlig økning på 100 000 kroner. Budsjettet for kontroll- og tilsynsvirksomheten vil da
for 2015 være i tråd med forslag fra Kontrollutvalget.
Strategisk næringsplan for Kristiansandregionen
Det foreslås bevilget 100 000 kroner til oppfølging av planen i 2015 og 2016. Det vil herunder kunne
vurderes å gi støtte til Næringsforeningen.
Overført til Felles teknisk
Det forslås å overføre 200 000 kroner til et nyopprettet fellesområde for teknisk sektor.
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8 Investeringsbudsjettet
8.1 Investeringsplan 2015 – 2018
UTGIFTER TIL INVESTERINGER

2015

2016

2017

2018

SUM

Investeringer kommunale bygg/eiendom
Lunde skole

28 000

28 000

Tangvall skole

200 000

Rehabilitering kommunale bygg

5 000

4 000

3 000

Salemsveien 24 ("Mestabygget")

12 000

Bygging av ca. 30 omsorgsboliger

2 500

60 000

50 000

Nødboliger

3 000

800

800

200 000
3 000

15 000
12 000
112 500

800

5 400

Inventar til ny avdeling på Sjøstjerna bhg

200

200

Solskjerming på Tinntjønn skole

250

250

Spiserom/møterom Nygårdshaven

800

800

Kjøp og utvikling av eiendom

20 000

20 000

Sum investeringer kommunale bygg

71 750

64 800

253 800

3 800

394 150

Opprustning av kommunal veier

550

550

550

550

2 200

Trafikksikkerhet

100

100

100

100

400

ATP-tiltak

440

440

440

440

1 760

Veglys

300

-

-

-

300

1 390

1 090

1 090

1 090

4 660

IT-skolene i IT-plan

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

Øvrig IT

2 130

2 130

2 130

2 130

8 520

Sum IT-investeringer

3 130

3 130

3 130

3 130

12 520

500

500

750

750

2 500

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

Investeringer veier

Sum investeringer veier

IT-investeringer

Andre investeringer
Idrettsplanen/kulturtiltak
Uteområder skoler
Etablering av nødnett/nødstrøm

700

700

Utskifting av bil, eiendomsenheten

200

200

Egenandel, friluftstiltak

100

Utbedre molo, Høllen
Diverse investeringer ingeniørvesenet
Egenkapitalinnskudd i KLP
Arbeidsbåt skjærgårdstjenesten, egenandel

100

100

100

400

200

200

700

700

700

700

2 800

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

1 000

1 000
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Sum andre investeringer

6 400

5 300

5 550

6 550

23 800

Hovedplan vannforsyning

4 125

2 925

3 000

3 000

13 050

Hovedplan avløp

3 510

4 780

5 130

8 430

21 850

Traktorgraver

2 000

-

-

-

2 000

Sum VAR - investeringer

9 635

7 705

8 130

11 430

36 900

92 305

82 025

271 700

26 000

472 030

VAR - investeringer

Brutto investeringer alle områder

8.2 Kommentarer til investeringsbudsjettet
Rådmannen foreslår samlede investeringer i perioden 2015-2018 på 472 mill. kroner. Foreslåtte
investeringer utenom selvkostområdene på vann og avløp er på 435 mill. kroner i perioden.
Til sammenligning utgjorde samlede investeringsmidler i forrige økonomiplan 344 mill. kroner, hvorav
selvkostområdene utgjorde 36 mill. kroner. Det meste av investeringene er knyttet til kommunale bygg,
særlig forslag om investeringer i Lunde skole, Tangvall skole og omsorgsboliger, som til sammen
utgjør 341 mill. kroner (403 mill. kroner inkludert tidligere bevilgning til Lunde skole).
Investeringsbeløpene er inklusiv merverdiavgift, som kompenseres for de fleste
investeringsprosjektene. I tillegg er det etablert omfattende tilskuddsordninger gjennom Husbanken,
som blant annet innebærer at det forventes at opp til 45 prosent av utbyggingskostnaden knyttet til
omsorgsboliger vil bli finansiert gjennom statlige tilskudd (begrenset til et maksimalbeløp per boenhet).
Investeringer i kommunale bygg
Oppvekst
Det er tidligere bevilget 62 mill. kroner til Lunde skole/flerbrukshall. Det ble i økonomiplanen for 20132016 varslet at investeringsanslaget var økt til 90 mill. kroner, og det ble foreslått å tilleggsbevilge 28
mill. kroner i 2014. På bakgrunn av usikkerhet knyttet til oppstart ble bevilgningen av de 28 mill.
kronene i forrige økonomiplanen skjøvet til 2015. Dette opprettholdes i rådmannens forslag. Det har
hittil påløpt utgifter på ca. 2 mill. kroner til planlegging og arkeologiske utgravninger.
Kommunestyret vedtok i økonomiplanen for 2014-2017 å avsette 200 mill. kroner til ny skole på
Tangvall i 2016. Utgangspunktet var at Vest-Agder fylkeskommune hadde signalisert at det kunne
være aktuelt med en kombinert ungdomsskole og videregående skole på Tangvall, noe som ville
kreve bygging av en ny ungdomsskole på Tangvall. Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til dette
prosjektet. Rådmannen foreslår å holde fast på beløpet, men at det ut fra en vurdering av hva som kan
være en rimelig tidsplan skyves fra 2016 til 2017.
Som det fremgår av forslag til driftsbudsjett for barnehageenheten foreslår rådmannen å åpne den
femte avdelingen på Sjøstjerna barnehage. Dette krever at avdelingen innredes, og det foreslås
bevilget 200 000 kroner til dette. Det foreslås også avsatt 250 000 kroner til solskjerming på Tinntjønn
skole for å bedre innemiljøet.
Helse og omsorg
Bygging av nye omsorgsboliger er den største satsingen i forslag til investeringsbudsjett som ikke har
ligget inne i tidligere investeringsplaner. Det foreslås å forberede prosjektet i 2015 og å bygge i 2016
og 2017, med en samlet bruttokostnad på 112,5 mill. kroner for ca. 30 boliger. Bygging av heldøgns
omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger er en satsing også i Regjeringens forslag til
statsbudsjett, og kommunen kan få opp til 45 prosent tilskudd gjennom Husbanken i tillegg til
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kompensasjon av merverdiavgift. Medregnet momskompensasjonsordningen for kommunesektoren vil
staten dermed gjennomsnittlig kunne dekke om lag 70 pst. av godkjente anleggskostnader. Tilskuddet
(ekskl. momskompensasjon) per boenhet er begrenset oppad til 1 298 000 kroner for heldøgns
omsorgsbolig. Byggingen vil likevel ha en nettokostnad for kommunen på i størrelsesorden 30 mill.
kroner, som vil gi økte rente- og avdragskostnader. Dette må sees i sammenheng med at beboerne i
omsorgsboligene vil måtte betale husleie til kommunen, jf. omtale av felles omsorg i kapittel 7. En må
også se noe nærmere på bemanningsløsning i forhold til omsorgsboligene, spesielt på kveldstid.
Med en satsing på bygging av nye omsorgsboliger, vil en i Lundeveien 36 (dagens omsorgsboliger for
eldre) få muligheter til å leie ut boliger til personer som trenger boligtiltak. Det vil også kunne skje
salg/omdisponering av andre utleieboliger i kommunen, fordi noen kan flytte til Lundeveien 36. Det er
ikke ført opp investeringer i flyktningeboliger, men rådmannen forutsetter at omdisponering av boliger,
evt. bruk av deler av Lundeveien 36, kan benyttes til flyktningeboligformål. Søgne kommune har
behov for å øke antall flyktningeboliger.
Kommunestyret har gjennom flere år avsatt 800 000 kroner til kjøp av boliger. De årene det ikke har
blitt kjøpt noen boliger har beløpet blitt overført, slik at en har samlet opp et fond til dette formålet.
Etter at en har kjøpt en bolig i 2014 er det ikke ledige midler, og det foreslås en bevilgning på 3 mill.
kroner til nødboliger i 2015, før en går tilbake til årlige beløp på 800 000 kroner. Søgne kommune
bruker for mye av sosialhjelpsutgiftene til å betale husleie for personer som ikke selv klarer å skaffe
seg noe på det private boligmarkedet. Ved kjøp av nødboliger vil en kunne begrense disse utgiftene.
Det foreslås i tillegg 800 000 kroner til etablering av spiserom/møterom på Nygårdshaven. Dette er en
stor avdeling som har døgnkontinuerlig drift hele året. Situasjonen for personalet i dag er slik at de
benytter kontorer som spiserom og fellesstue (kommunen har felles med beboere) som møtelokale.
Dagens lokaler vurderes ikke som tilfredsstillende eller tilstrekkelige.
Andre investeringer i kommunale bygg
Salemsveien 24 («Mesta-bygget») ble kjøpt av kommunen i 2011 for ca. 20 mill. kroner.
Kommunestyret vedtok å bevilge 4 mill. kroner til utvikling av eiendommen i 2014, og det ble avsatt 10
mill. kroner i 2015. Ut fra oppdaterte planer, inkludert en mulig flytting av Smia, foreslås det nå å
bevilge 12 mill. kroner i 2015.
Kommunestyret vedtok å videreføre en årlig bevilgning på 5 mill. kroner til rehabilitering og
oppgradering av kommunale bygg. For at slike utgifter skal kunne føres som investeringer er det krav
til at tiltaket fører bygningen til en høyere standard eller til en annen funksjonalitet eller endret
bruksområde. Vedlikehold skal føres i driftsregnskapet. Etter hvert som oppfølgingen av de
kommunale byggene har blitt mer systematisk, blant annet med det såkalte FDV-systemet, forventes
det på sikt at det vil bli en vridning mot mer tradisjonelt vedlikehold. Rådmannen foreslår derfor en
økning av vedlikeholdsutgiftene i driftsbudsjettet fra 2016, og at midlene i investeringsbudsjettet
reduseres tilsvarende.
Det foreslås 20 mill. kroner til kjøp og utvikling av eiendom. Kommunen har i løpet av 2014 kjøpt
bunkersen ved Gamle Årosvei og en tomt på Åros uten vedtak om den konkrete finansieringen. Disse
investeringene, samt enkelte utviklingskostnader knyttet til eiendommene, er dermed tatt med i forslag
til investeringsbudsjett for 2015. Begge disse eiendommene planlegges solgt videre. Det foreslås også
utviklingsmidler knyttet til Søvik grendehus for å tilrettelegge dette for salg. Beløpet på 20 mill. kroner
inkluderer også et planlagt kjøp av en ny kommunal eiendom på Linnegrøvan.
Investering i veier
Det foreslås å bevilge 1,4 mill. kroner til kommunale veier i 2015, og at en deretter avsetter 1,1 mill.
kroner årlig i resten av økonomiplanen. Det foreslås 550 000 kroner årlig til asfaltering av kommunale
veger. For ATP-prosjektet foreslås det årlige bevilgninger på 440 000 kroner som kommunens andel i
”myk pakke”. I tillegg foreslås det i 2015 å investere 300 000 kroner i veglys. Dette skyldes at
høytrykkskvikksølvlamper vil bli ulovlig å produsere etter 2015, noe som innebærer at kommunen ikke
vil få kjøpt lyspærer til de gamle armaturene. Midler til trafikksikkerhetstiltak foreslås økt fra 60 000
kroner til 100 000 kroner.
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IT-investeringer
Rådmannen foreslår en investering på 1 mill. kroner årlig i planperioden for IT-utstyr til skolene. For
kommunens øvrige IT-investeringer foreslås drøyt 2 mill. kroner per år i henhold til kommunens ITplan. Dette beløpet skal dekke en rekke mindre prosjekter, herunder oppgradering av fagsystemer.
Forslagene er en videreføring av gjeldende økonomiplan.
Andre investeringer
Idrettens handlingsplan for anlegg er foreslått videreført med årlig investeringsramme på 500 000
kroner i 2015 og 2016, før den foreslås økt til 750 000 kroner årlig fra 2017, i tillegg til eventuelle
spillemidler. Det legges til grunn at beløpet blant annet skal kunne dekke søknadsgebyrer ol. etter
søknad, og at det kan brukes til oppgradering av eksisterende anlegg.
Rådmannen foreslår en omfattende opprusting av uteområder på skolene i Søgne kommune, gjennom
bevilgninger på til sammen 6 mill. kroner i løpet av de neste fire årene. Prosjektet ble påbegynt i 2014,
da kommunestyret bevilget 0,5 mill. kroner til å starte arbeidet. Hvilke skoler som skal prioriteres først
må vurderes nærmere, blant annet ut fra dagens standard på uteområdene.
Det foreslås videre 700 000 kroner for å etablere nødnett og nødstrøm til rådhuset, 200 000 kroner til
utskifting av en bil i eiendomsenheten, 100 000 kroner årlig som kommunal egenandel til
gjennomføring av forvaltningsplanen for skjærgården og tiltak på land, 200 000 kroner til utbedring av
molo i Høllen og 700 000 kroner årlig til diverse investeringer under Ingeniørvesenet. I 2018 foreslås
det 1 mill. kroner som egenandel for ny arbeidsbåt i skjærgårdstjenesten.
Investeringer i vannforsyning og avløpsanlegg (VAR)
Investeringer på VAR-området er i tråd med gjeldende hovedplaner, og en videreføring av gjeldende
økonomiplan. Disse investeringene belastes selvkostregnskapene for vann og avløp.
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8.3 Forslag til investeringer med finansiering
Tabellen nedenfor viser forslag til investeringer med forutsatt finansiering i perioden:
INVESTERINGSBUDSJETT
2015

2016

2017

2018

SUM

82 920

74 570

263 570

14 570

435 630

9 635

7 705

8 130

11 430

36 900

Utlån, formidlingslån

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

Avdrag formidlingslån

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

0

0

0

0

0

105 055

94 775

284 200

38 500

522 530

61 420

45 420

159 370

0

266 210

9 635

7 705

8 130

9 050

34 520

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

1 000

250

39000

250

40 500

11 000

14 000

51000

2000

78 000

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

95 555

79 875

270 000

23 800

469 230

7 500

12 900

12 200

12 700

45 300

0

0

0

0

0

Salgsinntekter

2000

2000

2000

2000

8 000

Sum egenkapital

9 500

14 900

14 200

14 700

53 300

Sum finansiering

105 055

94 775

284 200

38 500

522 530

91 %

84 %

95 %

62 %

90 %

9%

16 %

5%

38 %

10 %

Investeringer ekskl. VA
VAR investeringer

Avsetning ubundet investeringsfond
Investeringer inkl. VAR og formidlingslån

Finansiering:
Fremmedkapital
Bruk av lån, ekskl.VA og formidl.lån
Bruk av lån, VA
Bruk av lån, formidlingslån
Tilskudd og ref.
Momskompensasjon
Mottatte avdrag på formidlingslån
Sum fremmedkapital

