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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til
disposisjonsfond.
3. 3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
4. 1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet
for 2015 (liste i saksfremlegg).
5. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt.
2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.05.2015
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling fore lå rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
4. 1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet for
2015 (liste i saksfremlegg).
5. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Leder Eikeland (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til orientering.

1. Følgende enheter får redusert overføring ifht Rådmannens forslag
 Ingeniør 260 000
 Kultur 190 000
 Barnehage 500 000
 Eiendom 500 000
Kr 1.450 000 fordeles ut på skolene så de ikke dekker inn merforbruk i 2015
2. Tjenesteutvalget anmoder rådmannen om å fremlegge budsjett for 2016 i tråd med utfordringene i
skolene.
Ap, KrF, V, Sp og H fremmet følgende fellesforslag:
Skolene skal ikke dekke inn underskuddet dra 2014 i budsjett 2015 da skolene har viktige utfordringer
de står overfor. Inndekningen kommer vi tilbake til da det ikke er drøftet i gruppene.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag til vedtak, punkt 1 enstemmig vedtatt
 Rådmannens forslag Punkt 2-5 tas til orientering.
 Punkt 1 i FrP sitt forslag til vedtak satt opp mot fellesforslaget fra AP, KRF, V, SP og H.
Fellesforslaget vedtatt med 7 (Sv, Ap, Sp og KrF) mot 2 stemmer (FrP).
 Punkt 2 i forslaget fra FrP enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
2. Punkt 2-5 i rådmannens forslag til vedtak tas til orientering
3. Skolene skal ikke dekke inn underskuddet dra 2014 i budsjett 2015 da skolene har viktige
utfordringer de står overfor. Inndekningen kommer vi tilbake til da det ikke er drøftet i gruppene.
4. Tjenesteutvalget anmoder rådmannen om å fremlegge budsjett for 2016 i tråd med utfordringene i
skolene.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Presentasjon ved økonomisjef Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
5. Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
6. Punkt 2-5 i rådmannens forslag til vedtak tas til orientering
7. Skolene skal ikke dekke inn underskuddet dra 2014 i budsjett 2015 da skolene har viktige
utfordringer de står overfor. Inndekningen kommer vi tilbake til da det ikke er drøftet i gruppene.
8. Tjenesteutvalget anmoder rådmannen om å fremlegge budsjett for 2016 i tråd med utfordringene i
skolene.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag likelydende rådmannens forslag:
6.
7.
8.
9.

Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet for
2015 (liste i saksfremlegg).

10. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.
Repr. Berge (V) fremmet forslag:
Terapibassenget ved SOS settes i drift så snart det er praktisk mulig.
Driftsutgiftene dekkes ved at avsetningen til dispensasjonsfondet reduseres.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot Høyres forslag (likelydende rådmannens forslag til
vedtak). Høyres forslag enstemmig vedtatt.
 Venstres forslag falt med 3 (V,KRF, AP) mot 4 stemmer (H)

Innstilling:
1.
2.
3.
4.

Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet for
2015 (liste i saksfremlegg).
5. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Bakgrunn for saken:
Årsmeldingen gir en oversikt over kommunens økonomiske og finansielle stilling ved
utgangen av 2014, og utviklingen de siste årene. I tillegg inneholder årsmeldingen omtale av de
ulike sektorene og enhetene, med en beskrivelse av området samt mål og resultater for
økonomi, brukertilfredshet og medarbeidertilfredshet.
Saksutredning:
Regnskapsresultatet
Søgne kommunes regnskap for 2014 viser et såkalt regnskapsmessig resultat, som er det
resultatet som skal disponeres av Kommunestyret, på 22,3 mill. kroner. Netto driftsresultat ble
på 25,4 mill. kroner. Dette tilsvarer en resultatgrad på 3,7%, som er høyere enn målet om 3
prosent i gjeldende kommuneplan. I det opprinnelige budsjettet, som ble vedtatt av
Kommunestyret i desember 2013, var det budsjettert med et netto driftsresultat på 0,4 mill.
kroner. Figuren og punktene nedenfor er hovedgrunnene til at netto driftsresultat ble bedre enn
budsjettert:

 Inntekter fra skatt på inntekt og formue ble 13 mill. kroner lavere enn budsjettert. I
stedet for en økning på 2,9 prosent, som lå til grunn i budsjettet, opplevde vi en
reduksjon på 2,3 prosent. Reduksjonen ble delvis kompensert gjennom utjevningen
mellom kommunene i inntektssystemet, slik at frie inntekter samlet sett ble 5 mill.
kroner lavere enn budsjettert i 2014.
 Kommunens finansinntekter ble ca. 14 mill. kroner høyere enn forventet. Dette skyldes
i hovedsak en historisk høy avkastning fra Søgne kommunes forvaltningsfond, som er
investert i aksje- og obligasjonsfond. I tillegg til nærmere omtale i kommunens
årsmelding følger det også vedlagt en egen årsrapport for forvaltningsfondet. I tillegg
ble renteinntektene på bankinnskudd vesentlig høyere enn budsjettert som følge av
høye innskudd. Dette skyldes igjen at noen større investeringsprosjekter som det
allerede er tatt opp lån for å finansiere har blitt skjøvet ut i tid.
 Enhetene og fellesområdene gikk samlet sett ca. 6 mill. kroner i pluss, etter at
selvkostområdene og premieavvik/pensjonseffekter er tatt ut. Hoveddelen av dette, 4,4
mill. kroner, skyldes at lønnsoppgjøret ble lavere enn forventet.


Vann, avløp og renovasjon (VAR) skal over tid gå i null og ikke påvirke kommunens
resultater. For enkeltår vil imidlertid overskudd og underskudd slå direkte ut i netto
driftsresultat. I 2014 ble inntektene høyere enn budsjettert, og bidrar til å øke netto
driftsresultat.



Kostnader knyttet til pensjon belaster regnskapet om lag ca. 6,5 mill. kroner mindre enn
budsjettert. Dette er noe mindre enn vi har sett de siste årene.

Disposisjonsfondet er en buffer som skal bidra til at uventede utgiftsøkninger eller inntektsfall
ikke nødvendigvis trenger påvirke tjenestekvaliteten på kort sikt. Fondet har økt de siste årene,
og var ved utgangen av 2014 på 67,3 mill. kroner, men kommunen har også bindinger som det
er naturlig å se i sammenheng med disposisjonsfondet:


Søgne kommune har balanseført et oppsamlet premieavvik på ca. 23 mill. kroner. Dette
i realiteten en gjeldspost som skal betales tilbake over tid. I den grad dette ikke gjøres
over den ordinære driften må hoveddelen av innbetalingene dekkes av
disposisjonsfondet.



Det står i finansreglementet at: «Kommunen skal ha et bufferfond som hovedregel
minimum utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning». Dette utgjør 12 mill.
kroner. Denne bufferen ligger i Søgne som en del av det ordinære disposisjonsfondet.



Finansreglementet sier at avkastning utover budsjett i Søgne kommunes
forvaltningsfond, etter at bufferfondet er etablert, skal brukes til å verdiregulere fondet.
Ved å tilføre grunnkapital unngår en at fondet reelt sett blir mindre verdt på sikt som
følge av prisstigning. Basert på resultatet for 2014 legges det opp til at grunnkapitalen
tilføres 9 mill. kroner, slik at den økes fra 100 til 109 mill. kroner. Tilført grunnkapital
ligger i Søgne som en del av det ordinære disposisjonsfondet.



I sak om bytte av pensjonsleverandør vedtok kommunestyret følgende: «Søgne
kommune finansierer egenkapitaltilskudd ved bruk av disposisjonsfond». Beregnet
egenkapitalinnskudd i KLP er 10 mill. kroner.

Disse elementene utgjør til sammen 54 mill. kroner, slik at det er 13 mill. kroner i
disposisjonsfondet som ikke er bundet opp. Dette vil kunne bidra til å delfinansiere kommende
investeringer og til å håndtere andre uforutsette forhold, som for eksempel økte lånerenter, lave
utbytter fra Agder Energi eller tap knyttet til kommunale utlån/garantier.
På bakgrunn av bindingene knyttet til disposisjonsfondet, evnen til å håndtere uventede
endringer framover og store planlagte investeringer foreslår rådmannen at overskuddet avsettes
til disposisjonsfond.
Enheter med overskudd
Kommunestyret har tidligere signalisert at enhetene som går med overskudd i utgangspunktet
skal få overført 75 % av dette. Samlet beløper overskuddet i de aktuelle enhetene og
fellesområdene seg til drøyt 16 mill. kroner. Tabellen nedenfor viser de aktuelle enhetenes
overskudd og rådmannens forslag til overføring:
Regnskap

Avvik

75 %

Forslag

25 325 661

1 064 339

798 254

200 000

Enhet for PP-tjeneste

4 631 759

412 241

309 181

0

Enhet for barnehager

74 704 841

4 485 159

3 363 869

1 000 000

Enhet for helsetjenester

21 542 244

384 756

288 567

289 000

Enhet for institusjonstjenester

44 215 515

560 485

420 364

420 000

Kultur

7 522 411

291 589

218 692

219 000

Ingeniørvesenet

2 839 399

1 318 601

988 951

579 000

Eiendomsenhet

20 957 291

1 216 709

912 532

913 000

990 342

347 358

260 518

0

19 875 762

6 076 437

4 557 327

0

16 157 674 12 118 255

3 620 000

Administrasjonsavdelingen

Felles omsorg
Øvrige ansvar fellesadm.
SUM

222 605 225

Rådmannens forslag avviker fra hovedregelen for fire enheter. Dette er begrunnet som følger:
 For barnehageenheten den kommunale driften omtrent i balanse, slik at mindreforbruket
er knyttet til lavere tilskudd til private barnehager og høyere inntekter fra barn fra andre
kommuner enn budsjettert. På den bakgrunn foreslås bare en mindre del av overskuddet
overført. At rådmannen likevel foreslår å overføre 1 mill. kroner må sees i sammenheng

med at befolkningsveksten har vært høyere enn anslått, noe som kan medføre høyere
utbetalinger enn budsjettert.
 For PP-tjenesten foreslås det ikke overført midler til 2015. Dette skyldes i hovedsak at
Søgne og Songdalen, som samarbeider om PP-tjenesten, ikke har samme system for
overføring av over-/underskudd. Forslaget er også basert på en behovsvurdering.
 For Ingeniørvesenet foreslås det å overføre 75 prosent av mindreforbruket, utenom
selvkost. Selvkostområdene foreslås holdt utenfor i denne sammenheng, siden disse
over tid skal gå i null.
 For Administrasjonsavdelingen foreslås det ut fra en behovsvurdering overført et lavere
beløp enn 75 prosent.
Overskuddet under øvrige ansvar fellesadministrasjon knytter seg i hovedsak til ubrukt
lønnsreserve. Overskudd og underskudd knyttet til fellesområdene foreslås i tråd med tidligere
praksis ikke overført.
Enheter med underskudd
Kommunestyret har tidligere signalisert at enhetene som har merforbruk i utgangspunktet skal
dekke dette inn påfølgende år. Samlet beløper underskuddet i de aktuelle enhetene seg til i
overkant av 9 mill. kroner. Tabellen nedenfor viser de aktuelle enhetenes overskudd og
rådmannens forslag til overføring:
Regnskap

Avvik

Forslag

NAV/Sosial

17 482 040

-2 989 040

0

Barnevern

16 143 717

-1 834 717

0

Kvalifiseringsenheten

-1 853 851

-146 149

0

Nygård skole

32 337 934

-104 334

-104 000

Lunde skole

23 298 797

-75 297

-75 000

Langenes skole

20 715 795

-664 795

-665 000

Tangvall skole

18 903 566

-279 266

-279 000

Tinntjønn skole

19 295 984

-327 784

-328 000

Enhet for hjemmetjenester

39 625 231

-1 117 031

0

Enhet for psykisk helse og habilitering

60 253 405

-1 152 105

0

7 308 118

-277 118

0

12 415 766

-407 766

0

Arealenheten
Felles oppvekst
SUM

265 926 502

-9 375 402 -1 451 000

Det må imidlertid gjøres en konkret vurdering for hver enkelt enhet. Rådmannens vurdering er
at det for en stor del av merforbruket vil være lite realistisk å kreve inndekning i 2015.
Begrunnelsen for å avvike fra hovedregelen for en del av enhetene er:
 For NAV/Sosial vurderes det som krevende å oppnå balanse i forhold til det
opprinnelige budsjettet for 2015, og det anses ikke realistisk at enheten skal kunne
dekke inn merforbruket i 2014.
 For Barnevernet foreslås det ikke å kreve merforbruket dekket inn i 2015. Dette skyldes
delvis at Søgne og Songdalen, som samarbeider om PP-tjenesten, ikke har samme
system for overføring av over-/underskudd. Det vurderes også som svært krevende ut
fra enhetens budsjettsituasjon.
 Kvalifiseringsenheten gikk reelt sett med et lite overskudd i 2014, og det foreslås derfor
ikke å overføre merforbruk. Grunnen til at regnskapsresultatet er negativt er at en da

regnskapet ble avsluttet forutsatte at Søgne skulle overføre mer til Songdalen knyttet til
voksenopplæring enn det som faktisk er tilfellet. Dette vil bli rettet opp i regnskapet for
2015.
 Hjemmetjenesten hadde et merforbruk i overkant av 1,1 mill. kroner. Ut fra en
vurdering av at dagens budsjettsituasjon er stram, og at enheten vanskelig vil kunne
dekke inn merforbruket, foreslås det ikke overført.
 Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering hadde et merforbruk på 1,2 mill. kroner.
Ut fra en vurdering av at dagens budsjettsituasjon er stram, og at enheten vanskelig vil
kunne dekke inn merforbruket, foreslås det ikke overført.
 Det foreslås at merforbruket i Arealenheten ikke dekkes inn. Dette begrunnes med en
stram budsjettsituasjon og pågående planarbeid.
Skolenes merforbruk i 2014 foreslås dekket inn i 2015, i tråd med hovedregelen.
Underskudd og overskudd knyttet til fellesområdene foreslås i tråd med tidligere praksis ikke
overført.

Enhetsleders merknader:

Rådmannens merknader:
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1. RÅDMANNENS KOMMENTAR
I 2014 fikk Søgne kommune et godt økonomisk resultat, det kom positive avklaringer i viktige
enkeltsaker, befolkningsveksten tok seg opp igjen og sykefraværet blant ansatte var lavt. Dette gir
kommunen spennende muligheter framover og et godt grunnlag for det videre arbeidet.
Netto driftsresultat ble på 25,4 mill. kroner, noe som gir en netto resultatgrad på 3,7 prosent. Med
dette innfris målet om at netto driftsresultat skal utgjøre minimum 3 prosent av brutto driftsinntekter.
Dette bidrar til at kommende investeringer delvis kan finansieres over drift, og til å gi et godt
økonomisk grunnlag. Netto driftsresultatet er høyere enn i 2013 (19,6 mill. kroner) og bedre enn
budsjettet for 2014 (0,5 mill. kroner). Det er likevel, også i år, grunn til å peke på at det gode resultatet
i all hovedsak skyldes faktorer som ligger utenfor den underliggende driften:


Resultatet fra finansområdet ble i 2014 samlet sett ca. 14 mill. kroner bedre enn budsjettert.
Hoveddelen av meravkastningen kom fra Søgne kommunes forvaltningsfond, samtidig som
kommunen hadde gode inntekter fra bankinnskudd. Brutto driftsresultat, som ikke inkluderer
netto finanskostnader, ble lavere i 2014 enn 2013.



Pensjonskostnadene ble ca. 7 mill. kroner lavere enn budsjettert.



Nettoutgiftene til selvkostområdene (vann, avløp, feiing, slamtømming) ble ca. 3 mill. kroner
lavere enn forventet. Disse budsjettområdene påvirker netto driftsresultatet for det enkelte år,
selv om de skal gå i balanse på sikt.

Resultatene i de enkelte enhetene er den delen av resultatet som kommunen selv har størst kontroll
over. Samlet gikk enhetene ca. 2 mill. kroner i pluss i 2014, hvis en ser bort fra selvkostområdene og
sentral lønnsreserve. 12 enheter/rammeområder hadde større netto utgifter enn budsjettert, med til
sammen 9 mill. kroner. 11 enheter/rammeområder gikk i pluss, med til sammen 11 mill. kroner.
I styringen av kommunen legger en i tillegg til økonomi særlig vekt på brukertilfredshet og
medarbeidertilfredshet. I 2014 ble det gjennomført brukerundersøkelser som viste at innbyggerne er
godt fornøyd med kvaliteten på kommunens tjenester. Det var også gjennomgående gode resultater
1
for interne tjenester. Søgne kommune ble nummer 37 i Kommunebarometeret for 2015, som er en
sammenlikning av tjenestekvaliteten og den økonomiske stillingen i landets kommuner.
Siste medarbeiderundersøkelse, som ble gjennomført i 2013, viste at de ansatte jevnt over var godt
fornøyde. Det har også vært en positiv utvikling i sykefraværet, som i 2014 falt videre fra et lavt nivå.
Søgne kommune hadde 6,2 prosent sykefravær, som er under landsgjennomsnittet og er lavere enn
de fleste kommunene i regionen. Det arbeides likevel med å få sykefraværet ytterligere ned, og AMU
har satt et ambisiøst mål om 5,6 prosent. Mer detaljerte resultater for hver enkelt enhet gjengis i del 2
av denne årsmeldingen, både for brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet og sykefravær.
Det ble også jobbet godt med enkeltsaker som vil ha stor betydning for utviklingen av kommunen i
kommende år. Det kom viktige avklaringer knyttet til ny E39 og ny videregående skole på Tangvall,
selv om det i begge disse sakene gjenstår mye arbeid.
Søgne kommune er en attraktiv kommune å bo i. Etter noen år med svakere vekst enn tidligere tok
befolkningsveksten seg opp igjen i 2014. Ved utgangen av året hadde kommunen 11 217 innbyggere.
Dette var en vekst på 212 personer, eller 1,9 prosent, fra året før. Søgne kommune hadde med dette
tredje høyest prosentvis befolkningsvekst i Agderfylkene. Veksten var også høyere enn prognosene til
Statistisk sentralbyrå. Det er et godt tegn at flere bosetter seg i kommunen, men det setter samtidig
krav til god planlegging og større kapasitet i tjenestene enn det ellers hadde vært behov for.
Rådmannen vil takke alle engasjerte medarbeidere for innsatsen og kommunestyret for det gode
samarbeidet i 2014.
Kim Høyer Holum
Rådmann
1

Basert på ureviderte regnskapstall for 2014, og justert for kommunenes inntektsnivå.
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2. ØKONOMI
Regnskapsresultatet
Søgne kommune hadde et positivt driftsresultat for 2014. En bruker flere resultatbegreper for de
kommunale regnskapene. Tabellen nedenfor viser utviklingen i de mest sentrale:
(mill. kroner)
2011

2012

2013

2014

Regnskapmessig mer-/mindreforbruk

17,2

22,4

20,8

22,3

Netto driftsresultat

20,4

27,0

19,6

25,4

Brutto driftsresultat

12,1

14,3

12,4

9,8

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk er et uttrykk for faktiske inntekter og utgifter i forhold til budsjett.
Dette resultatbegrepet inkluderer også avsetninger til fond og bruk av avsetninger, og sier hvilket
beløp som skal disponeres i årsavslutningen. Søgne kommune hadde i 2014 et regnskapsmessig
mindreforbruk («overskudd») på 22,3 mill. kroner.
Ved sammenligninger med andre kommuner brukes gjerne netto driftsresultat. Netto driftsresultat sier
hvor stor andel av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering av investeringer og avsetninger til
fond. Søgne kommunes regnskap for 2014 viser et netto driftsresultat på 25,4 mill. kroner, tilsvarende
3,7 prosent av brutto driftsinntekter.
Netto driftsresultat er ikke direkte sammenlignbart med foregående år, fordi momskompensasjon for
investeringer ikke lenger inntektsføres i driftsregnskapet. Hvis tidligere regnskapsregler hadde gjeldt
også for 2014 ville netto driftsresultat blitt 6,2 mill. kroner høyere, altså 31,6 mill. kroner.
Det ble budsjettert med et netto driftsresultat på 0,5 mill. kroner. Hovedelementene i forskjellen mellom
forventet og faktisk resultat var:

Inntekter fra skatt på inntekt og formue ble 13 mill. kroner lavere enn budsjettert. I stedet for
en økning på 2,9 prosent, som lå til grunn i budsjettet, opplevde vi en reduksjon på 2,3
prosent. Reduksjonen ble delvis kompensert gjennom inntektssystemet, slik at frie inntekter
samlet sett ble 5 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Kommunens finansinntekter ble ca. 14 mill. kroner høyere enn forventet. Dette skyldes i
hovedsak en historisk høy avkastning fra Søgne kommunes forvaltningsfond, som er investert
i aksje- og obligasjonsfond. I tillegg ble renteinntektene på bankinnskudd vesentlig høyere enn
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budsjettert som følge av høye innskudd. Dette skyldes igjen at noen større
investeringsprosjekter som det allerede er tatt opp lån for å finansiere har blitt skjøvet ut i tid.


Enhetene og fellesområdene gikk samlet sett drøyt 6 mill. kroner i pluss, etter at
selvkostområdene og premieavvik/pensjonseffekter er tatt ut. Hoveddelen av dette, 4,4 mill.
kroner, skyldes at lønnsoppgjøret ble lavere enn forventet. Av den sentrale lønnspotten på
12,6 mill. kroner ble bare 8,8 mill. kroner fordelt til enhetene, mens resten ble holdt igjen på
øvrige ansvar sentraladministrasjon.



Vann, avløp og renovasjon (VAR) skal over tid gå i null og ikke påvirke kommunens resultater.
For enkeltår vil imidlertid overskudd og underskudd slå direkte ut i netto driftsresultat. I 2014
ble inntektene høyere enn budsjettert, og bidrar til å øke netto driftsresultat.



Kostnader knyttet til pensjon belaster regnskapet om lag ca. 6,5 mill. kroner mindre enn
budsjettert. Dette er noe mindre enn vi har sett de siste årene.

Netto driftsresultat påvirkes i 2014 sterkt av finansinntekter. Brutto driftsresultat, som ser bort fra
finansinntekter og -utgifter, kan dermed sies å gi et mer reelt bilde av kommunens drift. Brutto
driftsresultat ble i 2014 på 9,8 mill. kroner, tilsvarende 1,4 prosent av brutto driftsinntekter. Brutto
driftsresultat er heller ikke direkte sammenlignbart med foregående år som følge av endrede
regnskapsregler for momskompensasjon for investeringer. Hvis tidligere regler også hadde gjeldt for
2014 ville brutto driftsresultat vært 6,2 mill. kroner høyere, altså 16,0 mill. kroner.
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Analyse av driftsregnskapet i perioden 2011-2014
Tabellen nedenfor viser nærmere spesifiserte inntekter og utgifter, samt brutto og netto driftsresultat.
Negative tall angir inntekter og positive resultat.
(Beløp i 1 000 kroner)
2011

2012

2013

2014

Brukerbetalinger

-24 232

-25 754

-26 757

-26 474

Andre salgs- og leieinntekter

-43 044

-40 911

-44 429

-50 637

Overføringer med krav til motytelse

-84 605

-90 967

-84 869

-80 562

Rammetilskudd fra staten

-198 967

-223 882

-236 443

-255 364

Andre statlige overføringer

-13 937

-13 918

-14 615

-17 014

-264

-215

-396

-105

-219 549

-230 949

-247 600

-241 994

-19 854

-20 382

-19 508

-19 289

-604 452

-646 979

-674 616

-691 438

305 444

320 021

329 737

337 761

Sosiale utgifter

78 557

84 967

87 037

94 762

Kjøp varer og tjenester til produksjon

71 168

74 136

76 637

71 253

Kjøp varer og tjenester som erstatter produksjon

88 113

87 709

99 033

100 955

Overføringsutgifter

25 295

40 658

46 052

50 866

Avskrivninger

23 787

25 204

23 684

26 065

Sum driftsutgifter

592 363

632 696

662 180

681 663

Brutto driftsresultat

-12 089

-14 668

-12 436

-9 775

Netto renter

-3 157

-6 743

-8 661

-14 520

Netto avdrag

18 657

19 201

25 198

24 962

Motpost avskrivninger

23 787

25 204

23 684

-26 065

Netto driftsresultat

20 377

27 027

19 583

-25 398

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

3,40 %

4,20 %

2,90 %

3,67 %

Økning i driftsinntekter

9,20 %

7,00 %

4,66 %

2,49 %

Økning i driftsutgifter

5,60 %

6,80 %

4,27 %

2,94 %

Driftsinntekter

Andre overføringer
Inntekts- formueskatt
Eiendomsskatt
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønnsutgifter

Netto resultatgrad
Netto resultatgrad forteller hvor stor andel av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering og
avsetninger. Resultatgraden beregnes ved at man dividerer netto driftsresultat på driftsinntektene.
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I kommuneplanen for Søgne 2012-2020 står det at: «Kommunen skal søke å styre etter et
netto resultatgrad på 3 %». Dette målet var basert på statlige anbefalinger, og nås for 2014.
Ordningen med at inntekter fra momskompensasjon for investeringer føres i driftsregnskapet ble
avviklet fra 2014. Positive premieavvik i pensjonsordningen gir en positiv resultateffekt som det ikke er
knyttet noen reell inntekt til. Fordi det kan stilles spørsmål ved om en gir et reelt bilde av driftsresultatet
når disse to elementene inkluderes viser tabellen nedenfor også netto resultatgrad justert for disse.
2011

2012

2013

2014

Netto resultatgrad

3,4 %

4,2 %

2,9 %

3,7 %

Netto resultatgrad justert for momskomp.