Egenkapital
Overført fra drift
Bruk av avsetninger

Fremmedkapitalfinsiering
Egenkapitalfinansiering

Det er i perioden forutsatt investert for 473 mill. kroner, inkludert vann og avløp. Av dette er 301 mill.
kroner forutsatt finansiert av nye lån. Det er foreslått å betale avdrag på til sammen 106 mill. kroner
gjennom fireårsperioden, slik at lånegjelden knyttet til kommunens investeringer vil øke med om lag
198 mill. kroner gjennom perioden. Når det gjelder annen finansiering legges det til grunn 45 mill.
kroner i overføringer fra drift, 78 mill. kroner i momskompensasjon og 41 mill. kroner i andre tilskudd
og refusjoner. Andre tilskudd og refusjoner er i all hovedsak tilskudd fra Husbanken til bygging av
omsorgsboliger.
Videre er det forutsatt salg av eiendom på til sammen 8 mill. kroner. Faktiske salgsinntekter har de
siste årene vært vesentlig lavere enn budsjettert. Dette har gjort at det har bygget seg opp et etterslep
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på ca. 9 mill. kroner knyttet til salg av eiendom. Hvis salgsinntektene i perioden overstiger budsjett vil
dette kunne redusere eller fjerne dette etterslepet.
Det er i perioden forutsatt investert 37 mill. kroner i vann og avløp. Renter og avdrag knyttet til
finansieringen av disse investeringene dekkes gjennom de kommunale gebyrene.
Det foreslås å låne 10 mill. kroner årlig gjennom perioden fra Husbanken for å finansiere
formidlingslån fra kommunen. Dette er en halvering fra de siste årene, hvor det er budsjettert med 20
mill. kroner. Grunnen til reduksjonen er endrede retningslinjer fra Husbanken, som gjør at
lånevolumene har blitt vesentlig lavere. Selv om det i 2014 ble budsjettert med 20 mill. kroner fikk vi
bare tildelt i overkant av 8 mill. kroner fra Husbanken. I forhold til regnskap 2014 vil dermed ikke
rådmannens forslag innebære noen reduksjon. Kommunens avdrag på formidlingslån og innbetaling
av avdrag fra låntakerne føres i investeringsregnskapet. Over tid skal dette være et ”nullsumspill”, men
det kan være en differanse mellom utbetaling og innbetaling det enkelte år. Dette avsettes til eller
finansieres med fond.
Det er i perioden forutsatt 90 pst. fremmedkapitalfinansiering og 10 pst. egenkapitalfinansiering. Bruk
av lån er den klart største finansieringskilden. Målet i kommuneplanen om 25 pst. egenfinansiering av
investeringer innfris med forslag til økonomiplan i 2018. I perioden 2015-2017 ligger vi vesentlig lavere
enn denne målsetningen, særlig i 2017, når de største investeringene er planlagt finansiert.

Lånegjeld
Det er i planperioden forutsatt opptatt følgende lån:
LÅN
I 1000 kroner:

Økonomiplan
2 015

2 016

Sum
2 017

2 018

perioden

* Vann og avløp (VA)

9 635

7 705

8 130

9 050

34 520

* Øvrige investeringer

61 420

45 420

159 370

0

266 210

SUM INVESTERINGSLÅN

71 055

53 125

167 500

9 050

300 730

* Startlån

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

SUM LÅN

81 055

63 125

177 500

19 050

340 730

Totalt foreslås tatt opp 341,1 mill. kroner i lån i perioden. Av lånene er 34,6 mill. kroner knyttet til vannog avløpsinvesteringer. Kapitalutgifter til disse lånene dekkes av kommunale gebyrer. Videre er 40
mill. kroner opptak av formidlingslån i Husbanken. Innbetaling av renter og avdrag på disse lånene
dekkes av innbetaling av renter og avdrag fra låntakerne. 266,5 mill. kroner er til øvrige investeringer,
hvor kapitalutgiftene belaster kommunens drift.
Kommunens lånegjeld, ekskl. startlån og pensjonsforpliktelser, forventes å utvikle seg som følger i
perioden:

I 1000 kroner:
Brutto lånegjeld

Regnskap

Just. Budsj

2 013

2 014

550 356

Låneopptak
Budsjetterte avdrag
Netto lånegjeld ex startlån

550 356

Økonomiplan
2 015

2 016

2 017

2 018

550 356

550 615

596 670

624 795

766 295

25 259

71 055

53 125

167 500

9 050

-25 000

-25 000

-25 000

-26 000

-30 000

550 615

596 670

624 795

766 295

745 345

Med de forutsetninger som er lagt til grunn vil netto lånegjeld øke fra 550,6 mill. kroner i 2014 til 745,3
mill. kroner i 2018. Den største økningen kommer i 2017, og skyldes at det er avsatt 200 mill. kroner til
investering i Tangvall skole, samt planlagt ferdigstilling av ca. 30 nye omsorgsboliger.
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Figuren nedenfor viser at Søgne, etter tidligere å ha hatt svært høy lånegjeld i prosent av brutto
driftsinntekter, i 2013 lå under gjennomsnittet for Vest Agder og kommunegruppe 07:

Søgne kommunes lånegjeld forventes med rådmannens forslag å være omtrent uendret i 2014, for
deretter å stige. En utvikling i gjeldsnivået som foreslått her vil øke netto lånegjeld i prosent av brutto
driftsinntekter til ca. 100 prosent fra i 2017. Dette er et usikkert anslag, og avhenger blant annet av
fremdrift i investeringsprosjektene og utvikling av brutto driftsutgifter. Basert på forutsetningene i
denne økonomiplanen vil utgiftene til renter og avdrag øke med ca. 9 mill. kroner fra 2015 til 2018.
Hvordan Søgne vil komme ut relativt til andre kommuner avhenger av deres låneopptak.

82

9 Fokusområde brukere – tjenester
For å kunne nå det overordnede målet om kvalitet i det kommunale tjenestetilbudet og fornøyde
brukere er det viktig at vi lykkes med god tjenestekvalitet, god service og informasjon og
brukermedvirkning. Resultatindikatorer på disse kritiske suksessfaktorene måles ved hjelp av
brukerundersøkelser i regi av bedrekommune.no og elev- og foreldreundersøkelsen i grunnskolen.
Resultatene fra sistnevnte undersøkelse er ikke med i dette kapittelet, men omtales under de enkelte
skolene i kapittel 13.
I henhold til Søgne kommune sitt styringssystem ble det våren 2014 gjennomført brukerundersøkelser
på disse tjenesteområdene:


















Barnehage
Byggesak
Ergo-/fysioterapi
Grunnskole (elev- og foreldreundersøkelsen)
SFO
Sosiale tjenester
Utviklingshemmede
Vann- og avløp
Bibliotek
Kulturskolen
Hjemmetjenester
Institusjonstjenester
Psykisk helse
Skolehelsetjenesten (ny fra 2014)
PPT (ny fra 2014)
Flyktningetjenesten (ny fra 2014)
Voksenopplæring (ny fra 2014)

9.1 God tjenestekvalitet
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

God
brukermedvirkning

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

2012

2014

4,5

4,9

4,8

4,5

4,6

5,0

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet

Brukerundersøkelse

Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Brukerundersøkelse

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse

4,5

4,5

4,7

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Brukerundersøkelse

4,5

4,8

4,9

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse

4,5

4,5

4,8
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Søgne kommune er en tjenesteytende organisasjon hvor tjenesten produseres i møtet mellom
leverandøren av tjenesten og mottageren. Enten det dreier seg om eldreomsorg,
grunnskoleundervisning, helse, psykiatri eller byggesaksbehandling er målet å produsere tjenester
med god kvalitet som igjen gir fornøyde brukere. For at kommunen skal nå dette målet er det en
forutsetning at det skaffes til veie informasjon om kvaliteten på de ulike tjenestene.
Opplevd kvalitet, eller brukertilfredshet, er brukernes egne subjektive tilbakemeldinger om hvor
fornøyd de er med det tjenestetilbudet de mottar. Brukertilfredsheten måles gjennom jevnlige
brukerundersøkelser som foretas i alle de brukerrettede tjenestene. Hvor tilfredse brukerne er, måles
på en skala fra 1 til 6, med et ambisjonsnivå på 4,5.
De brukerundersøkelsene som ble gjennomført i 2014 viste at brukerne av Søgne kommunes
tjenester mener tjenestene generelt holder god kvalitet. Dette kommer frem ved at skårene på begge
måleindikatorene ligger over ambisjonsnivået på 4,5. Det må nevnes at dette er gjennomsnittsskår for
de tjenestene som er blitt vurdert. Det sier ingen ting om svingningene mellom de beste og de
dårligste resultatene, men resultatene for den enkelte tjenesten omtales i kapittel 13.

9.2 God service og informasjon
Kritiske
suksessfaktor
God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

2012

2014

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse

4,5

4,5

4,7

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Brukerundersøkelse

4,5

4,8

4,9

Det kanskje viktigste vi kan gjøre for å oppnå målet om god kvalitet, er å avklare de forventninger som
brukeren har i møte med den kommunale tjenesten. Hva som forventes, kontra hva man i realiteten
kan forvente, kan i noen tilfeller vise seg å være forskjellig. Det er viktig at brukeren får informasjon om
forhold som tjenestens innhold, hvilke rettigheter og plikter som gjelder, hvilke betalingssatser vi
bruker og lignende. Slike avklaringer kan gjøres på flere måter, f.eks. ved hjelp av tjenesteavtaler eller
mer generelle tjenestebeskrivelser. Vår måte å måle om vi lykkes med dette arbeidet, er å spørre
konkret om dette i brukerundersøkelsene.
Resultatene fra brukerundersøkelsene i 2014 indikerte at Søgne kommune har en tilfredsstillende
tjenesteservice og informasjonsformidling. På begge måleindikatorene ligger gjennomsnittet for
kommunen på eller over ambisjonsnivået. Man ser her at det eksisterer muligheter for forbedringer
ved at skåret for den enkelte kommunale tjenesten varierer en del. Dette vil komme frem og bli
behandlet under den enkelte tjenestes redegjørelse i kapittel 13.

9.3 God brukermedvirkning
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse

Ambisjonsnivå
4,5

2012

2014

4,5

4,8

For å tilpasse tjenestene til brukerens behov er det viktig at det legges til rette for mest mulig reell
brukermedvirkning i de brukerrettede tjenestene. Gode metoder for dialog med brukerne vil gi
kommunen verdifulle bidrag til videre kvalitetsutvikling av tjenestene. I en rekke tjenester er det også
lovbestemt at slik brukermedvirkning skal finne sted. Vår måte å måle om vi lykkes med dette arbeidet,
er å spørre konkret om dette i brukerundersøkelsene.
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Resultatene av brukerundersøkelsene i 2014 viste at på dette området ligger skåret for
måleindikatoren på ambisjonsnivået. For hele kommunen når vi ambisjonsnivået, men det er tjenester
som ligger under. Her er det rom for forbedringer. Hvor disse mulighetene ligger vil bli behandlet under
redegjørelsen til den enkelte tjeneste i kapittel 13.

10 Fokusområde interne tjenester
For at kommunen skal kunne nå det overordnede målet om kvalitet i de interne tjenestene er det viktig
at vi lykkes med god tjenestekvalitet, god service og informasjon og samarbeid. Indikatorer på disse
kritiske suksessfaktorene ble i 2014 målt ved hjelp av en intern brukerundersøkelse samtidig med de
eksterne brukerundersøkelsene. Kommunen deltok i 2012 i et pilotprosjekt for interne
brukerundersøkelse i regi av KS. I 2014 ble undersøkelsen overført til normal drift. Gjennomføringen i
2012 hadde et begrenset antall respondenter på enhetsledernivå. I 2014 ble utvalget utvidet til også å
omfatte alle avdelingsledere.
Følgende tjenesteområder ble undersøkt i 2014:













Personal og HMS
Lønn
Økonomi
IKT
Juridisk bistand
Arkiv
Sentralbord/servicetorg
Renhold
Vaktmester
Eiendom
Politisk sekretariat (ny 2014)
Informasjon (ny 2014)

10.1 God tjenestekvalitet
Kritiske
suksessfaktor

1

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet

God tjenestekvalitet

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012 2014

Landet
2014

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,0

5,1

4,8

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,0

5,1

4,7

Søgne kommune er en tjenesteytende organisasjon hvor tjenesten produseres i møtet mellom
leverandøren av tjenesten og mottageren. For å kunne levere god kvalitet til innbyggerne må også de
interne tjenestene levere tjenester med god kvalitet. Enten det dreier seg om ansettelsesprosesser,
oppfølging av enhetenes økonomistyring, oppdatering av programvarer eller skifte av lyspærer i
gymsaler er målet å produsere tjenester med god kvalitet som igjen gir et godt samarbeidsklima. For
at kommunen skal nå dette målet er det en forutsetning at det skaffes til veie informasjon om
kvaliteten på de ulike interne tjenestene.

1

19 kommuner med i snittet
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Opplevd kvalitet, eller brukertilfredshet, er de interne brukernes egne subjektive tilbakemeldinger om
hvor fornøyd de er med det tjenestetilbudet de mottar. Hvor tilfredsstillende de interne tjenestene er,
måles på en skala fra 1 til 6, med et ambisjonsnivå på 4,5.
Ved den interne brukerundersøkelsen kom det frem at Søgne kommune lå over ambisjonsnivået for
god tjenestekvalitet for de interne tjenestene.

10.2 God service og informasjon
Kritiske
suksessfaktor

God service og
informasjon

Målemetode

Tilfredshet med
informasjon /service

Intern
brukerundersøkelse

4,5

4,9

5,1

4,8

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,2

5,2

4,9

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Ambisjonsnivå 2012 2014

Landet
2014

Måleindikator

Resultatet viser en positiv utvikling i brukernes tilfredshet med informasjonen og service på de interne
tjenestene. Det er spesielt på spørsmålet om de interne tjenestene er tydelig på hva de kan hjelpe
hvor man ser en økning i gjennomsnittlig tilfredshet fra 2012 til 2014.

10.3 Godt samarbeidsklima
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Godt
samarbeidsklima

Tilfredshet med
samarbeidet

Målemetode
Intern
brukerundersøkelse

Ambisjonsnivå 2012 2014

4,5

5,0

5,0

Landet
2014

4,7

For en organisasjon som Søgne kommune er det viktig at det er et godt samarbeidsklima mellom de
interne tjenestene og organisasjonen for øvrig.
Resultatet av den interne brukerundersøkelsen viser at man ligger over ambisjonsnivået for
måleindikatoren tilfredshet med samarbeidet. Med andre ord oppleves det å være et godt
samarbeidsklima internt i Søgne kommune.
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11 Fokusområde medarbeidere
Søgne kommune står i likhet med resten av kommunesektoren overfor store arbeidsgiverutfordringer
fremover. Kommunens evne til utvikling og nyskaping, samt tilgang på og forvaltning av egen
arbeidskraft vil være avgjørende for i hvilken grad vi vil lykkes.
Arbeidsgiverpolitikk handler om relasjonen mellom leder/medarbeider, mellom medarbeider og
innbygger/bruker, samt arbeidsgiver og arbeidsmarked.
Kommunens mål er å dyktiggjøre lederne, beholde og utvikle medarbeidere, og sørge for å ha god
konkurranseevne i arbeidsmarkedet. For at kommunen skal nå disse målene er det viktig at vi lykkes
med tydelig ledelse, godt arbeidsmiljø og skape en kultur for læring og fornyelse.
Det ble våren 2013 gjennomført medarbeiderundersøkelse i hele kommunen. Tilsvarende
undersøkelse ble gjennomført 2011. Neste gang medarbeiderundersøkelsen gjennomføres er våren
2015. Undersøkelsen tok for seg en rekke temaer som til sammen danner grunnlaget for begrepet
medarbeidertilfredshet i Søgne kommune.
Hvor tilfredse medarbeiderne er, måles på en skala fra 1 til 6, med et ambisjonsnivå på 4,5. Skårene i
tabellen nedenfor sier ingen ting om svingningene mellom de beste og de dårligste resultatene, men
resultatene for den enkelte enhet omtales i kapittel 13.
Et svært stort flertall av ansatte er fornøyd med arbeidsforholdene, nærmeste leder og stolt over å
være ansatt i Søgne kommune. Arbeidsoppgavene oppleves som meningsfulle, allsidige og
utfordrende.