1,6 %

2,4 %

2,2 %

3,7 %

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

0,7 %

1,4 %

0,2 %

2,7 %

Figuren nedenfor viser utvikling i netto resultatgrad i Søgne sammenlignet med gjennomsnitt for
2
landet, Vest-Agder og kostragruppe 07 :

Differansen fra Søgne til gjennomsnittene utgjør ca. 15 mill. kroner. Resultatene de siste årene må
sees i sammenheng med utviklingen i netto finansutgifter. Figuren viser en positiv utvikling for Søgne,
og negative netto finansutgifter, altså at finansinntektene har vært større enn utgiftene:

2

Kostragruppe 07 inkluderer kommuner SSB vurderer er sammenlignbare med Søgne. Dette er
mellomstore kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov og lave frie inntekter, blant annet Mandal og
Lillesand.
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Hovedoversikt drift – generelle inntekter og utgifter
(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap
2014

Regulert Opprinnelig
budsjett
budsjett
2014
2014

Regnskap
2013

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue

-241 994

-254 741

-254 741

-247 600

Ordinært rammetilskudd

-255 364

-247 883

-247 883

-236 443

-19 289

-18 600

-18 600

-19 508

Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter

0

0

0

0

-3 052

-3 268

-3 268

-79

-519 699

-524 492

-524 492

-503 630

Renteinntekter og utbytte

-22 679

-6 200

-6 200

-17 248

Gevinst finansielle instrument

-11 559

-11 900

-11 900

-11 061

19 764

17 580

17 580

19 694

0

0

0

0

Avdrag på lån

25 000

25 000

25 000

24 999

Netto finansinntekter/-utgifter

10 526

24 480

24 480

16 384

0

0

0

0

Til ubundne avsetninger

18 383

20 125

0

20 003

Til bundne avsetninger

8 094

624

624

2 874

Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Tap finansielle instrument

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige
merforbruk
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Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk

-20 783

-20 783

0

-22 358

0

0

0

-2 951

-3 215

-538

0

-3 988

2 479

-572

624

-6 420

609

609

456

5 221

-506 085

-500 253

-498 932

-488 445

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

483 775

500 253

498 932

467 662

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

-22 310

0

0

-20 783

Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
FORDELING
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
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Hovedoversikt drift – enhetenes nettorammer
(Beløp i 1 000 kroner)
1B

ENHETENE/RAMMEOMRÅDENE

Regnskap 2014

Revidert
budsjett
2014

Avvik

Regnskap
2 013

25 326

26 390

1 064

25 757

1

Administrasjonsavdelingen

2

PP-Tjeneste

4 632

5 044

412

4 315

3

NAV/Sosial

17 482

14 493

-2 989

14 682

4

Barnehager

74 705

79 190

4 485

76 800

5

Kvalifiseringsenheten

-1 854

-2 000

-146

-2 123

6

Nygård skole

32 338

32 234

-104

32 526

7

Lunde skole

23 299

23 224

-75

22 245

8

Langenes skole

20 716

20 051

-665

20 914

9

Barnevern

16 144

14 309

-1 835

13 562

10

Tangvall skole

18 904

18 624

-279

18 046

11

Tinntjønn skole

19 296

18 968

-328

19 841

12

Helsetjenester

21 542

21 927

385

19 640

13

Institusjonstjenester

44 216

44 776

560

45 092

14

Hjemmetjenester

39 625

38 508

-1 117

35 376

15

Psykisk helsearbeid og habilitering

60 253

59 101

-1 152

57 890

16

Kultur

7 522

7 814

292

6 885

17

Ingeniørvesenet

2 839

4 158

1 319

3 793

18

Arealenheten

7 308

7 031

-277

5 971

19

KBR IKS

6 717

6 825

108

7 196

20

Eiendomsenhet

20 957

22 174

1 217

18 375

21

Felles omsorg

990

1 338

347

2 139

12 008

-408

12 235

22

Felles oppvekst

12 416

23

Øvrige ansvar sentraladm.

13 337

25 952

12 615

5 596

-4 936
483 775

-1 886
500 253

3 050
16 478

817
467 662

24

Netto bruk av fond på enhetene
Samlede midler fordelt til drift

Figuren nedenfor viser fordelingen av netto driftsutgifter i 2014 mellom sektorene, justert for
pensjonseffekter:
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Oppvekstsektoren var størst med nesten halvparten av netto driftsutgifter, fulgt av helse og omsorg
med 38 prosent. Teknisk sektor (8%) finansieres i større grad enn oppvekst og helse og omsorg av
brukerbetalinger, slik at andelen ville vært større om en hadde sett på brutto driftsutgifter.
Av totalt 23 enheter/rammeområder gikk 11 enheter med «overskudd» i 2014, dvs at de hadde
mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Det store mindreforbruket på «Øvrig ansvar
sentraladministrasjonen» skyldes pensjonseffekter og sentral lønnspott. Sett bort fra dette, samt
selvkostområdene under VAR, er samlet mindreforbruk i disse enhetene i overkant av 11 mill. kroner.
12 enheter gikk med «underskudd» i 2014, dvs at de hadde merforbruk i forhold til revidert budsjett.
Merforbruket i disse enhetene summerer seg til i overkant av 9 mill. kroner.
Samlet sett hadde enhetene et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på ca. 2 mill. kroner, dersom
en ser bort fra pensjonseffekter, ubenyttet lønnspott og selvkostområdene. Dette er en forbedring på 5
mill. kroner i forhold til 2013.
Nedenfor omtales kort de enhetene med avvik i forhold til revidert budsjett på mer enn 0,5 mill. kroner:
Administrasjonsavdelingen (1,1 mill. kroner): Mindreforbruket i Administrasjonsenheten
skyldes flere enkeltpunkter. Blant annet ble utgifter til et innovasjonsprogram delvis finansiert
av OU-midler fra KS, pensjonsutgiftene ble redusert som følge av ny ordførerordning og
stilling som arkivleder var vakant våren 2014.
NAV/Sosial (-3,0 mill. kroner): NAV har fortsatt hatt store økninger i sosialhjelpsutbetalinger
gjennom 2014. Det er noe usikkert hva grunnene til dette er, men vi antar at innstramninger i
statlige ytelser har ført flere over på sosialhjelp. Videre er det vanskelig for mange unge å
komme inn på arbeidsmarkedet. Enheten har iverksatt flere tiltak med sikte på å snu
utviklingen.
Barnevernstjenesten (-1,8 mill. kroner): Det har vært merforbruk både knyttet til
administrasjon, tiltak i familien og tiltak utenfor familien. Det klart største merforbruket knytter
seg imidlertid til tiltak hvor barnet er plassert av barnevernet, herunder kjøp av private
tjenester og kostnader knyttet til fosterhjem.
Barnehageenheten (4,5 mill. kroner): Mindreforbruket skyldes lavere tilskudd enn budsjettert til
private barnehager og inntekter knyttet til barn hjemmehørende i andre kommuner.
Regnskapet tar utgangspunkt i etterberegning av tilskudd til private basert på regnskapstall og
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modellen fra KS og PBL. De kommunale barnehagene gikk omtrent i balanse.


Langenes skole (-0,7 mill. kroner): Fordelingen av budsjettmidler mellom skolene ble endret i
2014 ved en justering av den såkalte rammetimetallsmodellen. Våren 2014 var det vanskelig å
gjøre store endringer, siden en var midt i skoleåret. Fra høsten 2014 bemannet skolen i
forhold til ny modell, og det er lagt opp til at underskuddet vil gå i balanse i løpet av 2015.



Institusjonstjenester (0,6 mill. kroner): Alle turnuser ved avdelingene er gjennomgått. Inntekter
ved oppholdsbetaling, som varierer i forhold til beboernes årsinntekt, ble noe høyere enn
budsjettert. I tillegg ble lønnsbudsjettet gjennomgått, med sikte på å få et realistisk budsjett
også for variable tillegg. Sammen med tett oppfølging av forbruk i forhold til budsjett gjennom
året gjorde dette at enheten kom ut i pluss.



Hjemmetjenester (-1,1 mill. kroner): Merforbruket i 2014 knytter seg i hovedsak til at enheten
ikke har funnet rom til å kunne håndtere ekstra utgifter til fast nattevakt til et ressurskrevende
barn innenfor den budsjetterte rammen. Det har også vært en ekstra lønnsutgifter for røde
dager.



Psykisk helsearbeid og habilitering (-1,2 mill. kroner): Ca. 1/3-del merforbruket var innenfor
rusområdet. Dette har delvis bakgrunn i et for høyt aktivitetsnivå i forhold til budsjett og delvis
reduksjon i øremerkede tilskudd til enhetens rusarbeid. Ca. 1/3-del av merforbruket skyldes
høyere utgifter enn budsjettert for kjøp av eksterne tjenester, mens den siste tredjedelen
skyldes merforbruk i lønn som følge av kommunens avtale om røde dager, økte utgifter til
omsorgslønn og nye og ressurskrevende brukere.



Ingeniørvesenet (1,3 mill. kroner): Ca. 0,8 mill. kroner gjelder rammeområdeene, mens de
resterende 0,5 mill. kronene gjelder selvkostområdene. Innsparingsvedtaket knyttet til
nedlegging av vegdrift har ført til at det er spart inn på andre områder i frykt for å sprekke i
forhold til budsjett. Etter at saken var ferdigbehandlet ble enheten tilført midler, og sammen
med lav aktivitet har dette medført et overskudd.



Eiendomsenheten (1,2 mill. kroner): Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at kostnadene til
strøm var om lag 1 mill. kroner lavere enn i 2013. Dette kommer av høyere middeltemperatur i
2014 enn et normalår og historisk lave strøm priser. Videre har enheten over tid hatt flere
ansatte i delte stillinger som har pensjonert seg, og enheten har hatt mindre forbruk på grunn
av vakante stillinger.

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

Oversikt over investeringer og finansiering
(Beløp i 1 000 kroner)

Tall i 1 000 kroner

Regnskap
2014

Regulert
budsjett
Opprinnelig
2014 Budsjett 2014

Regnskap
2013

FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler

36 436

41 884

27 965

48 298

6 244

4 000

4 000

0

0

0

0

0

Utlån og forskutteringer

8 366

10 400

20 000

12 550

Avdrag på lån

3 316

2 500

2 500

3 043

21 793

21 793

0

0

6 558

0

0

8 072

82 713

80 577

54 465

71 963

Merverdiavgift
Renteutgifter, låneomkostninger

Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger

Årets finansieringsbehov
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FINANSIERING
Bruk av lånemidler

-49 331

-64 052

-45 259

-27 781

-1 361

-2 000

-2 000

-741

Inntekter fra salg av anleggsmidler
Refusjoner

0

0

0

Tilskudd til investeringer

-2 719

0

0

Momskompensasjon

-6 244

-4 000

-4 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

-8 451

-2 500

-2 500

-10 322

Andre inntekter

-9 107

-250

-250

-2 796

-77 213

-72 802

-54 009

-42 557

-609

-609

-456

-5 221

Bruk av avsetninger

-4 891

-7 166

0

-2 391

Sum finansiering

-82 713

-80 577

-54 465

-50 169

0

0

0

21 794

Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet

Udekket / Udisponert

-918

Det ble utgiftsført 36 mill. kroner i investeringer i anleggsmidler i 2014. Dette er lavere enn i 2012 og
2013, da det ble investert henholdsvis 68 og 48 mill. kroner i anleggsmidler. De største
enkeltprosjektene var utvidelse av Sjøstjerna barnehage (7,9 mill. kroner), bofellesskap for
funksjonshemmede (6,4 mill. kroner) og investeringer i kommunale utleieboliger i Stauslandsveien (4
mill. kroner). I tillegg ble det brukt 6,1 mill. kroner til opprustning av kommunale bygg, slik at
bevilgningen på 5 mill. kroner ble brukt, sammen med noen overførte midler.
Det er regnskapsført utgifter på 98,9 mill. kroner knyttet til rehabilitering av rådhuset, mens det er
bevilget til sammen 83 mill. kroner. Hele Veidekkes krav inngår da i bokførte investeringsutgifter.
Grunnen til at hele kravet er utgiftsført, selv om kommunen mener at beløpet som skal betales er
vesentlig lavere, er at det i henhold til gjeldende regelverk er nødvendig for å få momskompensasjon
for hele beløpet. I tillegg til usikkerheten knyttet til sluttoppgjøret har kommunen tidligere inntektsført 8
mill. kroner i tilskudd fra fylkeskommunen som finansiering av rådhuset, hvorav 1 mill. kroner var
overført ved utgangen av 2014. Resterende tilskudd skal etter planen utbetales i 2015 og 2016.

Kommunens aksjer og andeler
Det har ikke skjedd endringer i kommunens eierandeler i selskaper i 2013. Den klart største
eierposisjonen er andelen 1,58 prosent i Agder Energi.
Selskap
Songvaar Vekst AS
Agder Energi AS
Torvmoen AS
Varodd AS
Bibliotekssentralen AL
Søgne Industriselskap AS
Avfall Sør AS
Salemsveien 24 AS
Kristiansand revisjonsdistrikt IKS
Tronstad interkommunale vannverk
Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)
Vest-Agder-museet IKS
Sum

Balanseført verdi
100 000
30 544 046
1 915 012
122 000
1 200
450 000
2 730 000
18 848 658
54 710 916

Eierandel (%)
100,0
1,6
30,7
7,4
100,0
9,1
100,0
9,1
9,0
1,0
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Kommunens utlån
Kommunens utlån utgjorde per 31.12.14 ca. 76 mill. kroner:
(Beløp i 1000 kroner)
1 450
73 662
576
469
76 157

Kommunale bedrifter mv
Utlån husbankmidler (Startlån)
Lån KBR
Sosiallån
Sum utlån

Kommunen har avsatt 618 317 kroner i tapsfond knyttet til etableringslån/startlån. Det er ikke bokført
tap på disse lånene i 2014.

Kommunale garantier
Kommunale garantier utgjorde per 31.12.14 ca. 84 mill. kroner:
Garanti gitt til
Garantibeløp per 31.12.2014
Songvaar Vekst AS
4 275 000
Vedderheia Barnehage
6 000 000
Avfall Sør AS
8 417 500
Friidrettsgruppa
45 946
Returkraft AS
65 000 000
SUM
83 738 446

Garantien utløper
12.01.2043
11.03.2033
30.06.2031
10.05.2015
2032

Det er formelle feil/mangler i tilknytning til garantiansvaret på 65 mill. kroner til Returkraft AS. Det
legges til grunn at kommunen har påtatt seg dette ansvaret, og at dokumentfeilen blir rettet opp i løpet
av 2015.

Kommunens lånegjeld
Total lånegjeld
Startlån (Husbanken)
Netto lånegjeld

2011

2012

2013

2014

579 320

631 076

645 184

650 327

81 428

82 871

94 828

99 711

497 892

548 205

550 356

550 616

Total lånegjeld inkluderer alle kommunens langsiktige innlån, også ubrukte lånemidler og låneopptak i
Husbanken til videre utlån. I netto lånegjeld inngår ubrukte lånemidler, men ikke låneopptak i
Husbanken til videre utlån. Netto lånegjeld er altså lån som finansierer kommunens investeringer.
Tabellen viser at netto lånegjeld har vært nokså stabilt fra 2012. Dette innebærer at betalte avdrag var
nesten like store som nye innlån. Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto lånegjeld sett i forhold til
innbyggertall og brutto driftsinntekter:
2011

2012

2013

2014

Netto lånegjeld pr innbygger

45 868

50 503

50 010

49 088

Netto lånegjeld i % av driftsinntektene

82,4%

84,7%

81,6%

79,6 %
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Tabellen viser at netto lånegjeld per innbygger har økt med 7 prosent gjennom den siste
fireårsperioden, men har falt de to siste årene. Netto lånegjeld som andel av inntekter har blitt redusert
gjennom fireårsperioden.
Kostra-tallene viser at Søgne kommunes gjeldsbelastning sett i forhold til inntektene har vært stabil og
svakt fallende gjennom de siste fem årene. Ved årsskiftet lå vi under gjennomsnittene bådet for landet,
Vest-Agder og kommunegruppen. Fordi ubrukte lånemidler trekkes ut i Kostra-tallene, og Søgne
kommune har ubrukte lånemidler bl.a. knyttet til Lunde skole, er kommunens gjeldsbelastning slik den
måles i Kostra lavere enn i tabellen ovenfor. Etter hvert som ubrukte lånemidler investeres vil
lånegjelden i Kostra-sammenheng også øke mer enn nye låneopptak skulle tilsi.

Søgne kommune hadde ved utgangen av 2014 flytende rente på om lag 68 prosent av
3
låneporteføljen (rentebinding kortere enn 12 måneder). I henhold til finansreglementet skal denne
andelen være mellom 25 og 75 prosent. Kommunen betalte ved årsskiftet en gjennomsnittsrente på
3,1 prosent.

Kommunens finansportefølje
Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Fondets formål er
å forvalte frigjort kapital fra aksjesalg Agder Energi AS og øvrige midler etter Kommunestyrets vedtak.
Avkastningen i 2014 var den høyeste siden fondet ble opprettet, både i prosent og kroner. Siden start
har porteføljen gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,0 prosent, mot en beregnet bankrente i
samme periode på 2,7 prosent.

3

Lån i Husbanken til videre utlån inngår ikke i tallene for andel lån med flytende rente og
gjennomsnittsrente.
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Per 31. desember 2014 var markedsverdien av Søgne kommunes forvaltningsfond 152,2 mill. kroner. I
2014 hadde fondet en avkastning på 11,2 prosent, 0,9 prosentpoeng bedre enn porteføljens
sammenligningsindeks. Totalporteføljen har dermed hatt en verdiendring på 15,4 mill. kroner i 2014,
mens det var budsjettert med 5,3 mill. kroner.
Porteføljen er delt i fem ulike aktivaklasser. Avkastningen i de enkelte aktivaklassene har vært som
følger:

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

Markedsverdi pr
31.12.2014
(mill. kroner)
13,6
50,4
43,3
7,6
37,3
152,2

Avkastning,
mill. kroner
0,3
3,0
3,2
0,6
8,3
15,4

Avkastning i
prosent
2,3
6,3
7,9
8,1
28,8
11,2

Avkastning
referanse indeks
1,3
5,1
9,3
5,0
27,8
10,3

Finansreglementet angir referanseindekser som faktisk avkastning skal måles opp mot. Porteføljen
som helhet har hatt bedre avkastning enn referanseindeksen. Både aksjer, norske obligasjoner og
pengemarkedsfond hadde bedre avkastning enn referanseporteføljen, mens avkastningen fra globale
obligasjoner ble lavere enn indeks.
Tabellen viser at det særlig er globale aksjer som har bidro den positive avkastningen i 2014. Dette
skyldes delvis at positiv utvikling i fondene, men hovedforklaringen ligger i at den norske kronen ble
svekket. I forhold til amerikanske dollar, som er viktigst i forhold til fondet, svekket den norske kronen
seg med 23 prosent i 2014. Globale obligasjoner er valutasikret, slik at det ikke blir samme effekt for
disse.
Fordeling mellom aktivaklasser, som er det klart viktigste elementet for fondets avkastning og risiko,
fastsettes i kommunens finansreglement. Finansreglementet angir en strategi, samt øvre og nedre
rammer for hver aktivaklasse:
Minimumsandel

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

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

Strategi

Maksimal
andel

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

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

Avvik fra
strategi per
31.12.2014
-1,1%
-1,9%
-1,5%
0,0%
4,5%
0
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Porteføljen var ved årsskiftet overvektet i globale aksjer og tilsvarende undervektet i obligasjoner og
pengemarkedsfond. Avviket skyldtes en kraftig kronesvekkelse mot slutten av året. Fordelingen var
likevel innenfor rammene i finansreglementet, og ble justert i henhold til strategien i begynnelsen av
2015.
Avkastningen fra fondet vil variere fra år til år, slik figuren ovenfor viser. De tre siste årene har
avkastningen vært vesentlig bedre enn forventet, men det vil også komme år med lavere avkastning
enn forventet. Svakere resultat enn budsjettert vil krone for krone redusere kommunens
regnskapsmessige driftsresultat, på samme måte som bedre resultater enn budsjettert styrker
driftsresultatet. For å kunne håndtere slike svingninger uten at tjenestenivået påvirkes må det
opparbeides reserver i form av bufferfond. I henhold til finansreglementet skal kommunen ha et
bufferfond, dette skal som hovedregel minimum utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning.
For Søgne tilsvarer dette i størrelsesorden 12 mill. kroner, som inngår som en del av kommunens
disposisjonsfond.
I henhold til finansreglementet skal plasseringen av kommunens langsiktige finansielle aktiva minst en
gang i året stresstestes for å vise hvordan ulike endringer i sentrale parametere forventes å påvirke
verdien av porteføljen.
(tall i mill. kroner)
Allokering
Strategi
Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven
-6,0
-6,4
(økt rente påvirker verdien av obligasjoner negativt)
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer
-7,5
-6,1
Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer
-2,3
-2,3
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner
-3,7
-3,0
(økt kronekurs reduserer verdien av avk. i utenlandsk valuta)
Verdiendring totalporteføljen
-19,4
-17,8
Verdiendring totalporteføljen (i %)
-12,8%
-11,7%
Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering
er på 19,4 mill. kroner. For strategien er det beregnede verdifallet 17,8 mill. kroner. Differansen
mellom strategi og faktisk allokering skyldes noe høyere aksjeandel ved årsskiftet enn strategien
tilsier. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.

Kommunens fondsavsetninger
Det ubundne fondet i driftsregnskapet har fått betegnelsen disposisjonsfond. Til disposisjonsfond
avsettes «frie kommunale midler», dvs. midler som det ikke er knyttet spesielle krav til bruken av.
Avsetning til bundne fond foretas av midler som kommunen ikke kan disponere fritt, dvs. at det i lov,
forskrift eller i instruks fra giveren er gitt klare føringer for hva midlene skal brukes til. Avsetningen til
bundne fond skal som hovedregel foretas av formannskapet, men avsetningen kan også
gjennomføres administrativt etter anmodning fra den enkelte enhet.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utvikling i og status for kommunens fond:
(Beløp i 1 000 kroner)
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Bundne driftsfond
Disposisjonsfond

2011

2012

2013

2014

129 866
4 105
12 274
24 774

123 573
6 532
11 646
34 887

128 722
7 072
10 575
51 888

132 047
8 374
15 454
67 309

Disposisjonsfondet er styrket det siste året, og var ved utgangen av 2014 på om lag 67 mill. kroner.
Det økte disposisjonsfondet gjenspeiles i Kostra-tallene, som viser at Søgne kommune nå ligger
høyere enn gjennomsnittet i Vest-Agder, kommunegruppen og landet som helhet.
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Disposisjonsfondet er en buffer som skal bidra til at uventede utgiftsøkninger eller inntektsfall ikke
nødvendigvis trenger påvirke tjenestekvaliteten på kort sikt. Etter å ha vært ned mot null i 2008 gjør
størrelsen på disposisjonsfondet at økonomien i Søgne kommune nå er mer robust. Det er likevel
viktig å være klar over følgende forhold når en vurderer størrelsen på disposisjonsfondet:


Søgne kommune har balanseført et oppsamlet premieavvik på ca. 23 mill. kroner. Dette i
realiteten en gjeldspost som skal betales tilbake over tid. I den grad dette ikke gjøres over
den ordinære driften må hoveddelen av innbetalingene dekkes av disposisjonsfondet.



Det står i finansreglementet at: «Kommunen skal ha et bufferfond som hovedregel minimum
utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning». Dette utgjør 12 mill. kroner. Denne
bufferen ligger i Søgne som en del av det ordinære disposisjonsfondet.



Finansreglementet sier at avkastning utover budsjett, etter at bufferfondet er etablert, skal
brukes til å verdiregulere fondet. Ved å tilføre grunnkapital unngår en at fondet reelt sett blir
mindre verdt på sikt som følge av prisstigning. Basert på resultatet for 2014 legges det opp til
at grunnkapitalen tilføres 9 mill. kroner, slik at den økes fra 100 til 109 mill. kroner.



I sak om bytte av pensjonsleverandør vedtok kommunestyret følgende: «Søgne kommune
finansierer egenkapitaltilskudd ved bruk av disposisjonsfond». Beregnet egenkapitalinnskudd
i KLP er 10 mill. kroner.

Disse tre elementene utgjør til sammen 54 mill. kroner, slik at det er 13 mill. kroner i
disposisjonsfondet som ikke er bundet opp. Dette vil kunne bidra til å håndtere andre uforutsette
forhold, som for eksempel økte lånerenter og lave utbytter fra Agder Energi.
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3. OPPVEKST
Kommunalsjef leder oppvekstområdet. Skifte av kommunalsjef i 2014 har naturlig gitt enkelte
kontinuitets- og kapasitetsutfordringer. Oppvekstområdet består av enhetene kultur, barnehage,
Nygård skole, Lunde skole, Langenes skole, Tangvall skole, Tinntjønn skole og PPT for Søgne og
Songdalen i tillegg til oppvekstkontor felles. Barnevern ivaretas gjennom vertskommunesamarbeid
med Songdalen, men ansvar barnevern i Søgne sorterer under oppvekstområdet. I stab er skolefaglig
rådgiver, SLT/ungdomsarbeider og 0-visjon prosjektleder.
Oppvekstområdet hadde i 2014 et netto driftsbudsjett på 230 mill. kroner. Oppvekstområdet har ca. 48
prosent av samlet nettoramme for kommunen.
Sykefraværet i 2014 var totalt på oppvekstområdet 6,6 prosent, hvorav 1,6 prosent var korttidsfravær
og 5,0 prosent var langtidsfravær.

Skole
De fem skolene hadde i 2014 samlede netto driftsutgifter på 115 mill. kroner, som utgjør 24 prosent av
kommunens samlede nettoutgifter. Skolene hadde samlet sett et merforbruk på ca. 1,5 mill. kroner i
2014:
Merforbruk (kr)

Merforbruk (%)

Nygård

104 334

0,3 %

Lunde

75 297

0,3 %

Langenes

664 795

3,2 %

Tangvall

279 266

1,5 %

Tinntjønn

327 784

1,7 %

1 451 475

1,3 %

SUM

Dette er nærmere omtalt i del 2 av årsmeldingen.
Felles skole hadde et merforbruk i 2014 på 0,4 mill. kroner. Dette knytter seg til økte utgifter til
skoleskyss og spesialundervisning til gjesteelever i andre kommuner. Kommunen har nå et svært høyt
og stigende antall elever i private skoler der vi må dekke skyssutgifter og spesialundervisning:

21

Et høyt antall elever i private skoler gjør også at kommunen i 2014 ble trukket 13 mill. kroner i
rammetilskuddet, siden kommunen ikke dekker ordinær undervisning for disse barnene. Dette gjør at
Søgne kommune skal ligge lavere enn gjennomsnittskommunen når en ser på netto utgifter per
innbygger 6-15 år. I 2013 ble det anslått at Søgne, justert for dette, brukte 7 mill. kroner mer på
grunnskole enn gjennomsnittet i kommunegruppen. I 2014 er netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år
redusert i Søgne, mens det har økt for gjennomsnittet. Dette gjør at Søgne nå ligger nærmere
gjennomsnittet i kommunegruppen. Sammenlignet med Vest-Agder og landsgjennomsnittet har Søgne
lavere utgifter selv om en korrigerer for andel barn i privatskoler.