Kompetente medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Ambisjonsnivå

2011 2012 2013

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,4

4,5

65 prosent av medarbeiderne i Søgne syns de stor eller svært stor grad lærer noe nytt i jobben, mens
ca. 50 prosent synes i stor eller svært stor grad at arbeidsgiver legger til rette for kompetanseutvikling
som er viktig for jobben.
Kompetente medarbeidere er ikke bare en kritisk suksessfaktor for fokusområdet medarbeidere.
Medarbeiderne er kommunens viktigste ressurs og riktig kompetanse er helt avgjørende for at
kommunens måloppnåelse på alle fokusområdene. Det er viktig at kommunen rekrutterer riktig
kompetanse samtidig som kommunen skal ha fokus på å beholde viktig og sårbar kompetanse. I
tillegg skal kommunen videreutvikle og styrke ansattes kompetanse i tråd med endrede krav og behov.
I følge delmål i kommuneplan skal det utarbeides en helhetlig kompetanseplan. En overordnet
strategisk kompetanseplan med fokus på å rekruttere, beholde og videreutvikle nødvendig arbeidskraft
er planlagt politisk behandling i desember 2014.
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Godt arbeidsmiljø
Kritiske
suksessfaktorer Måleindikatorer

Målemetode

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass
Sykefravær

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2014
4,5

5,0

5,1

4,5

4,9

4,9

5,6-7,5%

6,4% 6,7% 6,3% 5,8%*

Medarbeiderundersøkelse

Statistikk

* Ved utgangen av 3. kvartal.

Et stort flertall av medarbeiderne i Søgne syns de stor eller svært stor grad opplever at de har
utfordringer i og mestrer jobben, nødvendig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene og anledning til
å jobbe selvstendig. Nesten 80 % av medarbeiderne i Søgne er i stor eller svært stor grad stolte av
arbeidsplassen sin og et stort flertall sier at der svært stor eller stor sannsynlighet for at de vil jobbe i
kommunen om 3 år.
Søgne kommune hadde i 2013 et sykefravær på 6,3 prosent, noe som er lavere enn de fleste andre
kommunene på Agder. Ved utgangen av 3. kvartal var sykefraværet hittil i 2014 på 5,8 prosent.
Kommunen skal fortsatt ha fokus på følgende:
1. Sikre at den store andelen av medarbeidere som til enhver tid er til stede på jobb, blir sett og
hørt og følges godt opp i det daglige arbeidet.
2. Systematisk og god forebygging, tilrettelegging og oppfølging for de medarbeiderne som er,
eller står i fare for å bli sykemeldt.
Arbeidsmiljøutvalget følger opp alle kommunale enheters arbeid for å forbedre arbeidsmiljøet og drive
systematisk HMS - arbeid.

God organisering
Kritiske
suksessfaktorer
God organisering

Måleindikatorer

Målemetode

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse 4,5

4,6

4,7

Et flertall av medarbeiderne i Søgne svarer at de får den informasjonen de trenger for å gjøre en god
jobb. Medarbeidere i Søgne synes de i stor grad kjenner til målene for sin arbeidsplass og at det kan
påvirke utarbeidelsen av målene og at de bidrar til at målene blir nådd. Flere mener derimot at de har
for liten tid til å utføre arbeidsoppgavene sine.

God ledelse
Kritiske
suksessfaktorer Måleindikatorer
God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Målemetode

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Medarbeiderundersøkelse 4,5

4,8

4,8
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God ledelse er en forutsetning for utvikling av organisasjonen. Medarbeiderundersøkelsen fra 2013
viser at over 70 prosent i stor grad eller svært stor grad er fornøyd med sin leder. Kommunens
lederutviklingsprogram tar sikte på å stimulere til en utviklingsorientert kultur. Målet er å sikre
sammenhengen mellom ambisjonen om å være en innovativ og lærende organisasjon og samtidig ha
fokus på den daglige lederoppgave.
Tiltak 2015:




Det arbeides systematisk og målrettet med å styrke og utvikle helhetlig ledelse.
Ledere skal kunne bruke måleresultater til systematiske forbedringer og styre mot avtalte mål.
Lederutvikling skjer ved intern opplæring og ekstern konsulentbistand.

12 Fokusområde økonomi
I kommuneplan 2011-2020 ble følgende overordnede mål vedtatt for fokusområde økonomi:
Søgne kommune skal ha en ansvarlig økonomisk styring som erkjenner at de verdier vi har til
rådighet ikke er våre, men verdier som forvaltes på vegne av innbyggerne, og kommende
Søgneinnbyggere.

Delmål:





Økonomisk internstyring skal sikre en forsvarlig økonomiforvaltning og effektiv
ressursutnyttelse.
Kommunen skal søke å styre etter et netto resultatgrad på 3 pst. Dette for å sikre reell
demokratisk innflytelse på økonomiske disposisjoner fra folkevalgte og velgere i nåtid og
fremtid.
Handle ut fra formuesforvaltningsprinsippet.
En finansforvaltning som skal sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto
finanskostnader innenfor definerte risikorammer.

For å oppnå økonomisk handlefrihet må vi lykkes med god økonomistyring, å begrense
gjeldsbelastningen og høy produktivitet.

12.1 God økonomistyring
Måleindikator

Avvik i forhold til budsjett
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat justert for mva-komp.
Netto driftsresultat justert for mva-komp. og premieavvik

2011

2012

2013

-2 742
0,5 %
-0,5 %
-1,6 %

-1 137
4,2 %
2,4 %
1,4 %

-3 734
2,9 %
2,2 %
2,0 %

* Negative verdier innebærer mindreforbruk i forhold til budsjett. Mer-/mindreforbruk i regnskapet for det enkelte
år er oppgitt for enhetene samlet i 1000 kroner i forhold til revidert budsjett. Det er justert for premieavvik og bruk
av fond.

Avvik i forhold til budsjett
Økonomiske avvik i forhold til budsjett er lett å måle fordi regnskap og budsjett er lett tilgjengelige
data. I Søgne kommune praktiseres et system med tertialrapporter med gjennomgang av regnskap i
forhold til budsjett per 30. april og 31. august, som behandles politisk etter hvert tertial. Målet er at det
ikke skal være avvik i forhold til vedtatt budsjett.
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Selv om det samlet sett har vært et mindreforbruk i forhold til budsjett når det justeres for premiefond
har enkelte enheter hatt betydelig merforbruk. Et fortsatt høyt fokus på kostnadseffektiv drift er derfor
helt nødvendig. Enheter som melder avvik, og som ikke får tilført økte ressurser, må ta dette som et
klart signal på at aktiviteten må reduseres.
Søgne kommune er sårbar for sviktende inntekter og/eller økte utgifter. For eksempel vil økte
lånerenter og sviktende avkastning fra finansporteføljen slå direkte inn i kommunens netto
driftsresultat. For å kunne håndtere slike uforutsette utgiftsøkninger eller inntektsreduksjoner er det
viktig å bygge opp en forsvarlig økonomisk buffer. Søgne kommune har blitt styrket over flere år, og
utgjorde ved utgangen av 2013 ca. 52 mill. kroner. Dette er positivt, men disposisjonsfondets størrelse
må sees i sammenheng med at kommunen ved utgangen av 2013 hadde et akkumulert premieavvik
på 32 mill. kroner som skal utgiftsføres i kommunenes regnskaper i årene som kommer.
Disposisjonsfondet skal også utgjøre en buffer i år med svakere avkastning fra Søgne kommunes
forvaltningsfond, og det er vedtatt at egenkapitalinnskudd i KLP på ca. 8 mill. kroner skal trekkes fra
fondet.

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat synliggjør kommunens evne til å egenfinansiere investeringer samt å gjøre
avsetninger til senere bruk. Fra Fylkesmannen er det anbefalt at netto driftsresultat over tid bør ligge
på mellom 3-5 pst. av driftsinntektene, avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. I
kommuneplan 2011-2020 står det at kommunen skal søke å styre etter et netto resultatgrad på 3
prosent.
Netto driftsresultat er i rådmannens forslag budsjettert med 0,8 pst. av driftsinntektene i 2015. Netto
driftsresultat øker i forhold til budsjettet for 2014, men ligger fortsatt langt under ambisjonsnivået og
Fylkesmannens anbefaling.

12.2 Kommunens gjeldsbelastning
Skal Søgne kommune nå målet om økonomisk handlefrihet, må vi lykkes med å holde kommunens
gjeldsbelastning på et relativt lavt nivå. Et viktig element er å kunne egenfinansiere investeringer, slik
at minst mulig av investeringsvolumet finansieres ved bruk av lånegjeld.
Søgne kommune har over flere år har klart å redusere gjelden i forhold til gjennomsnittet for
sammenlignbare kommuner. Kostra-tallene for 2013 viser at Søgne hadde en netto lånegjeld per
innbygger på 43 371 kroner, mot 50 679 kroner i kommunegruppe 07 og 67 028 kroner i Vest-Agder.
Netto lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter var 71%, også dette relativt lavt i forhold til
gjennomsnittet av andre kommuner. Utviklingen med lav vekst i lånegjelden fortsetter i 2014.
Med rådmannens forslag til budsjett står imidlertid kommunen overfor noen store investeringer de
neste årene. Dette er særlig knyttet til Lunde skole, Tangvall skole og omsorgsboliger, som til sammen
utgjør om lag 400 mill. kroner (inkl. tidligere avsatte midler til Lunde skole). Dette vil medføre en
betydelig økning av kommunens gjeldsbelastning, noe som også på sikt vil gi økte kapitalkostnader i
driftsregnskapet. Egenfinansiering av en størst mulig del av disse investeringene vil kreve positive
netto driftsresultater.
I 2014 er det budsjettert med 7 prosent egenfinansiering av investeringer. I budsjettet for 2015
budsjetteres det med 9 prosent egenfinansiering, mens det for resten av økonomiplanperioden svinger
fra 3 prosent i 2017 til 25 prosent i 2018. Særlig for 2017 må tallet sees i sammenheng med at
betydelige statlige tilskuddsmidler knyttet til omsorgsboliger inngår i fremmedkapitalfinansieringen.
Kommunen har fastsatt et mål om minst 25 prosent egenfinansiering.
Forventet utvikling i lånegjeld omtales nærmere i kapittel 8 om investeringsbudsjettet.
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12.3 Høy produktivitet
Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

Enhetskostnader

KOSTRA

5-10 prosent lavere enhetskostnader enn sammenliknbare kommuner

Begrepet produktivitet kan si noe om hvor effektiv den kommunale tjenesteproduksjonen er.
Enhetskostnaden, dvs. hvor mye det koster å produsere en plass på sykehjemmet, eller hvor mye
ressurser som benyttes per elev i grunnskolen, kan være med å gi et bilde av hvor kostnadseffektiv
kommunen er.
Effektivitet handler om å gjøre de rette tingene på den rette måten:
-

Ressursene skal styres mot de politiske prioriterte områdene.
Tjenesten skal tilfredsstille brukernes og samfunnets behov.
Tjenesteproduksjonen skal ha høy produktivitet.

Søgne kommune har et lavere inntektsnivå enn den norske gjennomsnittskommunen. Dette tilsier at
Søgne kommune må tilstrebe en gjennomgående høy produktivitet, med et avklart akseptabelt
kvalitetsnivå på sin produksjon av velferdstjenester.
Rådmannens forslag legger opp til en betydelig økning av Søgnes gjeldsnivå rundt 2016. Dette gjør at
en større andel av driftsinntektene vil gå til å betale renter og avdrag mot slutten av
økonomiplanperioden.
Å måle produktivitet innenfor offentlig tjenesteproduksjon er utfordrende. Kostra-analysen av
tjenestenivået i Søgne indikerer imidlertid at tjenestene jevnt over ligger på et nøkternt nivå. Det vises
for øvrig til omtale under kapittel 5.1.
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Økonomiplanen, del 2
Innspill fra enhetene
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13 Innspill fra enhetene
I del 2 gjengis innspill fra enhetene med fokus på styringssystemet og oppfølgingen av dette.
Resultatene på de ulike fokusområdene er fargekodet, slik at hvert resultat merkes med rødt, gult eller
grønt avhengig av resultat sett opp mot angitt ambisjonsnivå. Det er ment å gjøre det lettere å lese
resultatene, men det gjøres samtidig oppmerksom på at en må se bak tallene. For eksempel tyder
resultater fra andre kommuner på at det på noen kriterier er vanskelig å nå ambisjonen, mens det kan
være lettere på andre.

13.1 PPT for Søgne og Songdalen
Konstituert enhetsleder: Bjørg Tennebø Jensenius

Ansvarsområde
-

Søgne og Songdalen kommuner har felles interkommunal tjeneste. Søgne kommune er
vertskommune. PP-tjenesten (PPT) er organisert som en egen enhet. Internt er tjenesten
organisert i et læringsteam og et sosioemosjonelt team.

-

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

-

PPT har utarbeidet strategiplan for tjenesten gjeldene for perioden 2013-2018 som reflekterer
virksomhetsplan og pedagogisk utviklingsplan for enheten. Virksomhetsplan og pedagogisk
utviklingsplan vil være tiltaksplaner for oppfølging av de mål som er satt i strategiplanen for
enheten.

-

PPT har 10 fagstillinger og 0,5 merkantil stilling.

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

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

-

God kvalitet på sakkyndighetsarbeidet.
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Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

God økonomistyring

Måleindikator

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsn
ivå

2011

2012

2013

100

89

96

86

0

477

158

407

Budsjettavvik i kr
Tall i tusen kroner.

Overskuddet kan forklares med perioder med ubesatte stillinger og refusjon av sykepenger.
Ved full bemanning uten vakanser og sykefravær vil det være krevende å gå i budsjettmessig balanse,
ettersom enhetens budsjett i hovedsak dekker faste utgifter til lønn, husleie og lisenser for IKTsystemer/utredningsmateriell. Det vil kreve god økonomistyring.