Barnehage
Barnehageenheten hadde i 2014 netto driftsutgifter på 75 mill. kroner, som utgjør 15 prosent av
kommunens samlede netto driftsutgifter. Enheten hadde et mindreforbruk i 2014 på 4,5 mill. kroner
som følge av lavere tilskudd enn budsjettert til private barnehager og inntekter knyttet til barn
hjemmehørende i andre kommuner. De kommunale barnehagene gikk omtrent i balanse.
Figuren nedenfor viser sammenligning av Kostra-tall mellom Søgne og gjennomsnittet av andre
kommuner. Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år var lavere enn gjennomsnittet for
landet, Vest-Agder og kommunegruppe 7. Det er forventet ettersom en mindre andel av barn under
skolealder går i barnehage i Søgne. Trend over tid viser omtrent samme utvikling som de andre.
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Andelen som går til tilrettelagte tiltak for ca. 10 % av barnehagebarna, hentes fra det ordinære
barnehagetibudet, som blir redusert tilsvarende. Den første figuren nedenfor viser hvor mange prosent
av det totale barnehagebudsjettet som går til tilrettelagte tiltak, mens den andre figuren viser hvor
mange prosent som går til det ordinære barnehagetilbudet (opphold og stimulering).
Bildene viser at ressursene som blir brukt til barnehage er skjevt fordelt i Søgne. Det har imidlertid
vært en knekk i kurven fra 2012 til 2014 når det gjelder utgifter til tilrettelagte tiltak, og bruk av midler til
opphold og stimulering. Det er en positiv utvikling som må videreføres, siden dette kan stimulere til
tidlig innsats.
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PPT
PPT har hatt et krevende år med skifte av leder og turnover blant ansatte. Dette har gitt vakanser og
gjort det vanskelig for enheten å møte etterspørselen etter PP-tjenester i 2014. Det har blitt leid inn
fagkompetanse utenfra for å kompensere for dette, spesielt knyttet til logopedi og atferdsproblematikk.
Av denne grunn har enheten et mindreforbruk på 412 000 kroner.

Kultur
Kultur har i 2014 et mindreforbruk på 292 000 kroner, og viser at de har kontroll på økonomien.
Kulturenheten har i 2014 hatt ansvar for ungdomsarbeidet med ungdomsklubben «Open Mind» som
har hatt jevnlig aktivitet gjennom året. Avdeling for barne- og ungdomskultur har gjennom året etablert
seg som en naturlig del av kulturenheten. Kulturskolen er en del av denne avdelingen.
Kostratallene viser at Søgne har en stigende kurve, selv om vi fortsatt bruker mindre på kultur totalt
sett enn landsgjennomsnittet. Selv om Søgne kommune bruker mindre enn gjennomsnittet i Vest-Ager
og landet på kultur bruker vi per innbygger til aktivitetstilbud til barn og unge, noe viser en klar
prioritering.
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SLT/ungdomsarbeid / 0 - visjon
SLT-koordinatorstillingen deles 50/50 mellom SLT og ordinært ungdomsarbeid. Stillingen ble besatt
ved inngangen til 2014 og det er jobbet med å finne organisering og riktig oppmerksomhet mot de to
funksjonsområdene som er tillagt stillingen. Ved årsavslutning vurderes å plassere begge funksjoner til
avdeling for barne- og ungdomskultur.
0-visjon medarbeider var i utgangspunktet en 100 % stilling for Søgne og Songdalen, men
samarbeidet er nå utvidet til å gjelde Vennesla kommune også. Prosjektleder er ansvarlig for arbeidet i
alle tre kommunene, men Vennesla har satt av egen stillingsressurs til en lokal medarbeider i stedet
for å bidra med midler på linje med Søgne og Songdalen. På grunn av skifte av kommunalsjef, har
prosjektet vært plassert i teknisk etat i siste halvdel av 2014. Prosjektleder har holdt godt fokus på 0visjonen og utarbeidet egen trafikksikkerhetsplan gjennom året.

Barnevern
Søgne og Songdalen barnevern er lokalisert i Songdalen, men sorterer under oppvekstområdet.
Barnevernet ble styrket i 2014, og ytterligere styrket i budsjett 2015, fordi en ser økende utfordringer i
barnevernsaker. For Søgnes del hadde barnevernet i 2014 et merforbruk på 1,8 mill. kroner.
Merforbruket var i hovedsak knyttet til tiltak hvor barnet er plassert av barnevernet, herunder kjøp av
private tjenester og kostnader knyttet til fosterhjem. Lokalt barnevern bekrefter en nasjonal tendens til
å øke omfang av kostbare omsorgsovertakelser.
Figuren under viser sammenligning av Kostra-tall mellom Søgne og gjennomsnittet av andre
kommuner. Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år er stigende.
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4. HELSE OG OMSORG
Helse- og omsorgssektoren består av enhet for helse, enhet for psykisk helse- og habilitering, enhet
for institusjonstjenester, enhet for hjemmetjenester, kvalifiseringsenheten og NAV/Sosial.
Enhet for helse, enhet for psykisk helse- og habilitering, enhet for institusjonstjenester og enhet for
hjemmetjenester utgjør sammen med felles omsorg (inkl. forvaltningstjenesten og medfinansiering
sykehus), 33 % av Søgne kommunes samlede driftsaktivitet (netto driftsutgifter). Disse enhetene har
de siste 8-9 årene vokst fra å utgjøre 1/4 til å utgjøre ca. 1/3 av budsjettene.
Antall årsverk i de fire enhetene og forvaltningstjenesten er 197, med et totalt lønnsbudsjett i 2014 på
132,4 mill. kroner.
Netto budsjett for disse enhetene var i 2014 på 165,6 mill. kroner (revidert budsjett). Netto merforbruk
i forhold til budsjett utgjorde kr 976.537 for de fire enhetene og felles omsorg, fordelt slik:
Mer-/mindreforbruk
Helseenheten

384 756

Institusjon

560 485

Hjemmetjenester

-1 117 031

Enhet for psykisk helse og habilitering

-1 152 105

Felles omsorg

347 358

Total netto besparelse for institusjonstjenestene er 560 485 kroner. Av dette skyldes ca. 300 000
kroner høyere oppholdsbetaling for institusjonsplasser.
Hjemmetjenesten hadde et merforbruk på 1,1 mill. kroner i forhold til budsjett. Merforbruket skyldes i
hovedsak utgifter til fast nattevakt til et ressurskrevende barn. Utgiftene til dette tiltaket var i 2014 ca.
0,9 mill. kroner. Dette er en ekstraordinær kostnad enheten ikke har hatt buffer i sitt budsjett til å dekke
inn. Utover dette skyldes merforbruket ekstra utbetalinger for røde dager.
Enhet for psykisk helse og habilitering hadde et merforbruk på 1,2 mill. kroner i forhold til revidert
budsjett. Av dette skyldes ca. 1/3-del merforbruk innen enhetens rusarbeid. Dette har delvis bakgrunn
i et for høyt aktivitetsnivå i forhold til budsjett og delvis reduksjon i øremerkede tilskudd til enhetens
rusarbeid. Ca 1/3-del av merforbruket skyldes høyere utgifter enn budsjettert for kjøp av eksterne
tjenester, mens den siste tredjedelen skyldes merforbruk i lønn som følge av kommunens avtale om
røde dager, utgifter til omsorgslønn som ikke er lagt inn i lønnsbudsjett, og aktivitetsøkning sist høst
ved Lundeveien avlastning som følge av nye og særlig krevende brukere.
Felles omsorg har netto besparelser på 347 358 kroner. Det er netto merutgifter til medfinansiering til
sykehuset som oppveies av diverse merinntekter, hovedsakelig knyttet til ressurskrevende brukere.
Ordningen med medfinansiering til sykehuset opphører fra 2015, men betaling for utskrivingsklare
pasienter vil fremdeles måtte dekkes av kommunene.
Sykefraværet i de fire helse- og omsorgsenhetene fordelte seg slik: Hjemmetjenesten hadde et
sykefravær på 7,4%, helseenheten 3,4%, psykisk helse/habilitering på 5,9% og institusjonstjenesten
9,8%.
Helse- og omsorg har komplekse problemstillinger knyttet til forventninger/krav hos brukere og
pårørende, og hvordan tjenesteyting skjer ved de ulike tjenestestedene. Kommunen har
i løpet av de tre-fire siste årene foretatt innstramminger i pleie- og omsorg.
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Som det vises i grafen ovenfor har veksten i netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i Søgne den siste
fireårsperioden vært lavere enn tilsvarende vekst i andre kommuner. I 2014 ble netto driftsutgifter per
innbygger til pleie- og omsorg redusert med drøyt 3 prosent. Søgne kommunes netto driftsutgifter var
1 614 kroner mindre pr. innbygger enn gjennomsnittet i kommunegruppen. I forhold til gjennomsnittet i
Vest-Agder og landssnittet utenom Oslo brukte vi vesentlig mindre, henholdsvis 2 851 og 4 318 kroner
pr. innbygger.
For å danne seg et mer korrekt bilde, må det foretas nærmere analyser i forhold til behovskriteriene i
inntektssystemet. Beregnede utgifter til pleie- og omsorg er lavere i Søgne enn for
gjennomsnittskommunen som følge av en yngre befolkning. Andelen som var 80 år eller eldre i 2014
var 3,2% i Søgne, mens gjennomsnittet i samme kommunegruppe var 3,7%. Andel over 80 år i VestAgder er 4,2%, mens gjennomsnitt for landet unntatt Oslo er 4,4%.
Ut fra behovskriteriene i inntektssystemet skal vi bruke ca. 85% av landssnittet til pleie- og omsorg.
Dette tilsvarer ca. 14 000 kroner pr. innbygger, mens Søgne ligger på ca. 12 100 kroner. Dette
innebærer at vil reelt sett ligger ca. 1 900 lavere per innbygger, som for Søgnes utgjør ca. 20 mill.
kroner.
Ut fra en tilsvarende justering for alderssammensetning brukte Søgne kommune ca. 13 mill. kroner
mer per innbygger enn kommunegruppen i 2013. Siden nettoutgiften er redusert i Søgne i 2014 mens
den har økt i kommunegruppen ser denne forskjellen ut til å være utjevnet, slik at kostnadene til pleie
og omsorg i Søgne i 2014 også var lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen.
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Utgiftene til kommunehelse har over tid ligget noe lavere enn gjennomsnittet, dette var også
situasjonen i 2014. Søgne kommune brukte 1 893 kroner pr. innbygger på kommunehelse i 2014. Til
sammenligning brukte kommunegruppen 1 994 kroner pr. innbygger, Vest-Agder 2 086 kroner pr.
innbygger og landet utenom Oslo 2 308 kroner pr. innbygger.
NAV/Sosial og kvalifiseringsenheten er også organisert under helse- og omsorgssektoren.
Når det gjelder sosiale tjenester var netto driftsutgifter 1 887 kroner pr. innbygger i Søgne for
2014. Tilsvarende for samme kommunegruppe er 1 524 kroner, for Vest-Agder 1 944 kroner og for
landet unntatt Oslo 1 895 kroner:
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Utgifter til sosialtjenesten har særlig de to siste årene økt fra et lavt nivå, slik at vi nå har vesentlig
høyere utgifter enn kommunegruppen og ligger på nivå med landet utenom Oslo. Prosentvis økning i
sosialutbetalinger fra 2012 til 2014 har vært ca. 50 prosent. NAV/Sosial har satt inn flere tiltak med
sikte på å snu denne utviklingen. Merforbruket i forhold til budsjett på ca. 3 mill. kroner skyldes økning
av sosialhjelp og dekning av utgifter til de som deltar i «arbeid for sosialhjelp». Sykefraværet var i
2014 på 6,1% i NAV/Sosial.
Kvalifiseringsenheten består av introduksjonssenter for flyktninger, der det er vedtatt bosatt 20
flyktninger pr. år. Enheten har også drevet eget bofellesskap for enslige mindreårige, som ble nedlagt
i slutten av året 2014. Kvalifiseringssenteret har i 2014 bestått av blant annet videregående skole for
voksne, fag som fører til utdanning innen helse og oppvekstfag og fagbrev for helsefagarbeider og
barne- og ungdomsarbeider.
Enheten hadde i 2014 en netto inntekt på 1 853 851 kroner, og en netto mindreinntekt på 146 149
kroner. Det er usikkerhet knyttet til utgifter på ca. 360 000 kroner som er belastet regnskapet for 2014.
Hvis disse blir tilbakeført i 2015 vil enheten reelt sett ha et mindreforbruk på 213 000 kroner.
Sykefraværet i enheten har i 2014 vært 3,1%.
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5. TEKNISK SEKTOR
Teknisk sektor består av ingeniørvesenet, eiendomsenheten og arealenheten. Det er totalt 73 årsverk
innenfor teknisk sektor. Sykefraværet i teknisk sektor var 3,8 prosent i 2014.
Teknisk sektor hadde en netto driftsutgift på 37,8 millioner kroner i 2014 inkludert 6,7 millioner kroner
til KBR. Teknisk sektor utgjør 8 prosent av netto driftsutgifter i kommunen. Inntektene var i 2014 ca. 75
millioner kroner, slik at brutto driftsutgifter var ca. 113 mill. kroner.
Ingeniørvesenet
Rammeområdene:
Driften eksklusive selvkostområdene vann, avløp og slamtømming gikk med et overskudd på 0,8 mill.
kroner. Overskuddet på øvrig drift skyldes hovedsakelig lavere aktivitet som følge av innsparingskrav
for enheten i 2014. Innsparingskravene knyttet til privatisering av veier og nedlegging av veilys lot seg
ikke gjennomføre, men medførte at enheten holdt økonomisk igjen på annen drift. Det bidro også til
mindreforbruket at deler av innsparingskravet ble tilbakeført til enheten. Overskuddet skyldes også
lavere brøyteutgifter mot slutten av 2014 enn budsjettert.
Selvkostområdene:
Etterkalkylen på vann, avløp og slamtømming viser et selvkostresultat på i underkant av 5,3 mill.
kroner. Som følge av tidligere underskudd på selvkostområdene og negative selvkostfond ble
gebyrene økt i 2014, og det var budsjettert med et overskudd. Som følge av lavere aktivitet enn
forventet og høyere inntekter enn budsjettert ble imidlertid overskuddet større enn planlagt. Dette
tilføres selvkostfondene, noe som medfører at gebyrene framover blir lavere enn de ellers hadde vært.
Figurene nedenfor viser årsgebyr for vannforsyning, avløp og renovasjon i Søgne sammenlignet med
andre.
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Brukerundersøkelsene viser stort sett en forbedring de senere år. For både brukere/tjenester og
medarbeidere viser undersøkelsen at ambisjonsnivået oppfylles.
Eiendomsenheten
Eiendomsenheten hadde et overskudd på 1,2 mill. kroner i 2014. Dette skyldes vakante stillinger og
lavere strømutgifter enn tidligere år grunnet generelt lave strømpriser og at middeltemperaturen i 2014
var høyere enn normalt. Når det gjelder investeringssiden ble det fra 2013 bevilget 5 mill. kroner
ekstra knyttet til oppgradering av bygningsmasse. Disse bevilgningene har medført at en har fått
oppgradert flere av de mest prekære forholdene ved kommunens eiendomsmasse. I henhold til
Kostra-tall har Søgne kommune lavere utgifter til eiendomsforvaltning enn gjennomsnittet. Disse
tallene gjelder drift, og inkluderer ikke investeringer.

32

Brukerundersøkelsene viser stort sett en forbedring de senere år. For både brukere/tjenester og
medarbeidere viser undersøkelsen at ambisjonsnivået oppfylles.
Arealenheten
Arealenheten hadde et underskudd på 0,3 mill. kroner i 2014. Dette skyldes delvis at det i motsetning
til tidligere år ikke har vært vakante stillinger i 2014. I tillegg har inntektene vært lavere enn budsjettert
ved at det har vært færre søknader ved byggesaksavdelingen. Nedgangen i saker på byggesak gjorde
seg gjeldende fra litt før sommeren og ut året. Brukerundersøkelsene viser stort sett en forbedring i
2014 sammenlignet med 2012, men at en ennå ikke har nådd ambisjonsnivået for enheten.
I henhold til Kostra-tall er utgiftene per innbygger til plansaksbehandling noe lavere enn
gjennomsnittet for landet og Vest-Agder, men litt høyere enn kommunegruppen:
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Utgifter per innbygger til byggesaksbehandling var i henhold til Kostra-tall høyere i Søgne enn i
gjennomsnittskommunen:
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6. HMS
Søgne kommune hadde 6,23 % sykefravær i 2014. Fraværet har gått noe ned fra 2013 til
2014. Fraværet ligger under landsgjennomsnittet og er lavere enn de fleste kommunene i
regionen. AMU har satt et ambisiøst mål om at sykefraværet skulle reduseres til 5,6%. Det
arbeides kontinuerlig med forebygging og oppfølging for å nå målet.
Oversikt over sykefraværsutviklingen

i Søgne kommune:
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Bedriftshelsetjeneste
Det utarbeides årlig handlingsplan i samarbeid med bedriftshelsetjenesten – Stamina Helse.
Hvor arbeidshelseoppfølging, ergonomi/arbeidsplassvurderinger, fysisk/biologisk/kjemisk
arbeidsmiljø er blant de løpende oppgavene. Kommunen har avtale med Bedrift og
Personalpsykologi, som benyttes i enkeltsaker og ved avvikling av temasamlinger.
IA - arbeidet
Det at kommunen har inngått avtale om Inkluderende arbeidsliv innebærer at sykefraværet
skal reduseres, rekruttere flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke den reelle
pensjoneringsalder. Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars
en ny IA-avtale. Den nye avtalen forenklet reglene for oppfølging av sykemeldte og gjaldt fra
1. juli 2014.
Akan

HMS-ansvarlig bistår i enkeltsaker og i 2014 har dette vært aktuelt i en sak.
Trening
Kommunens medarbeidere har fortsatt tilbud om gratis trening en gang i uken i arbeidstiden.
Bedriftsavtaler om trening ved treningssentre i Søgne og i nabokommunene er delvis
videreført.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Det ble avviklet to møter i 2014 og følgende saker ble behandlet:
Orientering om KS sitt hefte «Best sammen- seniorheftet"
Årsmelding/handlingsplan for bedriftshelsetjenesten
HMS-rapportene
Revidert kommunens IA-handlingsplan
Opprettelse av HMS-grupper i enhetene/avdelingene – oppfølging fra 2013
Arbeidsmiljøprisen ble erstattet med beste arbeidsmiljøtiltak. De ulike tiltakene ble
presentert på intranett og alle ansatte kunne stemme på sin favoritt. Tomtebo
barnehage ble vinneren av beste arbeidsmiljøtiltak 2014 for tiltaket «Ukas ansatt».
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7. LIKESTILLING
Kommunen som arbeidsgiver
Søgne kommune er kommunens største arbeidsgiver med 834 ansatte, fordelt på 631 årsverk. Av
disse er 674 kvinner og 161 menn. 410 kvinner og 44 menn har deltidsstilling. I alt utgjør
deltidsstillingene 250,51 årsverk
Kommunen som arbeidsgiver, har som mål at det skal være en arbeidsplass der det råder full
likestilling mellom kvinner og menn. Det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av legning,
kjønn, funksjonsevne og bakgrunn.

Kjønnssammensetning toppledelse, enhetsleder og øvrig
ledelse
Toppledergruppen består av fem menn og en kvinne. I enhetsledergruppen er det 9 kvinner og 7
menn. Det er i alt 39 ledere med personalansvar i Søgne kommune (toppledergruppa ikke
medregnet). Av disse er 13 menn.

Kjønnssammensetning etter sektor
Kommunen følger et tradisjonelt mønster ved at de fleste kvinnene jobber i helse- og sosial og
skoleenhetene, mens de fleste mennene jobber i teknisk relaterte enheter og i administrasjonen.
I helse- og omsorgsektoren utgjør kvinner litt under 90 % av de ansatte, mens de utgjør 80 % innen
oppvekstsektoren. Innen habiliteringsområdet er det en noe jevnere fordeling av kvinner og menn.
Innen teknisksektor og administrasjon finner man en mer jevn fordeling mellom kjønnene, selv om
fordelingen ikke er like jevn når det kommer til hvilke oppgaver de utfører. Samtlige renholdere kvinner
og alle i ingeniørvesenet menn.
Kommunen lager også en egen likestilling- og mangfoldsmelding som behandles i
administrasjonsutvalget.

Planlagte og iverksatte tiltak 2014
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Tiltak i handlingsplan for
likestilling og mangfoldmangfold
Likestilling og mangfold:
Tiltak for å fremme
likestilling og mangfold skal
inngå i enhetenes
virksomhetsplan.

Overordnet

Teknisk og administrasjon
(5)
Ingen enheter/avdelinger
rapporterer om spesielle
tiltak.

Helse- og omsorg (5)

Oppvekst (8)

Ansvar

NAV rapporterer at de legger til
rette for mangfold blant annet når
det gjelder alder, etnisitet,
funksjonsevne.

Ingen enheter rapporterer om
spesielle tiltak.

Enhetene

Barnehagene tar i mot personer i
språkpraksis.

Enhetene

2 enheter rapporterer at de legger til
rette for å ta i mot personer i
språkpraksis og arbeidstrening.

Det skal rapporteres i
årsmeldingen om hva som
er iverksatt
Nytt tiltak i 2014 inkludere spørsmål om
minoritetsbakgrunn og
tilretteleggingsbehov blant
sine ansatte i
medarbeiderundersøkelser
Rekruttering:
Andel ansatte med
innvandrerbakgrunn økes.

Ingen spesielle tiltak

Avventer til ny
medarbeiderundersøkelse
tilgjengelig på
bedrekommune.no fra
høsten 2015

Det skal legges til rette for
at mennesker med nedsatt
funksjonsevne og personer
med annen etnisk bakgrunn
blir innkalt til intervju
dersom de er kvalifisert for
stillingen. Jf. vedtak i
Administrasjonsutvalget
26.02.13.

Kompetanseutvikling:
Ansatte med
innvandrerbakgrunn tilbys
mentorordning

Det skal gis opplæring og
informasjon om likestilling
og mangfold til ledere jf.
lederopplæring

Tiltak i handlingsplan
for likestilling og
mangfold - Kjønn
Implementere
likestilling:
Likestilling og
mangfold skal
integreres i kommunens
lederopplæring.
Mål og tiltak for
likestilling skal være en
integrert del av
enhetenes og
avdelingenes
virksomhetsplaner

Det settes av midler til
likestillingstiltak.
Rekruttering:
Markedsføre
kommunen som en
attraktiv arbeidsplass
for begge kjønn, med
mulighet for personligog faglig utvikling
Stillingsutlysninger skal
utformes på en måte

Øvrige enheter rapporterer at de
ikke har konkrete tiltak i
virksomhetsplanene
2 av 5 enheter rapporterer at de har
personer i språkpraksis og
arbeidstrening i 2013

Organisasjonssjef
og koordinator for
likestilling

Ingeniørvesenet: 6% av de
ansatte har
minoritetsbakgrunn
Eiendomsenheten: 12% av de
ansatte har
minoritetsbakgrunn
Øvrige avdelinger/enheter har
ikke ingen ansatte
minoritetsbakgrunn
Alle enheter at rapporter at de
innkaller mennesker med
nedsatt funksjonsevne og
personer med annen etnisk
bakgrunn ved intervju,
dersom de er kvalifiserte. 1
kandidat med annen etnisk
bakgrunn enn norsk ble
innkalt til faglederstillingen
på servicetorg/bibliotek.

Ingen rapporterer om økt andel
medarbeidere med
innvandrerbakgrunn.

Innen enhet for barnehage har
flere tilkallingsvikarer med
minoritetsbakgrunn. Lunde , PPT
og Tinntjønn skole har tilsatt
personer med minoritetsbakgrunn
i 2014.

Enhetene/rådmann

Alle enhetene rapporterer at
kvalifiserte personer med annen
etnisk bakgrunn eller nedsatt
funksjonsevne blir behandlet likt
som andre kvalifiserte søkere.

5 av 8 enheter har hatt personer
med minoritetsbakgrunn på
intervju.

Enhetene

3 av 5 enheter/avdelinger har
ikke mentorordning, da de
ikke har ansatte med
innvandrerbakgrunn.
Ingeniørvesenet og
eiendomsenheten tilbyr
mentor ved behov.

Ingen enheter har mentorordning,
enten fordi de ikke har ansatt
personer med innvandrerbakgrunn
eller at de som har blitt ansatt ikke
har hatt dette behovet.

PPT opplyser at de har
mentorordning. Øvrige enheter
har ikke mentorordning, enten
fordi de ikke har ansatt personer
med innvandrerbakgrunn eller at
de som har blitt ansatt ikke har
hatt dette behovet.

Enhetene/rådmann

Flere enheter opplyser at
arbeidsoppgavene er fysisk
krevende, noe som begrenser
muligheten for å ansette personer
med nedsatt funksjonsevne

Jobbes med
kontinuerlig, men bør få
økt fokus

Overordnet

Rådmann

Teknisk og
administrasjon (5)

Helse- og omsorg (5)

Oppvekst (8)

Jobbes med kontinuerlig, men bør få økt fokus

Ansvarlig

Rådmann

3 av 5
enheter/avdelinger
opplyser at de ikke
har definerte mål for
likestilling i sine
planer.
Ingeniørvesenet
påpeker at de sliter
med skjev fordeling
mellom kjønnene.

Alle enheter opplyser at de har
definerte mål for likestilling i
sine planer.

Av de 6 av 8 enhetene
rapporterer at mål og tiltak
for likestilling er lagt inn i
enhetenes planer.

Enhetene

Spesielt skolene har fokus
på kompetanse fremfor
kjønn,

Det et ikke øremerket midler til likestilling i
budsjett 2015
Jobbes med kontinuerlig, men ikke iverksatt
konkrete tiltak

Rådmann

Jobbes med kontinuerlig, men bør få mer fokus
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som gjør det attraktivt
for det
underrepresenterte
kjønn å søke
Hvis det ene kjønn er
klart underrepresentert
innen den aktuelle
stillingskategori på
vedkommende
fagområde, oppfordres
de som er av dette
kjønn til å søke, og det
anvendes moderat
kjønnskvotering ved
tilsetting.
Kompetanseutvikling i et kjønnsperspektiv:
Mulighet for
Spørsmål om karriereutvikling inkluderes i
karriereutvikling skal
medarbeiderundersøkelsen fra og med 2015.
inngå i
medarbeidersamtaler.
Det skal tilrettelegges
Overordnet kompetanseplan vedtatt i
for
kommunestyret 19.02.15
kompetanseutvikling.
Lønn:
Utarbeide
arbeidsgiverstrategi
innen lønnsområdet
som ivaretar
likestillings- og
mangfoldsperspektivet.
Ufrivillig deltidsarbeid:
Redusere antall
deltidsstillinger i
henhold til prosjekt
”Ufrivillig deltid 2012 –
2013”. Prosjektet har
vært videreført i 2014,
selv om
prosjektperioden
finansiert av NAV er
avsluttet.
Rapportering:
Likestillingsmelding /rapportering som
ivaretar
rapporteringsplikten fra
Likestillings- og
diskrimineringsombudet
legges frem for
administrasjonsutvalget
årlig.
Det innføres en
rapporteringsrutine for
likestilling- og
mangfold i malen for
kommunens
årsmelding. Den enkelte
enhet/avdeling
rapporterer i henhold til
dette, jf. vedtak i
Administrasjonsutvalget
26.02.13

Ingen av enheten har i
sine stillingsannonser
oppfordret det
underrepresenterte
kjønn. I de enheter
hvor det har vært
tilsettinger i 2014
rapporterer alle at det
underrepresenterte
kjønn har blitt innkalt
dersom de er
kvalifiserte

Alle enhetene rapporter om lav
andel menn. Av de som har
hatt utlysninger i 2014
rapporterer alle at de ikke
spesielt har oppfordret menn
til å søke. Enhetene
rapporterer at det ønskelig å
øke andelen mannlige ansatte,
men at det er få kvalifiserte
søkere

Ved barneskolene, enhet
for barnehage og PPT
rapporteres det at menn er
underrepresentert, mens
det på ungdomsskolene er
mer likestilt. Samtlige
enheter rapporterer at de
aktivt har oppfordret det
underrepresenterte kjønn
(menn) om å søke.