Fokusområde brukere/ tjenester
Det har ikke tidligere vært gjennomført brukerundersøkelser for PPT. I 2014 ble det utviklet
brukerundersøkelser for tjenesområdet, en for foreldre og en for samarbeidspartnere (skoler og
barnehager).
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (helhetsvurdering)

Målemetode

Ambisjonsnivå 2014

Brukerundersøkelse
PPT- foreldre

3,9
4,5

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere

4,2

God tjenestekvalitet
Tilfredshet med
koordinering av tjenestene

Brukerundersøkelse
PPT- foreldre

Ikke
aktuelt
4,5

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere

Ikke
aktuelt

Brukerundersøkelse
PPT- foreldre
Tilfredshet med informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen/samhandling

3,5
4,5

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere

4,5

Brukerundersøkelse
PPT- foreldre

3,5
4,5

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere

4,1

Brukerundersøkelse
PPT- foreldre

4,1
4,5

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere

4,7
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer Måleindikatorer
Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Landet
Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Stolthet over egen
arbeidsplass
Sykefravær

God organisering Organisering av arbeidet
God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

4,7

5,0

4,4

4,5

5,2

4,9

5,0

4,5

5,0

3,8

4,7

5,6-7,5 %

4,1

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,8

4,3

4,3

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

3,9

4,7

Medarbeiderundersøkelse

Statistikk

17,0

11,1

Våren 2014 var det noe utskifting i personalgruppen. Det var også et lederskifte.
PPT jobber mye med å skape gode relasjoner internt og ut mot våre samarbeidspartnere, samt gode
samarbeidsrutiner og kvalitetssikring av arbeidet vårt. Disse prosessene vil fortsette inn i 2015.
Innenfor fokusområdet «medarbeidere» vil våre prioriteringer være god ledelse, lavt sykefravær og
godt arbeidsmiljø.
Tiltak:
-

2

2013

4,5

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Sikre stabil bemanning og beholde godt kvalifiserte medarbeidere.
Arbeide for god organisering av arbeidsoppgavene ved enheten.
Utvikle kompetansen hos hver enkelt i forhold til de oppgaver som skal løses i tjenesten.
Utvikle godt samarbeid mellom leder og medarbeidere, men vekt på medbestemmelse og
drøftinger internt for å utvikle tjenesten.

13.2 Barnehageenheten
Enhetsleder Venke Kristiansen

Ansvarsområde
Enhet for barnehage har ansvar det pedagogiske tilbudet til barn i førskolealder, i henhold til Lov om
barnehager og Rammeplan for barnehager.
Barnehageenheten har ansvar for 5 kommunale barnehager, og skal følge opp og føre tilsyn med 11
private barnehager.
1) 103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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Kommunale barnehager:
Åros barnehage har 82 plasser fra 0-6 år fordelt på fem avdelinger.
Sjøstjerna barnehage har 64 plasser fra 0-6 år fordelt på fire avdelinger. I tillegg er en avdeling ferdig
bygd, men ikke tatt i bruk.
Solstrålen barnehage er i midlertidige lokaler. Solstrålen barnehage har 52 plasser for aldersgruppen
0-6 år fordelt på tre avdelinger
Torvmoen barnehage er en fire avdelings barnehage som er godkjent for 68 plasser for barn fra 0-6
år fordelt på fire avdelinger.
Tomtebo barnehage er godkjent for 38 barn fra 0-6 år fordelt på to avdelinger.

Overordnet mål:
Lov om barnehage § 1. Formål:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
I tillegg har oppvekst satt følgende mål i kommuneplanen for 2011 – 2020: En oppvekst i Søgne skal
være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen.
Felles årsplan er under revidering for de kommunale barnehagene, og skal gjelde fra 2014.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

God økonomistyring

Måleindikator

Avvik i forhold til
budsjett

Ambisjonsniv
å

2011

2012

2013

Forbruk i % av
budsjett

0

97

103

99

Budsjettavvik i kr

0

1 893

-1 981

692

Målemetode

Tall i 1000 kroner.

Tiltak:
-

Vi har redusert med en stilling på styrket tiltak i fra 1. august 2013.
Foreslår i neste års budsjett å redusere med ytterligere en stilling på styrket.
Det er innført rutiner for budsjettoppfølging, og en vil ha tydelig fokus på at alle barnehagene
styrer etter budsjett.

96

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012

2014

Landet
2014

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)

4,5

5

5

5,1

Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

4,5

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

4,5

4,8

4,8

4,8

Tilfredshet med
tilgjengelighet

4,5

5,7

5,5

5,4

God
Tilfredshet med
brukermedvirkning medvirkningen

4,5

4,6

4,6

4,8

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse
foreldre/foresatte

Tiltak:
-

Samarbeidsutvalgene i barnehage må tildeles større ansvar når årsplanen for barnehagen
skrives.
Brukerundersøkelsen blir presentert for foreldre i alle barnehagene.
Barnehagene lager tiltaksplaner i samarbeid med Samarbeidsutvalgene.
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Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014, slik at resultatene som gjengis nedenfor er fra
2013.

Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

Stolthet over egen
arbeidsplass

4,5

4,6

4,8

4,4

4,5

4,8

5,1

5,0

4,5

4,7

5,4

4,7

5,6-7,5%

10,6

10,6 10,8

4,5

4,9

4,9

4,3

4,5

4,8

4,9

4,7

4,5

3,0

4,3

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
God ledelse

3

2013

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Medarbeiderundersøkelse
Tilfredshet med
enhetsleder

Tiltak:
-

Fylkesmannens fokus på å videreutdanne ufaglærte i alle barnehager.
Gjennomgang i alle barnehager på sykefraværet hvert kvartal. Spesielt fokus på
korttidsfraværet. Kursing av styrer på tiltak for å få ned fravær.
Felles satsingsområde for «Inkluderende Læringsmiljø» i barnehager, skoler og PPT i alle
knutepunkt kommunene.
Enhetsleder har tett oppfølging med styrergruppen i Inkluderende Læringsmiljø barnehagene.
Vi lager felles fremdriftsplan og har erfaringsutveksling og felles kursing av ledere.
Enhetsleder må fortsette å være noe tilstede i barnehagene for å møte personalet.
Setter fokus på organiseringen og faglig oppfølging av det spesialpedagogiske teamet. Jobbe
for et bedre samarbeid med PPT. Inkluderer de i satsingsområdet (IL).

13.3 Nygård skole og kompetanseavdeling
Enhetsleder Dag Røise

Ansvarsområde
Nygård skole og kompetansesenter er en av Søgne kommunes barneskoler. For tiden har skolen ca.
350 elever. Disse er fordelt på to klasser per trinn (tre klasser på 3. trinn).

3

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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For skoleåret 2014/2015 får 20 av skolens elever sitt opplæringstilbud i regi av
kompetanseavdelingen. Nygård skole og kompetansesenter er utpekt til å være en kommunal
ressursskole for elever som har store og sammensatte lærevansker, ofte kombinert med forskjellig
grad av funksjonshemming. Nytt for skoleåret 2014/2015 er at skolen ikke lenger gjennom
kompetanseavdelingen har ansvar for å utføre spesialpedagogiske tjenester i barnehager for samme
elevgruppegruppe. Dette arbeidet er nå overtatt av barnehageenheten.
Skolen har SFO-ordning som for tiden har ca. 100 barn. Leksehjelptilbudet for 3.-7. trinns elever
gjennomføres av SFO-personalet og én av skolens pedagoger. Kompetanseavdelingen har egen
SFO/avlastning med ca. 12 barn.

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.
Elevene oppnår gode læringsresultater.

Skolens mål:
En skole med trivsel og læring for alle.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor

God økonomistyring

Måleindikator

Målemetode

Avvik i forhold til budsjett

Ambisjonsnivå

Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

2011 2012 2013

100

99

97

100

0

301

838

97

Tall i tusen kroner.

Tiltak:
-

Nøktern bruk av tildelt ramme, og det lages intern buffer.
Vurdere vikarbruk nøye.
God kontroll ved gjesteelever (refusjoner) og øvingslæreravtale med UiA (refusjoner).
Bruke NAV aktivt ved IA-arbeid (støtteordninger).
Nøyaktig budsjettarbeid. Følge nøye med på budsjett/regnskap.

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

Nygård 2010

Nygård 2011

Nygård 2012

Nygård 2013

Landet 2013

Mål 2015

Lesing

2,0

1,8

1,9

1,7

2,0

2,1

Engelsk

2,0

-

2,2

2,0

2,0

2,1

Regning

2,0

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

Tiltak:

99

-

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

Fokusområde brukere/tjenester
Tabellen nedenfor viser resultatene fra brukerundersøkelsen i 2014 og foreldre- og elevundersøkelser.
Skala for Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen er omregnet fra opprinnelig 1-5 til 1-6.
Kritiske
suksessfaktor

Ambisjons
nivå

2011

2012

4,5

4,9

Skolen
håndterer
mobbing av
elever på en
god måte.

4,5

4,7

Tilfredshet med
tjenestens
kvalitet
(generelt)

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

God tjenestekvalitet

Målemetode

God service og
informasjon

Tilfredshet med
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

5,0

5,2

4,7

4,7

4,8

4,6

4,5

4,7

4,0

4,6

4,5

4,3

Ikke
aktuelt

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole
Skolen
informerer oss
om barnets
utvikling

Landet
2014

Foreldreundersøkelsen

Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Resultater
nasjonale
prøver

2014

2013

Se egen
tabell

Se
egen
tabell

Se
egen
tabell

4,5

5,3

4,5

5,5

Se
egen
tabell

Se
egen
tabell

Se egen
tabell

5,3

5,4

5,3

5,6

5,6

5,3

4,5

4,6

3,2

3,4

4,5

4,6

4,8

4,5

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

100

God
brukermedvirkning

Foreldres
muligheter for
innflytelse på
læringstilbuden
e til barnet.

Foreldreundersøkelsen

4,5

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

Får du være
med og vurdere
Elevundersøkelsen
skolearbeidet
ditt?

4,5

4,6

4,1

4,4

4,7

4,2

4,9

4,0

4,0

3,7

4,2

*

* ikke gjennomført i 2014
Tiltak:
-

Timeplanfestet elevsamtale/ utviklingssamtale med tydelig vurdering og veiledning for at
elevene skal bli bevisst sin egen læring.
SFO: Ny prismodell gjør at det er rom for å øke voksentettheten noe og derved få mulighet til
mer variert aktivitet.
SFO: Ukentlig møter med ansatte for å avklare aktiviteter og innhold, samt hvordan elever
med ulike behov behandles mest mulig ensartet.
SFO: Gjennomføre foreldremøte hver høst.
SFO: Utnytte skolens hjemmeside mer aktivt for å få ut informasjon
Fortsette arbeidet omkring vurdering for læring i personalgruppa i henhold til skolenes felles
satsing i prosjektet ”Vurdering for læring”. Særlig fokus på hvordan opplæringen skal medvirke
til at elevene blir bedre i den grunnleggende ferdigheten lesing.
Grundig analyse og drøfting av resultatene fra Elevundersøkelsen. Evaluere eksisterende
tiltak og sette i gang nye tiltak ved behov.
Fortsatt legge til rette for å vedlikeholde og videreutvikle et godt samarbeid med foresatte.
Delta aktivt i «Bry deg» prosjektet.
Sørge for at alle skolens ansatte kjenner til og følger opp ”Handlingsplan for et godt
psykososialt miljø, grunnskolen i Søgne” vedtatt i juni 2013, evaluert 2014
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

Stolthet over egen
arbeidsplass

Landet

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

4,5

4,3

4,5

4,4

4,5

5,0

5,0

5,0

4,5

5,1

5,0

4,7

5,6-7,5 %

4,5

4,5

4,7

4,6

4,3

4,5

5,0

4,7

4,7

4,5

4,6

4,9

7,6

6,9

Medarbeiderundersøkelse
Tilfredshet med
enhetsleder

Tiltak:
-

4

2013

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

God ledelse

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Skolen har godt kvalifisert personale. Ved nytilsetting sikre fagkunnskap som skolen trenger i
tråd med vedtatt kompetanseutviklingsplan for skolene.
Arbeide for fortsatt god stabilitet og kontinuitet i personalgruppa. Faglig utvikling og felles
sosiale aktiviteter.
Tett oppfølging ved sykefravær i henhold til IA-avtalen. Benytte de mulighetene som ligger i
denne.
Sørge for at alle ansatte er involvert og tar del i arbeidet med pedagogisk utviklingsplan.
Videreutvikle skolevandring som verktøy. Observasjoner gjort av rektor/avdelingsleder i
undervisningssituasjonen følges opp med samtale og avtale om videre utvikling for den
enkelte lærer.

13.4 Lunde Skole
Enhetsleder Anne Beth Torkelsen

Ansvarsområde
Lunde skole er en barneskole med 350 elever. Lunde skoles ledergruppe består av rektor og tre
avdelingsledere. Avdeling 1 har ansvar for 1-4 trinn, avdeling 2 har ansvar for 5-7 trinn og avdeling 3
har ansvar for SFO.
Skolen har spesialpedagogisk veileder og sosiallærer som bistår ledelsen i den delen av opplæringen
som gjelder aspekter ved hverdagen hvor enkeltelever trenger noe ekstra.

4

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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Lunde skole driver med systematisk og målrettet opplæring med fokus på motivasjon og mestring for å
oppnå det skolemiljøet vi vil ha og de resultatene vi vil ha. Dette gjøres via arbeidet med inkluderende
læringsmiljø, vurdering for læring, Lunde-modellen, SMS-prosjektet og skolemiljøet.

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.
Elevene oppnår gode læringsresultater.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Forbruk i % av budsjett 0
God økonomistyring

100

99

96

-2

169

835

Avvik i forhold til budsjett
Budsjettavvik i kr

0

Tall i tusen kroner.

Tiltak:
Det vil bli et balansert budsjett i 2014. Overskuddet i 2013 var en konsekvens av at innsparinger i
siste halvdel av 2012 ble videreført inn i 2013.