Enhetene

Alle enhetene
rapporterer at dette er
et tema i
medarbeidersamtalene
Alle enhetene
rapporterer at dette
legges til rette for
kompetanseutvikling.

Alle enhetene rapporterer at
dette er et tema i
medarbeidersamtalene

Alle enhetene rapporterer
at dette er et tema i
medarbeidersamtalene

Enhetene/rådmann

Alle enhetene rapporterer at
dette legges til rette for
kompetanseutvikling

Alle enhetene rapporterer
at dette legges til rette for
kompetanseutvikling

Administrasjonsutvalget vedtok lønnspolitisk
plan 14.01.14

Rådmann

Fokus på å bygge en heltidskultur – «Først heltid,
så deltid»
Positiv utvikling i gjenns. stillingsst i POsektoren
jan.12
jan.13
apr.14

Rådmann

Hjemmetjen.
Inst.
Psyk/hab
PO-samlet

46,24
54,75
54,22
51,01

51,36
57,31
51,01
53,52

Egen sak for administrasjonsutvalget

53,94
62,85
61,10
59,42
Rådmann

Innført fom årsmelding for 2013
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9. KLIMA OG MILJØ
Klima- og energiplanlegging
Det er fastsatt statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene. Disse fastsetter
som et overordnet mål at kommunene gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse skal stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energiomlegging. Klima- og miljøhensyn er ett av elementene som inngår i kommunens miljø-, arealog transportplanlegging. Det har også gjennom 2014 blitt jobbet med en egen kommunedelplan for
sykkel.
Søgne kommune har over flere år lagt vekt på energieffektivisering i bygg, både ut fra miljøhensyn og
for å redusere driftskostnader. I 2014 ble det gjort en ekstra innsats på kartlegging av energibruken i
kommunale bygg i regi av Knutepunkt Sørlandet. Eiendomsenheten legger også vekt på skolering og
oppdatering av egne ansatte og bruk ny teknologi (for eksempel varmepumper, SD-anlegg og
vannbåret varme).
Naturmangfold
Søgne kommune er i stor grad kartlagt og verdisatt i forhold til viktige områder for biologisk mangfold.
Dette omfatter naturtyper, arter, ferskvannslokaliteter og marint biologisk mangfold. Kartleggingen er
imidlertid ikke fullstendig, slik at kravet til kunnskapsgrunnlag og føre-var-prinsippet i
Naturmangfoldloven aktualiseres i hver enkeltsak som berører naturmangfold. Eksempelvis resulterte
kartleggingen ifm planlegging av ny E-39 i registrering av objekter som ikke var kjent fra før. To av de i
alt fem naturtypene som har status som «utvalgte naturtyper» finnes i Søgne, hhv slåttemark og hule
eiker.
Det finnes også en rekke registreringer av svartelista fremmede arter i kommunen, hvorav mange i
kategorien svært høy økologisk risiko. Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot
biologisk mangfold både i Norge og globalt. Innsats i forhold til bekjempelse av slike arter er i
hovedsak konsentrert mot verneområdene. Kommunen har ønsket å også ha fokus på svartelista arter
utenfor verneområdene og har etter søknad fått tildelt statlige midler til dette arbeidet.
Forurensning
Tilstanden i Søgne kommune i forhold til forurensing er relativt god. Sammenlignet med andre
kommuner har vi få virksomheter som utgjør stor potensiell fare for forurensning. Den største risikoen
for store miljøskader er knyttet til skipstrafikken i Skagerak. Når det gjelder grunnforurensning er åtte
lokaliteter i Søgne registrert. Ingen av disse er i kategorien hvor det er behov for tiltak.
Langtransportert forurensnings/ sur nedbør er den største påvirkningen i vannregion Agder. Årsaken
er utslipp av svovel- og nitrogenforbindelser til atmosfæren, primært forårsaket av bruk av fossilt
brennstoff som kull og olje på kontinentet. Agder er særlig utsatt for forsuring. Songdalselva/Søgneelva har vist en meget gledelig utvikling i oppgang av laks og sjøaure de siste årene men er utsatt for
periodiske dropp i Ph`en som kan gi negative effekter. Det arbeides med muligheten for
fullkalkingsanlegg av elva.
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DEL 2 ÅRSMELDINGER FRA ENHETENE
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10. Innledning
I dette kapittelet gjennomgås hver enkelt enhet. Utover korte beskrivelser av de ulike enhetene er
hovedvekten på enhetenes resultater og tiltak innenfor de tre fokusområdene økonomi, brukere og
medarbeidere.
I årsmeldingen for 2014 rapporteres det på planlagte tiltak i økonomiplanen 2014-2017, som ble
utarbeidet høsten 2013. Dette innebærer at resultatene fra brukerundersøkelsen i 2014 ikke var kjent
da tiltakene ble planlagt. Resultatene for 2014 presenteres likevel for å ha mest mulig oppdaterte tall.
Noen enheter presenterer også andre tiltak enn de som ble beskrevet i økonomiplanen 2014-2017,
som blant annet kan ha utgangspunkt i resultatene som har blitt kjent i løpet av 2014.

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

Ansvarsområde
-

-

-

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

Overordnede mål
I kommuneplanen for 2011- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:
«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».
PP-tjenestens hovedoppgave, også i løpet av 2014, har vært å hjelpe til å styrke handlingskompetansen i
barnehage og skole for å skape gode og stimulerende lærings- og oppvekstmiljø gjennom tilpasset og
inkluderende opplæring. Vi skal også bidra med og legge til rette et godt læringstilbud til barn med særlige
behov.
Det er et uttalt mål for tjenesten å sikre godt kompetente medarbeidere som er stabile over tid.

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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

God økonomistyring

Avvik i forhold til

Forbruk i % av

Ambisjonsn
ivå

2012

2013

2014

100

96

86

92
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budsjett

budsjett
Budsjettavvik i kr

0

158

407

412

Overskuddet i 2014 kan forklares med perioder med ubesatte stillinger og refusjon av sykepenger.
Gjennomførte tiltak i 2014:


Månedlig gjennomgang av regnskap og budsjett
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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

Målemetode

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

Tilfredshet med informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Ambisjonsnivå 2014

Brukerundersøkelse
PPT- foreldre

3,9
4,5

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere

4,2

Brukerundersøkelse
PPT- foreldre

Ikke
aktuelt

4,5

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere
Brukerundersøkelse
PPT- foreldre

Ikke
aktuelt
3,5

4,5

Brukerundersøkelse PPT
- samarbeidspartnere

4,5

Brukerundersøkelse
PPT- foreldre

3,5
4,5

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

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

Gjennomførte tiltak i 2014:





Det har vært leid inn konsulenthjelp/logopedhjelp i 2014 for å ivareta oppfølgingen av brukere
på en god måte i en situasjon med vakanser/sykemeldinger. I forhold til størrelsen på behovet
for hjelp fra foresatte, skoler og barnehager, har dette ikke vært tilstrekkelig grunnet
vanskeligheter med å få tak i fagfolk med rett kompetanse.
For å imøtekomme behovet for at PP-tjenesten skulle være mer tilgjengelig har det blitt kjøpt
inn og tatt i bruk nye mobiltelefoner, som skulle gi mer fleksibilitet.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer Måleindikatorer
Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Landet
Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass
Sykefravær

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

4

2013

4,5

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

Statistikk

17,0

11,1

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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God organisering Organisering av arbeidet
God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,8

4,3

4,3

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

3,9

4,7

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Sikre stabil bemanning og beholde godt
kvalifiserte medarbeidere.
Arbeide for god organisering av
arbeidsoppgavene ved enheten.

Følge opp prosjektet «Inkluderende
læringsmiljø og pedagogisk refleksjon»,
Knutepunkt Sør.
Pedagogisk utviklingsplan 2010-2013 setter
fokus på faglige satsing sområder for arbeidet.
Virksomhetsplan 2013-2014 setter fokus på
tiltak for å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og
en tilgjengelig og brukerorientert tjeneste med
god service.
Faglig og sosialt seminar en gang i året.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
I løpet av vår/sommer 2014 var det et lederbytte.
Det har også i løpet av året sluttet noen
arbeidstakere med lang erfaring i PP-tjenesten.
Dette tiltaket har ikke blitt fulgt opp godt nok.
På grunn av en veldig ustabil
bemanningssituasjon, har ikke PP-tjenesten
kunne fulgt opp en god organisering av
arbeidsoppgavene. Løsningene som har blitt
brukt har ikke vært veldig gode, og det har vært
mange bytter av saksbehandlere og ansvarlige
ute på de enkelte skolene og barnehage.
PP-tjenesten har vært med på satsningen, og har
fulgt denne gjennom hele året. Pga lederskifte
ble det en liten stopp midtveis i året, men vi fikk i
løpet av høsten deltatt sammen med skolene og
barnehagene, slik det var planlagt i knutepunktet.
Dette har ikke blitt gjennomført
Gjennomføringen av tiltaket har ikke vært godt
nok.
Dette har ikke vært gjennomført.

Andre gjennomførte tiltak i 2014:


Det ble i august ansatt ny leder for PP-tjenesten

12. Barnehageenheten
Enhetsleder Venke Kristiansen

Ansvarsområde
Enheten har ansvar for å forvalte 5 kommunale barnehager, 6 private barnehager og 5 private
familiebarnehager. Totalt utgjør dette 660 barnehagebarn.
Enheten hadde i 2014 et netto forbruk på 74,7mill. kroner. Enheten har en administrasjonsressurs på
1,40 årsverk, 100 % enhetsleder og 40 % barnehagekonsulent.

Overordnede mål
Enhet for barnehager reguleres etter Lov om barnehager med forskrifter og kunnskapsdepartementets
merknader til bestemmelser. Rammeplanen for barnehagen er en forskrift til loven. Målet med
rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg/styrer en forpliktende ramme å
arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold.
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I kommuneplanen for 2011- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:
«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».
Hovedmålet følges gjennom underliggende planer på oppvekstområdet:








Barnehagebehovsplan
Handlingsplan mot mobbing
Kvello- arbeid
«Være sammen»-arbeid
Systemarbeid knyttet til overgang fra barnehage til skole
Inkluderende læringsmiljø
Årsplan for barnehager

Utfordringer og utviklingstrekk for enheten:







Kompetanseheving/kompetanseutvikling.
Interkommunalt samarbeid.
Oppfølging av tilsyn.
Overgang barnehage/skole.
Kompetanseutvikling innen språk og språkutvikling. Minoritetsspråklige barn inngår i dette
arbeidet.
Organisering av et godt spesial pedagogisk team.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsniv
å

2011

2012

2014

0

103

99

94

0

-1 981

692

4.485

Forklaring på mindreforbruket i 2014.



Utbetalingene til de private barnehagene ble mindre enn budsjettert.
Høyere inntekter enn kostnader på gjestebarn i barnehagene.

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
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 alle barnehagene
styrer etter budsjett i 2014

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Gjennomført.
En spes.ped stilling ble midlertidig redusert med
40%.
Hver styrer legger nå inn sitt detaljbudsjett, og
har ansvar for sin barnehage.

Andre gjennomførte tiltak i 2014:



Det er ansatt 2 nye styrer og de har fått opplæring av økonomikontoret.
Vi har laget felles retningslinjer for føring av regnskap.

Fokusområde brukere/tjenester
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Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

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

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012

Brukerundersøkelse
foreldre/foresatte

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Samarbeidsutvalgene i barnehage må tildeles
større ansvar når årsplanen for barnehagen
skrives.

2014

Landet
2014

4,5

5

5

5,1

4,5

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

4,5

4,8

4,8

4,8

4,5

5,7

5,5

5,4

4,5

4,6

4,6

4,8

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Dette jobbes det med i barnehagene, men det er
enda litt igjen før det er helt på plass.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013
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

Tilfredshet med
nærmeste leder

Landet
5
2013

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
«Være sammen» går nå over fra å være et
prosjekt til å bli en implementert metode i alle de
kommunale barnehagene.
Innføring av felles fokus på mobbeplanen i alle
barnehager. Felles kursrekke på temaet.
Fylkesmannens fokus på å videreutdanne
ufaglærte i alle barnehager.
Gjennomgang i alle barnehager på
sykefraværet hvert kvartal. Spesielt fokus på

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Inkluderende Læringsmiljø satsing i samarbeid
med barnehager, skoler og pp-t i Knutepunkt
Sør, vil videreføre mye av den metodikken som
var i Være sammen.
På tilsyn var dette et av temaene og det viser seg
at den jobbes med i alle de kommunale bhg.
Flere assistenter tok i mot dette tilbudet, og noen
gikk videre for å ta fagbrevet.
Vi har hatt et stort fokus på dette det siste året,
med kurs, caser på styrermøter, besøk av

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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korttidsfraværet.
Enhetsleder vil være mer til stede i barnehagen,
ved for eksempel personalmøter og ledermøter.
Sykefravær: Gjennomgang i alle barnehager på
fraværet hvert kvartal. Spesielt fokus på
korttidsfraværet.