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

Lunde 2010

Lunde 2011

Lunde 2012

Lunde 2013

Landet 2013

Mål 2015

Lesing

1,8

2,0

1,6

2,3

2,0

2,1

Engelsk

1,9

1,8

2,1

2,0

2,1

Regning

2,0

2,0

2,4

2,0

2,2

2,0

Tiltak:
- Erfaringsutveksling i vurderingsarbeidet med fokus på gode målformuleringer og gode
fremovermeldinger.
- Ny leseopplæringsplan er laget og er under implementering. På Lunde skole og sammen på
de tre barneskolene jobbes det med dette og vi utnytter muligheten til å dra veksler på
hverandres kompetanse.
- Videreføre og videreutvikle Lunde-modellen.
- Utvikle bruken av It`s Learning som læringsplattform.
- Skole og hjem skal ha god kontakt for å fremme det enkeltes barn muligheter. Dette gjelder på
alle nivå, ikke bare ved foreldremøter, konferanser. Vi skal opptre med gjensidig respekt for
hverandre og ha eleven i fokus.
- Ukentlig veiledningstime i alle klasser. Hver kontaktlærer har en time til rådighet i uka for å
foreta direkte vurdering/veiledning av enkeltelever.
- Styrke opplæringen i engelsk fra 3 trinn.
- «jul til jul»-lærer på første til fjerde trinn. En lærer går inn ved jul i første klasse og følger disse
elevene i leseutviklingen fram til jul i andre klasse. En annen går inn i tredje klasse og følger
denne til jul i fjerde klasse. Disse jobber tett sammen med kontaktlærerne og tilpasser til hver
enkelt elev.
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Fokusområde brukere/tjenester
Tabellen nedenfor viser resultatene fra brukerundersøkelsen i 2014 og foreldre- og elevundersøkelser.
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
(helhetsvurdering)
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene
Resultater
nasjonale
prøver

God service og
informasjon

God
brukermedvirknin
g

Målemetode

Ambisjonsni
vå

2011 2012 2013 2014 Landet
2012

4,5

4,5

4,5

4,9

4,6

4,5

4,3

4,4

4,7

4,4

4,3

4,5

4,7

Foreldreundersøkelsen

4,5
Brukerundersøkelse
SFO
4,5

Nasjonale prøver

Kommunikasjo
n mellom hjem
og skole
Foreldreundersøkelsen
Skolen
informerer oss
om barnets
utvikling
Tilfredshet med
informasjon
Brukerundersøkelse
Tilfredshet med SFO
tilgjengelighet
Foreldres
muligheter for
innflytelse på
Foreldreundersøkelsen
læringstilbuden
e til barnet.
Tilfredshet med Brukerundersøkelse
medvirkningen SFO
Får du være
med og vurdere
Elevundersøkelsen
skolearbeidet
ditt?

Se egen
tabell

Ikke
aktu 4,6
elt
Se
Se
Se
Se
egen egen egen egen
tabel tabel tabel tabel
l
l
l
l
4,0

4,5

5,1

5,1

5,3

5,0

4,5

5,1

5,1

5,4

5,2

4,5

4,0

3,7

4,0

4,5

4,3

4,3

4,7

4,2

4,4

4,1

4,0

4,0

4,0

4,2

3,5

4,5

4,2

4,5

4,5

4,3

4,0

4,8
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Fokusområde medarbeidere
Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

4,5

4,6

4,5

4,4

4,5

5,2

5,3

5,0

4,5

5,4

5,2

4,7

5,6-7,5%

9,5

4,5

4,7

4,9

4,3

4,5

5,2

5,0

4,7

4,5

4,9

5,2

6,1

7,8

Medarbeiderundersøkelse
Tilfredshet med
enhetsleder

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

13.5 Langenes skole
Enhetsleder Cecilia Mossige Johansen

Ansvarsområde
Langenes skole er en barneskole som er bygd for to klasser på hvert trinn. Skoleåret 2014/2015 har
skolen ca. 265 elever. Disse er fordelt på 14 klasser. Skolen har et stabilt og kompetent personale.
Ledergruppen består av rektor og to avdelingsledere. Avdelingslederne har ansvar for 1.til 4. trinn og
5. til. 7 trinn. I tillegg har skolen en egen SFO- leder.

Overordnede mål:
-

5

2013

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

God ledelse

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Økt læringsutbytte – for alle!

5

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

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.
Elevene oppnår gode læringsresultater.

Mål for skolen:
Langenes skole skal være et godt sted å lære og et godt sted å være.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator

God økonomistyring

Målemetode

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Budsjettavvik i %

0

98

96

100

Budsjettavvik i kr

0

321

792

-8

Avvik i forhold til budsjett

Tall i tusen kroner.

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

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-3)

5.trinn

Langenes 2009 Langenes 2010 Langenes 2011 Langenes 2012 Langenes 2013 Landet 2013 Mål 2015

Lesing

1,9

1,7

1,9

1,6

1,9

2,0

2,1

Engelsk

1,8

2,0

x

1,9

1,8

2,0

2,1

Regning

1,9

2,3

2,0

2,0

2,0

2,0

2,2

Tiltak:
-

Utarbeidet en felles leseplan. Er i godt i gang med å implementere planen i den daglige
praksisen med elevene
Grundig analyse av resultatene på Nasjonale prøver. Evaluering og satt inn tiltak ved behov.
Laget intensive kurs i lesing og regning som har til hensikt å forbedre elevenes lese- og
regneferdigheter.
Ledelsen gjennomfører oppfølging og drøfting av resultater etter kartlegginger og prøver med
trinnene. Setter opp nødvendige tiltak.
Involvering av foreldrene. Utarbeidet et eget hefte med læringsstrategier til foreldre. Utprøving
høsten 2014.
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Fokusområde brukere/tjenester
Tabellen nedenfor viser resultatene fra brukerundersøkelsen i 2014 og foreldre- og elevundersøkelser.
Skala for Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen er omregnet fra opprinnelig 1-5 til 1-6.

Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

2014

Landet
2014

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

4,5

5,1

4,9

4,7

Skolen håndterer
mobbing av elever
på en god måte.

4,5

4,7

4,6

4,6

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)

4,5

4,4

4,1

4,6

4,5

4,2

Ikke
aktuelt

4,6

Se egen tabell

Se
Se
Se
egen egen egen
tabell tabell tabell

Se
egen
tabell

Se
egen
tabell

4,5

5,5

5.3

5,3

4,5

5,3

5,3

5,3

4,5

3,4

3,4

3,4

4,5

4,7

4,5

4,5

Foreldreundersøkelsen

4,5

4,4

4,2

4,2

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

3,7

4,0

Får du være med
og vurdere
skolearbeidet ditt?

Elevundersøkelsen

4,5

Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene
Resultater
nasjonale prøver

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole
Foreldreundersøkelsen
God service og
informasjon

Skolen informerer
oss om barnets
utvikling
Tilfredshet med
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

Foreldres
muligheter for
innflytelse på
God
brukermedvirkning læringstilbudene til
barnet.

Brukerundersøkelse
SFO

Okt/nov
4,3

3,0

3,5
2014
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4,0

Tiltak:
-

Utvidet kontaktlærertimen. Deler av timen er timeplanfestet som skal brukes til elevsamtaler.
Samtalen skal ha fokus på veiledning og vurdering av elevenes læring.
SFO ukentlige møter hvor innhold og aktiviteter drøftes. Utarbeidet egen aktivitetsplan.
SFO vil bruke hjemmesiden mer aktivt i forhold til informasjon.
SFO arrangerer foreldremøte hver høst.
Elevundersøkelsen drøftes og nye tiltak settes inn ved behov. Grundige prosesser rundt det
forebyggende arbeidet.
Utarbeidet et årshjul for arbeid med skolemiljø. Flere aktiviteter på trinn og på tvers av trinnene.
Fortsatt legge til rette for å vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet med foresatte.
Sørger for alle skolens ansatte kjenner til og følger opp ”Handlingsplan mot mobbing, grunnskolen
i Søgne” vedtatt i juni 2012.

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014, slik at de fleste resultatene nedenfor er fra
2013.

Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

4,5

4,2

4,4

4,4

4,5

4,8

4,9

5,0

4,5

4,7

4,4

4,7

5,6-7,5%

4,7

4,5

4,3

4,7

4,3

4,5

4,5

4,7

4,7

4,5

4,4

5,3

4,9

4,9

Medarbeiderundersøkelse
Tilfredshet med
enhetsleder

Tiltak:
-

6

2013

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

God ledelse

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Arbeide for fortsatt god stabilitet og kontinuitet i personalgruppa.
Arbeide for et så lavt sykefravær som mulig. Benytte IA-ordning.
Legge til rette for å finne løsninger som kan hindre unødig lange sykefravær.
Sørge for at alle ansatte er involvert og tar del i arbeidet med pedagogisk utviklingsplan.

6

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

Videreutvikle skolevandring. Følges opp med samtale og avtale for videre utvikling.

13.6 Tangvall skole
Ansvarsområde
Tangvall skole er en ungdomsskole (8.-10.trinn) med 214 elever. Skolen mottar flest elever fra Nygård
skole. Noen elever kommer fra Lunde og Langenes. Skolen er organisert i trinn med en avdelingsleder
på hvert trinn.

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.
Elevene oppnår gode læringsresultater.

Skolens mål:
Skolen skal være inkluderende og gi et godt opplæringstilbud til alle elever. Vårt mål er at eleven skal
fullføre grunnskolen godt rustet til videreutdanning og arbeid.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator

God økonomistyring

Målemetode

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Forbruk i % av budsjett

100

97

99

102

Budsjettavvik i kr

0

485

204

-337

Avvik i forhold til budsjett

Alle tall i tusen kroner.
Tiltak:
-

God planlegging vedrørende investeringer
Jevnlig regnskapskontroll.

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-5)

8. trinn

Tangvall
2010

Tangvall
2011

Tangvall
2012

Tangvall
2013

Landet 2013

Mål 2015

Lesing

2,9

2.8

3,3

3,0

3,1

3.2

Engelsk

3,0

2,6

3,1

2,7

3,0

3,1

Regning

3,4

3.2

3,6

3,2

3,1

3,3
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9.trinn

Tangvall
2010

Tangvall
2011

Tangvall
2012

Lesing

3,1

3.4

3,3

Regning

3,3

3.4

3,7

Tangvall
2013

Landet 2013

Mål 2015

3,5

3,4

3,5

3,5

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 2012

Tangvall 2013

Tangvall 2014

Landet 2014

Mål 2015

38,6

40,6

38,8

40,4

40,0

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

Fokusområde brukere/tjenester
Tabellen nedenfor viser resultatene fra brukerundersøkelsen i 2014 og foreldre- og elevundersøkelser.
Skala for Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen er omregnet fra opprinnelig 1-5 til 1-6.

Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

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

Ambisjonsnivå

4,5

4,8

4,8

4,5

4,5

4,5

Nasjonale prøver

Se egen tabell

Resultater
Grunnskolepoeng
grunnskolepoeng

Se egen tabell

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole
God service og
informasjon
Skolen
informerer oss
om barnets
utvikling
Foreldres
muligheter for
God
innflytelse på
brukermedvirkning
læringstilbudene
til barnet.

2011 2012

4,0

4,4

Se
Se
egen egen
tabell tabell
Se
egen
tabell

4,5

5,0

5,1

4,5

4,9

4,9

4,5

4,4

4,3

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen

2014

Landet
2014

4,7

4,6
Se
egen
tabell
-

4,9

4,8

3,8

5,3

5,3

4,2
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Spør lærerne
hvordan eleven
selv vurderer sitt
eget
skolearbeid?
Får elevene
være med på å
bestemme hva
det skal legges
vekt på når
arbeidet deres
skal vurderes?

4,5

3,3

3,1

4,5

2,9

2,9

3,3

3,2

Elevundersøkelsen
3,4

3,1

Tiltak:
-

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

Fokusområde medarbeidere
Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

4,5

4,0

3,6

4,4

4,5

4,7

4,8

5,0

4,5

4,6

4,6

4,7

5,6-7,5 %

4,2

4,5

4,2

4,1

4,3

4,5

3,9

4,1

4,7

4,5

4,0

4,2

6,3

3,6

Medarbeiderundersøkelse
Tilfredshet med
enhetsleder

7

2013

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

God ledelse

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Tiltak:
- Skolens satsingsområde er ILM og lesing vi driver kontinuerlig kompetanseheving på dette
området.
- Vi har fokus på skolevandring og klasseledelse. Det er rektor og avdelingsledere som
gjennomfører skolevandring for alt pedagogisk personale. Hovedfokus er klasseledelse og
implementering av lesing i alle fag.
- Arbeidsmiljøet på skolen er bra og vi jobber systematisk med videreutvikling av dette.

7

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

Ansvarsområde
Tinntjønn skole er en ungdomsskole (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.
Skolens visjon er: Alle skal til enhver tid oppleve mestring.

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.
Elevene oppnår gode læringsresultater.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor

God økonomistyring

Måleindikator

Målemetode

Avvik i forhold til budsjett

Ambisjonsnivå

Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

2011 2012 2013

100

100

101

100

0

12

-136

34

Tall i tusen kroner.

Tiltak:
-

Jevnlig budsjettkontroll

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

Tinntjønn
2010

Tinntjønn
2011

Tinntjønn
2012

Tinntjønn
2013

Landet 2013

Mål 2015

Lesing

3,2

3,2

2,9

3,1

3,1

3,2

Engelsk

2,8

3,0

2,7

2,7

3,0

3,1

Regning

3,1

3,4

3,1

2,9

3,1

3,3
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Tinntjønn
2010

9.trinn

Tinntjønn
2011

Tinntjønn
2012

Tinntjønn
2013

Landet 2013

Mål 2015

Lesing

3,4

3,5

3,5

3,3

3,4

3,5

Regning

3,4

3,3

3,5

3,5

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
Tinntjønn 2011

Tinntjønn 2012

Tinntjønn 2013

Landet 2013

Mål 2015

40,7

38,2

42,6

40,4

40,0

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

Fokusområde brukere/tjenester
Tabellen nedenfor viser resultatene fra brukerundersøkelsen i 2014 og foreldre- og
elevundersøkelser. Skala for Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen er omregnet fra
opprinnelig 1-5 til 1-6.

Kritiske
suksessfaktor

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

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Målemetode

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

4,5

4,7

4,8

4,4

3,9

4,5

4,3

4,3

4,2

3,7

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

4,5

5,1

5,3

5,0

4,3

4,5

5,4

5,3

5,1

4,4

4,5

4,0

4,0

4,1

3,4

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
God
muligheter for
brukermedvirkning
innflytelse på

Landet
2012

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen
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læringstilbudene til
barnet.
Spør lærerne
hvordan eleven
selv vurderer sitt
eget skolearbeid?
Får elevene være
med på å
bestemme hva det
skal legges vekt på
når arbeidet deres
skal vurderes?

Elevundersøkelsen

4,5

3,2

3,5

3,8

2,7

4,5

3,0

3,0

3,6

2,6

Tiltak:
-

Arbeide for et bedre integrert læringsmiljø
Utvikle to- lærersystemet
Styrke kartleggingsrutinene.

Fokusområde medarbeidere
Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

4,5

3,8

4,4

4,5

4,9

5,0

4,5

4,5

4,7

5,6-7,5%

4,2

5,5

2,7

4,5

4,1

4,3

4,5

4,7

4,7

4,5

3,7

Medarbeiderundersøkelse
Tilfredshet med
enhetsleder

Tiltak:
-

8

2013

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

God ledelse

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Lage en kompetanseutviklingsplan.
Sette av tid til bedre samarbeid mellom kolleger.
Enhetsleder er anbefalt av de ansatte å bestemme mer.

8

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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13.8 Kulturenheten
Ansvarsområde
Kulturenheten har ansvar for kommunens offentlige bidrag til kulturfeltet i Søgne. Dette innbefatter
kulturskolen og ungdomsklubben OpenMind. I tillegg driver enheten Kultursenteret Søgne Gamle
Prestegård og flere bygninger på området.
Kulturenheten har ca. 11 årsverk til sammen. Av disse er ca. 6,75 årsverk innen avdeling for barne- og
ungdomskultur, med egen leder som startet 1.januar 2014. Avdeling for barne- og ungdomskultur
innbefatter kulturskolen og OpenMind. I kulturadministrasjonen er det ca. 4 årsverk. Til sammen er det
i enheten til enhver tid 22-24 ansatte.
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,
teater, litteraturkvelder og andre typer arrangementer. Kulturskolen og OpenMind er viktige og
grunnleggende arenaer for utvikling og mestring til barn og ungdom.
Biblioteket er ikke lenger organisert under kulturenheten, men er kanskje den viktigste og mest
besøkte kulturinstitusjonen i en kommune. Kulturenheten ønsker å være en aktiv samarbeidspartner til
å fylle bibliotekets kulturelle innhold.

Overordnede mål:
Å skape trivsel, glede, samhørighet, utvikling og mestring gjennom et kulturtilbud preget av allsidighet,
kvalitet og egenaktivitet.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

God økonomistyring

Måleindikator

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

Forbruk i % av
budsjett

0

103

97

99

Budsjettavvik i kr

0

-188

192

102

Tiltak:
-

Følge prisstigning og prisøkning ved kommersielt utleie.
Være proaktiv i forhold til økt inntjening på kommersielt utleie.
Ta mindre risiko på programmering av kulturtilbud (konserter mm).
Følge prinsippet om ”utgifter til inntekts ervervelse”.
Fortsatt jordnær og edruelig tilnærming til bevilgede økonomiske ressurser.
Søke eksterne prosjektmidler og samarbeidspartnere der det er mulig og naturlig.
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Fokusområde brukere/ tjenester
2014

Landet
2014

4,8

5

5

4,5

4,8

4,4

4,8

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

4,5

4,7

5

4,9

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

4,5

4,8

5,2

5

Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

God
tjenestekvalitet

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

4,5

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
medvirkningen

God service og
informasjon

God
brukermedvirkning

Ambisjonsnivå 2012

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

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014, slik at resultatene som gjengis nedenfor er fra
2013.
Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

4,5

3,7

3,4

4,4

4,5

5,0

5,0

5,0

4,5

4,6

4,8

4,7

5,6-7,5%

4,9

4,5

4,3

4,3

4,3

4,5

4,4

4,7

4,7

4,5

10

4,0

1,5

2,1

Medarbeiderundersøkelse
Tilfredshet med
enhetsleder

9

2013

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

God ledelse

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Tiltak:
9

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på enhetsnivå, og vil derfor
være det samme for alle enheter.
10
På grunn av lav svarprosent i 2011 gjengis ikke resultatet.
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-

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

13.9 Nav/Sosial
Enhetsleder: Anette Berg

Ansvarsområde
Lov om sosiale tjenester i NAV.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Avvik i forhold til
God økonomistyring
budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

Forbruk i % av
budsjett

0

106

110

124

Budsjettavvik i kr

0

-643

-1 154

-2 833

Alle tall i tusen kroner.
Tiltak:
- Arbeid for sosialhjelp- ansatt prosjektleder til å styre arbeidet. Stor suksess med utplassering
av brukere rundt i enhetene. Tett og koordinert oppfølging av brukerne. Stor fokus på gruppen
under 30 år.
- Kvalifiseringsprogrammet – antall deltakere minst det som tildeles sentralt i gjennomsnitt for
året.
- Nyansatt fagleder sosial bidrar til felles og enhetlig saksbehandling i kontoret ved
internkontroll av alle vedtak.
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Fokusområde brukere/tjenester
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres brukerundersøkelse hvert andre år.
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God
brukermedvirkning

Måleindikator

Målemetode Ambisjonsnivå 2012

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

2014

4,5

4,2

4,2

4,5

3,6

4,4

Tilfredshet med informasjon

4,5

4,2

4,5

Tilfredshet med tilgjengelighet

4,5

4,1

4,2

Tilfredshet med
medvirkningen

4,5

3,5

4,4

Landet
11
2014

Tiltak:
- Ansatt to rekrutteringsrådgivere i kontoret. Til sammen utgjør dette en stilling i kontoret. De
har som oppgave og formidlet NAVs rekrutteringstjeneste ut til bedriftene i Søgne kommune.
- Fortsatt arbeid med gode rutiner for mottaket.
- Kommunal brukerundersøkelse i 2015.
- To jobbmesser i året ved kontoret der rekrutteringsbyrå og lokalt næringsliv deltar. En flott
måte å koble arbeidssøkere og næringsliv sammen.

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2014, slik at resultatene som gjengis nedenfor
er fra 2013.
Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,8

5,5

4,4

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

5,0

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,4

4,5

4,7

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

2,0

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,2

4,5

4,3

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

5,0

4,7

Godt arbeidsmiljø

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

6,1

12

2013

10,8

11

Kun 2 kommuner med i landssnittet, så snittet tas ikke med for denne tjenesten
103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
12
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Tiltak:
- Kompetansedeling mellom statlige og kommunale ytelser.
- Fortsatt arbeid med å etablere en enhetlig kultur.
- Være et innovativt kontor hva gjelder måter å jobbe smartere på. Vi skal være flinke til å se
den enkelte ansatte og hva den ansatte er god på. Jobbe mer med spesialområder slik at den
ansatte kan jobbe med det den trives med.
- Delta på kompetansehevende tiltak i regi av fylkesmannen.
- Delta på kompetansehevende tiltak i regi av NAV Vest-Agder

13.10

Kvalifiseringsenheten

Enhetsleder Gerd Lie

Ansvarsområde
Introduksjonssenteret for flyktninger
Bosetting og oppfølging av flyktninger (inntil 5 år) i tråd med gjeldene lovverk (Introduksjonsloven) og
etter de vedtatte retningslinjer kommunen til en hver tid har for antall som skal bosettes per år.
Interkommunalt samarbeid med Songdalen med hensyn til Voksenopplæring for flyktninger og
asylsøkere på Birkelid læringssenter i Songdalen.
Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger
Fra 2010 har enheten fulgt opp 5 mindreårige flyktninger. I løpet av høsten 2014 vil disse ha etablert
seg i egne boliger og oppfølgingen er dermed svært redusert i løpet av 2014. En forutsetting for videre
mottak av endeliges mindreåriges flyktninger i Søgne, er avhengige av om staten gir økonomiske
rammer som gjør at kommunen får fullfinansiert tiltaket. Statsbudsjettet vil gi signaler om dette. Hvis
ikke de økonomiske rammene er sikret, vil bofelleskapet bli avviklet i løpet av høsten/våren 2015, og
de ansatte vil bli overtallige.
Kvalifiseringssenteret på gamle Søgne prestegård
-

Videregående skole for voksne: Studiekompetanse – generell (norsk, matematikk, naturfag,
historie, engelsk og samfunnsfag). Programfag innen helse- og oppvekstfag: Vg1 og Vg 2
helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag.
Spesialopplæring for voksne på grunnskolens område.
Kurs og oppfølging for mennesker som har vært ute av arbeidslivet og som ønsker seg tilbake
til jobb, i samarbeid med Nav.
Prosjektdeltakelse (fra 2014 to prosjekter fra IMDi ( Inkludering- og mangfoldsdirektoratet)
Kompetansekartlegging, karriereveiledning og profilanalyse.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

God økonomistyring

Måleindikator

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå

Forbruk i % av
budsjett

0

Budsjettavvik i kr

0

2011

566

2012

-301

2013

-53

119

* Siden kvalifiseringsenheten har negativ nettoramme, og nettorammen er liten i forhold til brutto utgifter og inntekter vil ikke
forbruk i prosent av budsjett gi noe godt bilde av budsjettavvik, denne informasjonen er derfor ikke innarbeidet her.
Tall i tusen kroner.

Tiltak:
-

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

-

Nok elever og økt pris pr. elevplass på Kvalifiseringsbasen. Hvert år blir mange elever ferdig
med sin utdannelse her og begynner på universitetet, går i lære eller går ut i jobb. Ca. 50 % av
elevene får støtte fra NAV. Utfordringene på Kvalifiseringsbasen er at vi må ha et høyt
elevantall og at elevene tar fag/utdanning som sikrer oss nok inntekt slik at vi går i balanse.
For skoleåret 2014/2015 har vi 75 voksne som tar utdanning, noe som er rekord.
Romkapasitet på undervisningslokaler gjør at dette er nær maks antallet vi kan ta inn.

-

Stor grad av uforutsigbarhet fra år til år tilsier at det viktig for enheten å ha muligheten til å ha
en ”buffer” som sikrer planlagt og pålagt aktivitet på tross av sviktende inntektsgrunnlag i
perioder.

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

Måleindikator

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (helhetsvurdering)

Målemetode

Ambisjonsnivå

Brukerundersøkelse
flyktningtjenesten

2014

5,2
4,5

Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for voksne

4,7

God tjenestekvalitet
Tilfredshet med koordinering
av tjenestene

Brukerundersøkelse
flyktningtjenesten
4,5
Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for voksne
Brukerundersøkelse
flyktningtjenesten

Tilfredshet med informasjon
God service og
informasjon

5,2
4,5

Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for voksne

4,9

Brukerundersøkelse
flyktningtjenesten

5,3

Tilfredshet med tilgjengelighet

4,5
Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for voksne

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Ikke
aktuelt

Brukerundersøkelse
flyktningtjenesten

4,6

4,5

5,1

120

Brukerundersøkelse
kvalifiseringsbasen for voksne

4,7

Tiltak:
Brukerundersøkelse Flyktning:
-

Sikre tilbakemelding- Innvandrerråd- DialogmøterMer vekt på ansvarliggjøring og informasjon i Introtimen- bedre og mer realistiske
Handlingsplaner
Tettere samarbeid med NAV (ny samarbeidsavtale)

Brukerundersøkelse Kvalifiseringsbasen for voksne:
-

Utvikle bedre skrivemaler for ulike oppgaver
Bedre kvalitet på lokaler
Innføre læringsplattform
Bedre informasjon
Utvikle god metodikk for egenvurdering- større elevmedvirkningBedre info på hjemmeside/ Facebook.

Fokusområde medarbeidere
Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Godt arbeidsmiljø

God organisering

Tilfredshet med
nærmeste leder
God ledelse

13

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013

5,6-7,5 %

4,5

4,5

4,8

4,8

4,9

5,1

4,6

4,4

10,5

4,0

4,5

4,9

4,8

4,9

4,4

4,4

4,3

Tiltak:
-

5,0

4,7

7,6

Medarbeiderundersøkelse
Tilfredshet med
enhetsleder

4,4

Repetere og vedlikeholde enhetens verdiplattform.

13

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

4,7

-

-

Økte stoltheten over egen arbeidsplass ved å utnytte hverandres kompetanse på tvers av
avdelingene. Dele suksesshistorier. Være synlig i kommunen, utnytte «rommene» for å vise
hva vi er gode på (sommerfesten) Tilbakemeldinger og evalueringer deles med hverandre.
Ledere mer synlige og lydhøre. Individuelle tilbakemeldinger på utført arbeid og på uttrykte
forventninger.
Gode rutiner/kommunikasjonssystemer som sikre medarbeidernes innflytelse og muligheter
for egenutvikling/kompetanseheving.
Helsefremmende- og miljøbevisste tiltak. Lokal miljøgruppe sitt ansvar for et godt arbeidsmiljø
synlig gjøres i årsplaner.
Fellesansvar for å skape og vedlikeholde en kultur for læring, utvikling, kreativitet og
evaluering, jfr. en lærende organisasjon – ”kunnskapsbedrift”.
Sykefravær. Tiltak for å redusere sykefraværet vil være å etablere gode tiltak/rutiner for å
følge opp både korttids- og langtidssykemeldte i tillegg til de tiltak vi har for å ivareta og sikre
et godt arbeidsmiljø. Ny beredskapsplan er godt kjent av alle og tatt i bruk i alle avdelinger.
Sykefraværet i 2013 skyldes i all hovedsak langtidssykemeldinger hvor tiltak for å redusere
fraværet ikke var mulig.

13.11

Enhet for helsetjenester

Enhetsleder Vegard Nilsen

Ansvarsområde
Enhet for helsetjenester omfatter avdeling for forebyggende helsetjenester og avdeling for
rehabilitering. Enheten har ansvar for helsestasjonen, jordmortjenesten, skolehelsetjenesten,
ergoterapi, fysioterapi og hjelpemiddelforvaltning.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

God økonomistyring

Måleindikator

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

100%
0

2011

2012

2013

98

99

97

346

187

615

Tall i tusen kroner

Tiltak:
-

Kontinuerlig oppfølging av regnskapet gjennom året for å sikre at det holdes innen budsjettet.
God budsjettdisiplin i avdelingene.
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Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

2014

4,6

4,3

4,7

4,9

4,8

4,9

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)

Brukerundersøkelse
helsestasjon

Landet
2014

Ambisjonsnivå 2012

4,5

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

4,7

God tjenestekvalitet
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,5

5,1

5,3

5,3

5,4

5,0

5,0

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

Ikke
aktuelt

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,5

3,9

4,7

4,8

5,0

4,6

5,1

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

God service og
informasjon

4,8

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Tilfredshet med
tilgjengelighet

Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,5

4,9

5,1

5,2

4,9

4,7

5,2

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

4,8

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

4,5

5

4,9

5,2

4,9

4,1

4,9

5,4

Brukerundersøkelsen i skolehelsetjenesten var ny i 2014.
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Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014, slik at resultatene som gjengis nedenfor er fra
2013.
Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben

Godt arbeidsmiljø

God organisering

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
God ledelse

14

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013
4,5

4,3

4,5

4,4

4,5

5,0

5,1

5,0

4,5

4,9

4,6

4,7

5,6-7,5 %

3,1

4,5

4,7

4,7

4,3

4,5

4,4

4,2

4,7

4,5

3,6

4,2

2,5

2,1

Medarbeiderundersøkelse
Tilfredshet med
enhetsleder

Tiltak
-

Følge opp de endringer i arbeidsoppgaver, kompetansebehov og kapasitetskrav
samhandlingsreformen medfører. Dette gjelder alle deler av virksomheten i enhet for
helsetjenester, men særlig fastlegetjenesten.
Utvikle kvalitet og kapasitet på de primærofrebyggende tjenestene
Bidra, særlig med fysio- og ergoterapitjenesten til at eldre kan bo i sine egne hjem med god
livskvalitet lengst mulig.
Utvikle interkontrollsystemer i alle deler av tjenesten for å sikre god kvalitet i alle tjenester,
herunder sikre at alle prosedyrer som er i strid med gjeldende nasjonale faglige retningslinjer
heretter må til godkjenning hos enhetsleder.

14

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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13.12

Enhet for Institusjonstjenester

Enhetsleder Anne Christin Høyem

Ansvarsområde
Enhet for Institusjonstjenester har ansvar for drift av 57 sykehjemsplasser ved Søgne omsorgssenter
og Langenes Bokollektiv. I tillegg driver enheten kommunens hovedkjøkken, vaskeri og
institusjonsrenhold. Enheten har 70 årsverk (150 ansatte).
Enhetens formål er å yte nødvendig helsehjelp og lovpålagte oppgaver innenfor de til enhver tids
foreliggende lover, forskrifter og rammevilkår. Målet er å utvikle en resultatorientert enhet som
arbeider med et variert tjenestetilbud innen helse – og omsorgstjenesten ut i fra den enkelte
bruker/pasients ressurser og nødvendige behov for tjenester. Enheten vil medvirke til at kommunen
blir best på omsorg, kommunikasjon, fag og omdømme. Medarbeiderne skal oppleve utvikling og
arbeidsglede. Brukermedvirkning og livskvalitet skal være i fokus. Sammen om jobben!
Lover som regulerer tjenesten er bl. a Helse- og omsorgstjenestelovgivningen, Forvaltningsloven,
Vederlagsforskriften, Smittevernlovgivningen, Pasientrettighetsloven, Verdighetsgarantien, Helsepersonell loven, Arbeidsmiljøloven og avtaleverk, Næringsmiddelhygienelovgivningen,
Internkontrollforskriften.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

Forbruk i % av budsjett

0

109%

102%

108%

Budsjettavvik i kr

0

-3 056

-777

-3 558

Tiltak:
-

Realistiske rammer og budsjetter.
Sjekk av konteringslistene hver måned.
Gjennomgang regnskapsrapporter hver måned.
Begrunne og melde avvik så tidlig som mulig.
Vurdere effektivitetspotensialer i enheten, bygge opp endringskompetanse.
Yte tjenester etter LEON prinsippet. Verdig tilbud til pasientene.
Benytte ressursstyringsprogram (RS); timelister og turnus.
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Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

2014 Landet
2014
Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet
God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

God brukermedvirkning

Ambisjonsnivå 2012
4,5

5,3

5,3

5,6

4,5

5,2

5,2

4,7

4,5

4,9

4,6

4,8

4,5

5,5

4,7

4,7

Brukerundersøkelse
Tilfredshet med koordinering av
tjenestene

4,5

Tilfredshet med informasjon
Brukerundersøkelse
Tilfredshet med tilgjengelighet
Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse

Tiltak:
-

-

-

-

Det tilstrebes god brukermedvirkning både med beboere, pasienter og pårørende.
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser, Korttids/rehab-avdelingen og
Langtids/dementbokollektivene ved Søgne omsorgssenter og Bokollektivet ved Langenes
Bokollektiv er døgnkontinuerlige pasient og beboertilbud på det høyeste omsorgsnivået i
kommunen. Det er nødvendig at fagbemanning er til stede hele døgnet.
Kjøkken, renhold og vaskeri er nødvendige støtte tjenester etter pasientenes og beboernes
rettmessige krav og behov. Likeså er legetilsyn/visitter ved fastlege/sykehjemslege 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.
Det er et godt samarbeid med brukere, pasienter/ beboere og pårørende. Enheten
samarbeider med Søgne Menighet, Demensforeningen, Kulturenheten og den kulturelle
spaserstokk, Frivilligsentralen, og andre frivillige. Beboere/pasienter skal ha et godt
aktivitetstilbud innendørs på avdelingene, i Maries Kafe og utendørs i Sansehagene på Søgne
omsorgssenter og Langenes Bokollektiv.
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Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2014, slik at resultatene som gjengis nedenfor
er fra 2013.
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,9

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,8

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,8

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

9,4

Organisering av arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,3

4,5

4,5

4,6

4,1

4,5

3,4

3,7

Godt arbeidsmiljø

God organisering

Tilfredshet med
nærmeste leder
God ledelse

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013
4,1

8,0

8,8

Medarbeiderundersøkelse
Tilfredshet med
enhetsleder

.

Tiltak:
-

-

Forum for sykepleiere utvikler samhandling og opplæring på tvers av avdelinger.
Ha fagledere i helse- og omsorgsavdelingene.
Opplæring av ansatte i helsenett, Gerica, RS, PPS.
Lederutviklingsprogram/ styringssystemer.
Ledere som gir medarbeiderne tillit har fokus på trivsel, stabilitet og stolte medarbeidere.
Fokus på HMS og nærværsfaktorer.
Ha jevnlige møter i enhetens lokale HMS gruppe.
Kompetanse behov og kompetanseutvikling, Demensomsorgens ABC, Miljøbehandlingens
ABC, Internundervisnings komite, samarbeid med SSHF om Smittevernundervisning og
kvalitetssikringsarbeid, NOKLUS.
Sykepleiere hospiterer på SSHF, akuttmottak og andre aktuelle avdelinger.
Sykepleiere deltar i videreutdanning i avansert sykepleie på kommunalt nivå.
Enheten er 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 om
kost/ernæring, vaskeritjenester og fagmøter.
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13.13

Enhet for hjemmetjenester

Enhetsleder Trude Ronæs

Ansvarsområde
Hjemmesykepleie, dagsentertilbud, hjemmehjelp.
-

Hjemmesykepleie er en lovpålagt tjeneste som innvilges til personer med varig eller
forbigående helsesvikt, og som av ulike årsaker må motta den nødvendige bistanden i sitt
hjem. Det skal tilrettelegges for den enkelte slik at han/hun blir mest mulig selvhjulpen, og
skal kunne fortsette å bo i eget hjem.

-

Dagsentertilbudet er et tilbud kommunene velger å ha for å avlaste pårørende og gi et sosialt
tilbud til hjemmeboende. Ved å ha et slikt tilbud kan brukere bo hjemme lengre.

-

Hjemmehjelp er et tilbud kommunen har til hjemmeboende som ikke lengre er i stand til å
ivareta husarbeid som følge av sykdom eller alderdom. Ved å tilby hjelp til renhold kan
bruker bo lengre i eget hjem.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Avvik i forhold til
budsjett

God økonomistyring

Målemetode

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

Forbruk i % av
budsjett

0

109

106

103

Budsjettavvik i kr

0

-2 659

-1 754

-1 177

Alle tall i tusen kroner.
Tiltak:
-

Kontinuerlig fokus på nødvendig helsehjelp
Sikre at enheten oppfyller de forpliktelser lovverket setter.
Rekruttere og beholde dyktige og egnede medarbeidere.
Fokus på sykefravær og reduksjon av dette.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene
Tilfredshet med
informasjon

God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

Målemetode
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester

Ambisjonsnivå

2012

2014

Landet
2014

5,7

5,6

5,6

5,5

5

5,2

4,5

4,5

Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt
5,2

5,1

5,3

5,1

4,7

4,9

5,4

5,2

5,4

5,1

4,7

4,9

4,5

4,5

128

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester

4

4,6

4,6

4,7

4,4

4,5

4,5

Tiltak:
-

Ha fokus på et fortsatt godt tjenestetilbud for våre brukere.
Ha fokus på å gi god og nyttig informasjon til brukerne og deres pårørende.
Ha fokus på å være tilgjengelig for brukerne og deres pårørende.
Ha fokus på brukermedvirkning slik at brukerne føler seg hørt i sine saker.

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014, slik at resultatene som gjengis nedenfor er fra
2013.
Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,9

4,2

4,4

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

5,0

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,7

4,7

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

8,5

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,4

4,4

4,3

4,5

4,7

4,6

4,7

4,5

3,7

4,2

Godt arbeidsmiljø

God organisering

Tilfredshet med
nærmeste leder
God ledelse

15

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013

10,5

7,8

Medarbeiderundersøkelse
Tilfredshet med
enhetsleder

Tiltak:
-

Det er satt av faste tider til ledermøter, personalmøter og fagdager.
Enhetsleder har innført individuelle samtaler med avdelingslederne hver 14. dag.
Enheten har løpende fokus på god personalpolitikk og velferdstiltak blir sett positivt på.
Enheten ønsker å tilrettelegge for å beholde ansatte. Det er iverksatt tiltak som
forhandlingsturnus og arbeid med deltidsproblematikken hvor flere ansatte har fått øke sin
stilling i forskjellige prosjekter.
Enheten har fokus på kurs for ansatte for å øke/opprettholde kompetansen. Ansatte melder
selv fra hvilke kurs som ønskes og kursene blir avholdt internt. Vi sender også enkeltansatte
på kurs utenfor enheten.
Det har vært oppgradering av arbeidsverktøy som PDA og Gerica samt at det er investert i
mobile hjelpemidler og nye biler.

15

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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13.14

Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering

Enhetsleder: Svein Resset

Ansvarsområde
Enhetens ansvarsområder er habiliteringstjenester til funksjonshemmede, psykisk helsearbeid og
oppfølgingstjenester til rusavhengige. Enheten gir tjenester som dagtilbud, botjenester, avlastning,
støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse, boligsosial oppfølging og terapitjenester. I tillegg har
enheten ansvar for tjenester / finansiering av tjenester til fire ressurskrevende brukere.
Enheten gir i hovedsak tjenester forankret i enkeltvedtak. Vedtakene fattes av enheten, og primært i
henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Forbruk i % av budsjett

0

99

99

100

Budsjettavvik i kr

0

297

432

201

Tall i tusen kroner.

Tiltak:
-

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

-

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

budsjetterte rammer.

Fokusområde brukere/tjenester
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres brukerundersøkelse hvert andre år.
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)
God
tjenestekvalitet
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Tilfredshet med
informasjon

God service og
informasjon

Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

2014

Landet
2012

5,1

5,6

5,3

Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
16
brukerrep.

5,3

5,1

4,7

Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år

5,1

5,6

5,3

Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.

5,1

Ikke
aktuelt

4,7

Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år

4,4

4,4

4,5

Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.

4,8

5,8

5,0

Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år

5,3

5,3

5,3

Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.

5,4

Ikke
aktuelt

5,0

Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år

5

5,1

5,1

3,6

4,6

3,5

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012

Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år
4,5

4,5

4,5

4,5

4,5
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.

Tiltak:
-

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

16

Undersøkelsen er revidert i 2014, og resultatene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere
undersøkelser
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Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
God ledelse

Landet
17
Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013
4,5

4,7

4,9

4,4

4,5

5,1

5,2

5,0

4,5

5,0

5,3

4,7

5,6-7,5%

5,8

4,5

4,9

5,1

4,3

4,5

5,0

5,3

4,7

4,5

3,8

4,9

5,6

5,0

Medarbeiderundersøkelse
Tilfredshet med
enhetsleder

Tiltak:
-

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

-

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

17

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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13.15

Ingeniørvesenet

Enhetsleder Paal Marquardt Kristensen

Ansvarsområde
Vann - Omfatter investering, drift og vedlikehold av ledningsnett, høydebasseng og pumpestasjoner
med det formål å forsyne kommunens innbyggere med vann av tilfredsstillende kvalitet, mengde og
trykk.
Avløp - Omfatter investering, drift og vedlikehold av ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg
med det formål å sikre behandling av avløpsvann på en forsvarlig og godkjent måte. Inkluderer også
tømming av private avløpsanlegg.
Renovasjon - Avfallsbehandlingen i Søgne ivaretas av det interkommunale selskapet Avfall Sør AS,
som igjen har satt innsamling ut på entreprise til RenoNorden AS. Renovasjon omfatter innsamling,
sortering og behandling av alt husholdningsavfall. Enheten følger opp renovasjonsområdet med
deltakelse i administrativt utvalg.
Vei, veilys, trafikksikring og parkering - Omfatter drift, vedlikehold og investeringer på det
kommunale veinettet.
Park- og idrettsanlegg, skjærgårdspark, friområder, turstier, badeplasser mm - Omfatter drift og
vedlikehold av kommunens friluftsområder, idrettsanlegg, badeplasser, skjærgårdspark, turstier og
sentrumsområder, samt opparbeidelse og investeringer.
Havn, småbåthavn og offentlige brygger – Omfatter drift og vedlikehold av kommunale brygger,
havner og kaier.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

God økonomistyring

Måleindikator

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

Ingeniørvesenet samlet

0

1 879

-1 858

-1 633

Ingeniørvesenet ekskl.
selvkostområdene

0

722

-116

218

* Siden nettorammen for Ingeniørvesenet er liten i forhold til brutto utgifter og inntekter vil ikke forbruk i prosent av budsjett gi
noe godt bilde av budsjettavviket, denne informasjonen er derfor ikke innarbeidet her.
Tall i tusen kroner.

Tiltak:
- Tertialrapportering er noe ressurskrevende i forhold til periodisering. Enheten har stort sett
inntekter og utgifter som er kvartalsbasert. Krever trolig noe omarbeiding av kontoplanen for
enheten.
- Selvkost og ordinær drift bør skilles i forhold til budsjett og økonomiplan. I dag rapporteres
dette samlet.
- Reell budsjettering av våre driftsutgifter. Kun 25-30 % av våre totale utgifter er lønn. Enheten
tåler ikke årlig prosentpåslag på driftsinntekter over tid. Effekten av dette blir dobbelt da vi
stadig får flere anlegg til drift og vedlikehold pluss at vi får prisstiging på varer og tjenester.
- Enheten må tilføres ekstra driftsmidler når vi overtar nye anlegg som er vedtatt bygd. For
eksempel veilys, idrettsanlegg, veger, stier mv – konsekvensjusterte driftsbudsjetter.
- Opparbeide «klimafond» i kommunen hvor vi kan dekke inn overforbruk som vi ikke har
kontroll over i forhold til brøyting og strøm.
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Fokusområde brukere/tjenester
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres brukerundersøkelse hvert andre år.
Resultat viser at innbyggere er fortsatt er fornøyd med vann- og avløpstjenestene.
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

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

Målemetode

Ambisjonsnivå

2012

2014

Landet
2014

4,5

4,9

5,1

5,1

Brukerundersøkelse
vann og avløp

Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt

4,5

Brukerundersøkelse
vann og avløp
Brukerundersøkelse
vann og avløp

4,5

4,5

4,6

4,4

4,5

4,6

5,5

4,6

Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt

4,5

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

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014, slik at resultatene som gjengis nedenfor er fra
2013.
Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,8

4,4

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,1

5,2

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,0

5,1

4,7

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

1,5

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

5,1

4,3

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

5,2

4,7

Godt arbeidsmiljø

18

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013

2,1

2,1

Tiltak:
- Bedre oppfølging av detaljer i medarbeidersamtaler.

18

103 kommuner er med i snittet for landet. Det gjøres oppmerksom på at landsgjennomsnittet ikke skiller på
enhetsnivå, og vil derfor være det samme for alle enheter.
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13.16

Arealenheten

Enhetsleder Glenn Oskar Austegard

Ansvarsområde
Arealenheten omfatter byggesak, arealplanlegging, geodata (geografisk informasjonssystemer og
oppmåling), landbruk og miljøvern. Enheten forvalter mange lover blant annet plan- og bygningsloven,
og en stor del av virksomheten er å gjøre enkeltvedtak i forhold til arealforvaltning. Arealenheten har i
alt 17 stillingshjemler.
Fra 1. januar 2014 legges det opp til at Søgne kommune blir vertskommune for Songdalen kommune
innenfor oppmålingsområdet. Arealenheten vil da omfatte 18 stillinger.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

Forbruk i % av
budsjett

0

75

83

87

Budsjettavvik i kr

0

1 228

1 210

916

Tall i tusen kroner.

Tiltak:
-

Fokus på forhold som forstyrrer produktiviteten fordi det er inntektene vi har størst innflytelse
på.

-

Nøkternhet i forhold til utgifter.

Fokusområde brukere/tjenester
Byggesaksbehandling snitt kommunen:
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (generelt)

4,5

3,5

Tilfredshet med koordinering
av tjenestene

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

4

Tilfredshet med
tilgjengelighet

4,5

4,3

God
Tilfredshet med
brukermedvirkning medvirkningen

4,5

Ikke
aktuelt

God
tjenestekvalitet

Tilfredshet med informasjon
God service og
informasjon

Brukerundersøkelse
byggesaksbehandling

2014

3,6

Landet
2014
3,8

4,4

135

Ansvarlig søker:
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

2012

2014

4,5

3,9

3,9

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

3,8

4,0

Tilfredshet med tilgjengelighet

4,5

4,0

4,2

Tilfredshet med medvirkningen

4,5

Ikke
aktuelt

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (generelt)
God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God
brukermedvirkning

Tilfredshet med koordinering av
tjenestene
Brukerundersøkelse
ansvarlig søker

Tilfredshet med informasjon

Ambisjonsnivå

Tiltakshaver:
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (generelt)
God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Tilfredshet med koordinering av
tjenestene
Brukerundersøkelse
tiltakshaver

Tilfredshet med informasjon
Tilfredshet med tilgjengelighet

God brukermedvirkning Tilfredshet med medvirkningen

Ambisjonsnivå

2012

2014

4,5

3,4

3,4

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

3,4

3,6

4,5

4,2

4,2

4,5

Ikke
aktuelt

Byggesak servicekontor:
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

Måleindikator

God brukermedvirkning

Ambisjonsnivå

2012

2014

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (generelt)

4,5

Ikke
aktuelt

Tilfredshet med koordinering
av tjenestene

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

5,1

5,6

Tilfredshet med
tilgjengelighet

4,5

4,7

5,3

Tilfredshet med
medvirkningen

4,5

Ikke
aktuelt

Tilfredshet med informasjon
God service og
informasjon

Målemetode

Brukerundersøkelse byggesak
servicekontor
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På alle områdene som måles er det enten en økning i tilfredsheten eller samme score som ved sist
måling.
Tiltak:
-

Gjennomgang av hjemmesider hvert halvår.

-

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

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2014, slik at resultatene som gjengis nedenfor er fra
2013.
Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

19

Ambisjonsnivå

2011

2012 2013 2013

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,1

4,1

4,4

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,4

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,6

3,8

4,7

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

8,6

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,1

4,3

4,3

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3,7

4,1

4,7

Godt arbeidsmiljø

3,3

2,5

Tiltak:
-

Bedre omdømme og stolthet over egen arbeidsplass: Produksjon og gode nyheter fra enheten
som evt. kan få mediedekning.

-

Gjøre arbeidsmiljøet bedre i stand til å håndtere negativ omtale fra ”utsida”.

-

Bedre medarbeidersamtaler: Mer åpen tilbakemelding i medarbeidersamtalen.
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13.17

Eiendomsenheten

Enhetsleder Ola Frøysland

Ansvarsområde
-

Eiendomsenheten skal forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens formålsbygg, samt utføre
renhold i store deler av bygningsmassen. Fra 2014 utfører enheten renholdet for legesenter
og tannlegesenter i helsehuset. Dette arbeidet utføres mot betaling.

-

Tjenesten skal holde akseptabel kvalitet og tilpasses den kommunale tjenesteproduksjonen.

-

I tillegg skal eiendomsenheten involveres og være ansvarlig i forbindelse med nybygg og
nyanlegg.

-

Sekretærfunksjon for byggekomiteer er tillagt eiendomsenheten.

-

Enhetens brukergrupper er kommunale virksomheter og leietagere i de kommunale boligene.

-

Samlet gulvflate i den kommunale bygningsmasse er ca. 70 000 m (inkludert Salemsveien 24
og Sjøstjerna barnehage).

2

Enhetens bemanning er for tiden som følger:
-

Enhetsleder, vedlikeholdsleder, tekniker, renholdsleder. I overkant av 20 årsverk innen
renhold fordelt på 26 personer og 9,75 årsverk innen drift og vedlikehold fordelt på 11
personer.

-

På grunn av stadig økende arbeidspress og behov for spesialkompetanse blir innleide
entreprenør - og rådgivertjenester i stadig større grad benyttet.

-

På sikt er det behov for mer kompetanse innen spesielt forholdene omkring anbudskrav i
forbindelse med lov om offentlige anskaffelser.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

God økonomistyring

Måleindikator

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

Forbruk i % av
budsjett

0

113%

87%

100%

Budsjettavvik i kr

0

-1 085

1 593

-36

Tall i tusen kroner.

Tiltak:

138

-

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

-

Ved hjelp av blant annet skolering og oppdatering av egne ansatte så har vi tro på å få til en
enda bedre og mer økonomisk og miljøvennlig drift.

-

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

-

I Sjøstjerna barnehage og i planlagt renovering av Salemsveien 24 og Lunde skole er blant
annet disse tiltakene satt inn.

Fokusområde brukere / tjenester
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres brukerundersøkelse hvert andre år. For
eiendomsenheten er brukerne i stor grad kommunens ansatte, og måleindikatorene måles med
interne brukerundersøkelser.

Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Intern
Tilfredshet med tjenestens
brukerundersøkelse
kvalitet (helhetsvurdering)

Ambisjonsnivå

4,5

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Godt
samarbeidsklima

2012 2014

5,1

Landet
2014

5,1

4,5

5,0

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med
informasjon /service

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,0

5,3

4,8

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,2

5,2

4,6

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,1

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Tilfredshet med
samarbeidet

Tiltak:
-

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

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,8

4,6

4,4

Innhold i jobben

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,1

5,2

5,0

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

5,2

4,7

Sykefravær

Statistikk

5,6-7,5 %

2,5

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

5,1

4,3

4,5

5,0

5,1

4,7

4,5

4,7

5,0

Godt arbeidsmiljø

God organisering

Tilfredshet med
nærmeste leder
God ledelse

Ambisjonsnivå

20

2011 2012 2013 2013

4,8

4,9

Medarbeiderundersøkelse
Tilfredshet med
enhetsleder

Tiltak:
-

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

-

Det er ansatt teknikker i 100% stiling med fagområde – energiøkonomisering, teknisk drift SD
anlegg og FDV register.
2 ansatte har i tillegg teknikerutdannelse innen faget FDV. Flere ansatte har fullført eller er i
ferd med å fullføre fagutdannelse innen renhold.

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

20

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

140

13.18

Administrasjonsavdelingen

Monica Nordnes

Ansvarsområde
Administrasjonsavdelingen ivaretar alle støttetjenestene i Søgne kommune, unntatt økonomifeltet og
består av fagområdene personal, lønn, IKT, arkiv, servicetorg, bibliotek og politisk sekretariat.
Avdelingens arbeid består hovedsakelig i:
-

-

Tilsettings- og personal saker, pensjon, IA avtalen og HMS.
Saksbehandling, utrednings- og utviklingsarbeid innen feltet personal- og organisasjon og
informasjon.
All lønnskjøring i Søgne kommune og i Søgne menighet, herunder innberetning av skatt og
arbeidsgiveravgift.
Oversikt over sykefravær og refusjon fra NAV trygd.
Lokale forhandlinger og drøftinger i henhold til hovedavtalens bestemmelser.
Informasjon og veiledning i forhold til alle kommunens tjenester, både eksternt til innbyggerne
og internt til de ansatte i kommunen.
Publikumsmottak, sentralbord, intranett, kommunens hjemmeside og Facebook.
Drift og videreutvikling av biblioteket.
Saksbehandlingsoppgaver innen bostøtte, startlån, TT- kort, ledsagerbevis, parkeringskort for
funksjonshemmede og søknader om alkohol- og serveringsbevilling.
Ansvar for kommunens sentrale post og arkivfunksjoner med blant annet håndtering av
innkommet post, samt registrering, scanning og arkivering for kommunens
saksbehandlingssystem.
Rådgivning til kommunens ledelse og fagavdelinger i IT-relaterte spørsmål, samt
styring/deltakelse i prosesser og IKT- prosjekter.
Drift og videreutvikling av infrastruktur, IT-systemer og telefoniløsninger.
Brukerstøtte og opplæring på IT-området for kommunes ansatte.
Utvalgsfunksjoner – ledelse - og/eller sekretariatsfunksjoner i flere politiske og
partssammensatte råd og utvalg.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

God
økonomistyring

Måleindikator

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå

Forbruk i % av
budsjett

Budsjettavvik i kr

2011

2012

2013

0

98

95

99

0

290

847

225

Tall i tusen kroner.

Tiltak:

-

Opprettholde den gode økonomistyringen i avdelingen.

Fokusområde brukere/tjenester – intern brukerundersøkelse
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Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

Intern
brukerundersøkelse

God
tjenestekvalitet

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
Brukerundersøkelse
(helhetsvurdering)
bibliotek

2014

5,0

5,1

4,8

5,4

5,7

5,3

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

4,9

5,1

4,8

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse
bibliotek

4,5

4,8

4,7

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,6

5,1

4,8

Brukerundersøkelse
bibliotek

5,3

5,6

5,2

Intern
brukerundersøkelse

5,0

5,0

4,7

4,3

5,6

5

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Responstid på
telefon

4,5
Brukerundersøkelse
bibliotek
Registrere

DIFI
kvalitetsindikator
for offentlige
nettsider

Godt
samarbeidsklima

2013

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

Tilfredshet med
service

God service og
informasjon

2012

Landet
2014

Tilfredshet med
samarbeidet

God
Tilfredshet med
brukermedvirkning medvirkningen

84 %

90 %
Seks stjerner

21

83%

22

83%

83 %
Ingen
måling

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,0

Brukerundersøkelse
bibliotek

4,5

5,2

Seks
stjerner

5,2

4,4

I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres brukerundersøkelse hvert andre år. For
administrasjonsavdelingen er brukerne i stor grad kommunens ansatte, og måleindikatorene måles
med interne brukerundersøkelser. Det ble gjennomført interne brukerundersøkelser og
brukerundersøkelser på bibliotek i 2014.

21
22

Jan-september 2013
April-september 2014 ( Statistikk kun fra og med april pga av innføring av nytt telefonsystem)
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Generelt er man tilfreds med tjenestene administrasjonsavdelingen tilbyr. Dette kommer frem med at
man skårer høyere enn ambisjonsnivået på 4,5 på alle måleindikatorene. Administrasjonsavdelingen
vil i kommende år ha særlig fokus på å være tydelig på hvilke tjenester avdelingen kan tilby de øvrige
kommunale enhetene.
Tiltak:
-

Utarbeide en informasjonsstrategi for Søgne kommune.
Bedre utnyttelse av sak/arkivsystemet/innsynsløsning.
Videreutvikling av portal (Gjennomgang av presentasjoner på intranettet, eierskap til informasjon).
Tiltak for å øke bevisstheten rundt bruk av kalender.
Videreutvikling av samarbeidet mellom servicetorg og bibliotek.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer Måleindikatorer
Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Landet
Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt
arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Ambisjonsnivå

4,5
4,5

2011 2012 2013
4,7

5,0

4,4

5,2

5,1

5,0

5,0

4,9

4,7

Medarbeiderundersøkelse
4,5

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

5,6-7,5 %

4,5

4,5

6,4

6,0

1,5

4,8

5,0

4,3

4,9

5,1

4,7

Tilfredshet med
enhetsleder

4,8

I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år, neste gang i 2015.
Tiltak:
-

23

2013

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.

23

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

143

13.19

Økonomiavdelingen

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, Søgne
Industriselskap og legatregnskap.
Avdelingen har også ansvar for innkreving av skatter og avgifter, finans-, likviditets- og låneforvaltning,
samt beregning av kommunens kostnader til pensjon. I tillegg har avdelingen oppgaver knyttet til
fakturering, innfordring, innkjøp og Kostra-rapportering.
Avdelingen gir også andre enheter i kommunen bistand og rådgivning innenfor økonomiområdet.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå

2011

2012

2013

Budsjettavvik i %

0

100

98

99

0

0

89

76

Budsjettavvik i kr
Budsjettavvik i tusen kroner.

Tiltak:
Jevnlig kontroll av regnskap opp mot budsjett.
Fokusområde brukere/tjenester
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres brukerundersøkelse hvert andre år. For
økonomiavdelingen måles resultatene med interne brukerundersøkelser. Søgne kommune deltok i
Kritiske
suksessfaktor

Landet
Ambisjonsnivå 2012 2014 2014

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med
informasjon /service

Intern
brukerundersøkelse

4,5

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,1

Intern
brukerundersøkelse

4,5

4,5

4,6

5,1

4,9

5,2

5,0

5,1

4,9

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Godt
samarbeidsklima

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
samarbeidet

4,9
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Tiltak
-

Tilby opplæring av ansatte med økonomiansvar, både enkeltvis etter behov og samlet.
Tilrettelegging for kursing/oppdatering av ansatte i avdelingen for å kunne gi oppdatert og god
informasjon videre ut i organisasjonen.

Fokusområde medarbeidere
Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Ambisjonsnivå 2011

2012

2013

24

2013

4,5

4,6

4,7

4,4

4,5

5,2

5,1

5,0

4,5

4,8

4,8

4,7

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,7

4,5

4,3

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

5,2

5,0

4,7

Tiltak:
-

5,6-7,5 %

3,7% 2,3%

4,8%

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

24

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

Vår ref:
2014/2313 34727/2014

Saksbehandler:
Ståle Øverland

Arkivkode:
145

Dato:
27.10.2014

Referat fra drøftingsmøte om økonomiplan/budsjett 2015-2018
Til stede:

Are Herdlevær, Wenche Kvarstein, Britt Vassmo Andersen, Eystein Ripegutu,
VibekeWold Sunde.
Kim Høyer Holum, Gustav Skretting, Torkjell Tofte, Monica Nordnes, Ståle
Øverland.

Møtereferat
sendes til:

Møtedeltakerne

Møtetid og sted:

Fredag 24. oktober 2014 i kommunestyresalen.

Referat fra drøftingsmøte om årsbudsjett/økonomiplan
Rådmannen innledet med å orientere om prosessen så langt. Tillitsvalgte ga
innledningsvis uttrykk for at det er vanskelig å ta endelig stilling til forslag som ikke var
oversendt før møtet, og tok derfor forbehold om å komme tilbake etter å ha satt seg inn i
forslagene. Rådmannen på sin side ga uttrykk for at det av tidshensyn ikke hadde vært
mulig å oversende forslag tidligere.
Drøftingen tok utgangspunkt i en oversikt over foreløpige endringsforslag for hver enkelt
enhet som ble presentert på møtet slik de var per 24. oktober.
Tillitsvalgte syntes stilte oppklarende spørsmål, og det ble på en rekke punkter en
nærmere diskusjon hvor tillitsvalgte ga uttrykk for sine synspunkter og ledelsen også
redegjorde mer i detalj om bakgrunnen for forslagene. LO Kommune var negative til å
legge ned gruppene som tar seg av arbeid for trygd via NAV og Psyk/hab. De
tillitsvalgte stilte også spørsmål ved rådmannens forslag på flere områder, herunder
barnehage, NAV/sosial og rusområdet.
De tillitsvalgte uttrykte at økonomiplanen på overordnet nivå virker gjennomarbeidet og
bra, og hadde ikke innsigelser til den overordnede innretningen av budsjettforslaget.