Songdalen og fått opp bevisstheten rundt leders
rolle i arbeidet med å få ned sykefraværet.
Sykefraværet var i 2014 på 8,03%.
Pga stor arbeidsmengde og mangel på folk er vi
ikke i mål med dette, men jobber videre med det
neste år.
Gjennomført.

13. Søgne og Songdalen barnevernstjeneste
Enhetsleder: Liv Turid Naglestad
Søgne og Songdalen barnevernstjeneste er lokalisert i Songdalen. Omtalen nedenfor følger
Songdalens mal for årsrapportering.

Ansvarsområde




Barneverntiltak i familien.
Barneverntiltak utenfor familien.
Barneverntjenesten, felles administrasjon.

Mål og måloppnåelse
1. Alle barn og familier skal få sin sak vurdert på en faglig, grundig og respektfull måte
Indikatorer
Brukerundersøkelser gjennomføres hvert annet
år. Resultatet skal minst være på nivå med
landsgjennomsnittet.
Årlig rapportering på antall klagesaker til
fylkesnemnda og fylkesmannen.

Måloppnåelse i 2014
Barneverntjenesten har ikke gjennomført
brukerundersøkelse i 2014, grunnet
kapasitetsproblemer. Ønsker en mer direkte form
på tilbakemeldinger fra barn, ungdom og foreldre i
fremtiden.
Det har vært en klage til Fylkesmannen – hvor det
ikke ble funnet noe å utsette på
barneverntjenestens arbeid.
Private parter har anket 10 vedtak fattet av
barneverntjenesten/Fylkesnemnda. Mer forklaring i
annet punkt i årsrapporten.

2. God kvalitet på saksbehandlingen med fokus på grunnleggende ferdigheter og tilpasset
saksmengde
Indikatorer
Måloppnåelse i 2014
Bruke fadderordning for nyutdannede/nyansatte. Nestleder og en ansatt har ansvar for oppfølging
av nyansatte/nyutdannede. Gjennomført.
Rapportere avvik til tjenestesjef, jf. intern kontroll Avviksmodul i kvalitetslosen vil bli brukt fra januar
for barneverntjenesten.
2015.
Rapportere på saksmengde til hver enkelt
Stor saksmengde og ubrukte lønnsmidler våren
saksbehandler fire ganger i året, og foreslå/
2014 medførte ansettelse av 2 saksbehandlere fra
sette inn tiltak hvis den overskrider foreslått
mai/juni og ut desember 2014.
norm.
3. Barneverntjenesten skal tidlig inn i saker og ha en lav terskel for undersøkelser

47

Indikatorer
Den årlige SSB-rapporten viser nedgang i
gjennomsnittsalder.
Halvårlig fylkesmannsrapporter viser økning av
tiltak i familier og få meldingshenleggelser.

Måloppnåelse i 2014
Barneverntjenesten har ikke tilgjengelige data for
fjor året, men anser målsettingen som oppnådd.
Oppnådd målsettingen.

4. Rett tiltak av god kvalitet
Indikatorer
Alle hjelpetiltak skal systematisk evalueres i
2014.

Måloppnåelse i 2014
90 % av alle hjelpetiltakene ble systematisk
evaluert.

5. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og ansatte i barneverntjenesten skal til enhver tid ha
nødvendig kompetanse
Indikatorer
Resultat av medarbeidertilfredshetskartleggingen skal ha en snittscore over
middels.

Måloppnåelse i 2014
Resultatet fra kartleggingen i 13 var bra. Ingen ny
undersøkelse i 2014, bare oppfølging av den fra
2013.

Sykefraværet skal i 2014 være på linje med
kommunens målsetting.

Sykefraværet var på 2,4 %. Målsetting nådd.

Barneverntjenesten har i 2014 en plan for etterog videreutdanning for de ansatte, og har avsatt
midler til dette.

Målsetting oppnådd.

Alle ansatte skal ha tilbud om veiledning i
gruppe og/eller individuelt.

Målsetting oppnådd.

Viktige hendelser i året som gikk
Personalsituasjon og intern organisering.
Barneverntjenesten søkte statlige midler og fikk en ny stilling i 2014. Det ble ansatte en gruppeleder
for dem som jobber med plasserte barn.
I 2013 ble det etablert en ny tilsynsførerordning i kommunen. En person ble ansatt som tilsynsfører i
40% fast stilling, og ordningen fungerer pr. d.d. godt. Alle barn plassert i Søgne og Songdalen fra
andre kommuner har i dag tilsynsfører. Barneverntjenesten har tilsynsansvar for 61 barn i de to
kommunene.
Det ble etablert et team som jobber mest med sped- og småbarn og disse får kompetanseheving på
feltet gjennom Praxis Sør.
Det ble også etablert et eget ungdomsteam med 2 ansatte. De har blant annet ansvar for ungdom
over 18 år som bor for seg selv og ønsker oppfølging fra barneverntjenesten. Våren 2014 ble det
opprettet tett samarbeid med politiet, barneverntjenesten i Kristiansand og Mandal om et kriminelt og
rusbelastet ungdomsmiljø.
Det var en del utskiftninger i personalgruppa i løpet av året og dette medførte at tjenesten hadde
lønnsmidler til å ansette saksbehandlere i 1,9 stilling fra mai/juni og ut året. Disse ble plassert i gruppa
som jobber med undersøkelser og hjelpetiltak, noe som bidro til at barneverntjenesten klarte å holde
frister på meldinger og undersøkelser.
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Saksmengde
Barneverntjenesten mottok 230 meldinger i 2014. Det ble gjennomført 186 undersøkelser. Dette er 50
flere enn i 2013, en økning på 36,76%. Barn og familier med hjelpetiltak i familien har økt fra 97 i 2013
til 126 i 2014.
Barneverntjenesten plasserte tre barn i fosterhjem i løpet av året og 2 ungdom på institusjon.
Barneverntjenesten har fremmet saker på 16 barn/ungdom for Fylkesnemnda. Av disse var det 6
akuttsaker, hvorav 5 ble anket. Barneverntjenesten fikk medhold i alle sakene. 5 av sakene om
omsorgsovertakelse ble anket, 3 av disse er trukket og 2 skal behandles i Tingretten våren 2015. Tre
av sakene gjelder barn som er under omsorg, hvor foreldre ønsker tilbakeføring eller endring i
samværsordning. 1 barn ble tilbakeført til sine foreldre i 2014.
Det er en ny trend at nesten alle saker til Fylkesnemnda blir anket. Ankene har ikke ført frem i noen
saker. Det er både tidkrevende og kostbart for barneverntjenesten.
Det har også i år vært problematisk å finne gode tiltak for barn som plasseres utenfor hjemmet. Likevel
bedre enn i fjor, både fordi noen av barna er yngre og fordi det ikke har vært så mange plasseringer.
Barneverntjenesten har brukt private aktører i mange saker. Dette fordi saksmengden har økt slik at
saksbehandlere ikke har mulighet for å gjøre tiltaksarbeidet i familien selv. Barneverntjenesten vil i
2015 prioritere å engasjere/ansette miljøarbeidere/ familieveiledere slik at tjenesten i større grad har
hånd om tiltakene selv.
Samarbeid
Barneverntjenesten prioriterer tverrfaglig samarbeid med barnehager og skoler. Ansatte deltar i Kvellokartlegging i barnehager, kjernegrupper på skoler og i andre fora der det er viktig for barn, unge og
familier samt samarbeidspartnere at barnevernet er til stede.
Kompetanseheving
Det stilles større og større krav til kompetansen hos ansatte i barneverntjenesten og det kan til tider
være vanskelig å få med seg alle nye metoder, holdninger og trender. Det blir derfor viktig med
spesialisering i forhold til aldersgrupper og problemområder.
Interkommunal barneverntjeneste i Knutepunkt Sørlandet.
Barnevernleder og ansatte har deltatt aktivt i utformingen av forslag til den nye, store
barneverntjenesten. Dette gjennom prosjektarbeid og gruppearbeid med de andre kommunene og i
diskusjoner internt i kommunen. Ansatte og leder er positive til forslaget, men ser at det krever mye
arbeid med implementering i 2015.
Utfordringer i året som kommer
Etablere gode kommunale hjelpe- og omsorgstiltak i takt med BUF-etats nedtrapping.
Økonomi – kommunens egenandel økes og staten kompenserer gjennom rammetilskudd som ikke er
tilstrekkelige.
Nok bemanning med økte krav til kartlegging, dokumentasjon, oppfølging og økt saksmengde.
Bidra til en god implementering av en robust interkommunal barneverntjeneste sammen med
Kristiansand, Lillesand og Birkenes.

Nøkkeltall økonomi - Søgne
Regnskap 2014
Barnevernstjeneste
Barnevernstiltak
når barnet ikke er
plassert av
barnevernet
Barnevernstiltak
når barnet er
plassert av
barnevernet

Budsjett 2014

Avvik (kr)

Regnskap 2013

4 437 984

3 995 866

-442 118

3 491 710

2 547 732

2 188 368

-359 364

2 585 773

9 158 183

7 611 952

-1 546 231

7 044 241
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Sum

16 143 899

13 796 186

-2 347 713

13 121 724

Barnevernstjeneste
 Utgifter til advokat er flyttet til denne tjenesten, utgjør 340 000 kr i 2014
 Det er brukt ca 100.000 kr mer på lønn og sosialutgifter enn budsjettert i 2014
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
 Det er brukt ca. 450.000 kr mer enn budsjettert på kjøp av private tjenester, som private
tiltaksgrupper (foreldreveiledere og miljøarbeidere), tolketjenester, legetjenester mm.
 Samtidig er det brukt noe mindre på besøkshjem, støttekontakter og MST
Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet
 De største utgiftene på denne tjenesten går til lønn og utgiftsdekning til fosterforeldre,
overforbruk på ca. 630.000 kr. To nye fosterhjemsplasseringer og to brudd i andre fosterhjem
er noe av forklaringen på økningen.
 Frikjøp av fosterforeldre, overforbruk på 1,3 mill. kr.
 Kjøp av private tjenester, som avlastning i fosterhjem, (960 000 kr) og oppfølging av ungdom i
egen bolig, til sammen et overforbruk på 1 mil. kr.
 Oppfølging av ungdom over 18 år i egen bolig, overforbruk på 85.000 kr.
 På inntektssiden kom det inn 1 mill. mer i refusjon fra staten enn budsjettert. Dette henger
sammen med de økte utgiftene i fosterhjemmene som nevnt over.

Nøkkeltall personal
Årsverk




2014
15,8

2013
14,4

2012
12,2

2011
10,3

2012
7,2

2011
14,9

1 ny stilling opprettet med statlige midler.
40 % stilling opprettet i forbindelse med ny tilsynsførerordning.

Sykefravær

2014
3,7

2013
2,2

NØKKELTALL, barnevern Søgne.

2014

2013

2012

2011

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

120
102
74
28
11
43
9,0

135
88
57
22
9
40
7,9

115
108
55
27
6
37
7,2

106
72
55
27
5
37
6,6








Nedgang i antall meldinger
Økning i antall undersøkelser
Økning av hjelpetiltak i hjemmet
Økning i antall barn som er plassert utenfor hjemmet
Alle ungdommer over 18 år ønsker videre oppfølging fra barnevernet
Liten økning i antall fosterhjem i Søgne

14. Nygård skole og kompetanseavdeling
Enhetsleder: Dag Røise

50

Ansvarsområde
Nygård skole og kompetanseavdeling er en av Søgne kommunes barneskoler. I 2014 hadde skolen
ca 350 elever. Disse var fordelt på to klasser pr. trinn, med unntak av 3. trinn der det for høsten var 3
klasser.
Ledergruppen har for høsten bestått av rektor og 2 avdelingsledere, der den ene har hatt ansvaret for
både småskolen (1.-4.) og mellomtrinnet (5.-7.).
Nygård skole og kompetanseavdeling er utpekt til å være en kommunal ressursskole for elever som
har store og sammensatte lærevansker, ofte kombinert med forskjellig grad av funksjonshemming. 20
av skolens/kommunens elever fikk sitt opplæringstilbud i regi av kompetanseavdelingen.
Skolen har egen SFO-ordning med gjennomsnittlig 75-80 barn hvert skoleår. Leksehjelptilbudet for 1.4. trinns elever gjennomføres av SFO-personalet. Kompetanseavdelingen har også egen
SFO/avlastning med ca. 10 barn hvert år.

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




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

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
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.

Ambisjonsnivå

2012 2013

100

97

0

838

2014

100 100,3
97

-104

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Grunnet utfordrende elevsaker har bufferen
måttet brukes til bemanning.
Skolen har også dekket ombygging av klasserom
for hørselshemmet elev av eget budsjett.
Grunnbemanningen har de senere årene vært
lagt slik at elevene skulle få god opplæring selv
uten vikar ved noe av kurs og sykefraværet.
Grunnet utfordrende elevsaker har vikarbruken i
2014 vært større enn tidligere år.
Dette har vært gjennomført. Også jobbet med at
inntektene føres riktig mellom skolens avdelinger.
Har ikke vært aktuelt i 2014.
Gjennomført. Likevel byr det på utfordringer når
det i løpet av året kommer elever med til dels
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stort behov for ekstra voksenoppfølging.

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

Nygård 2011

Nygård 2012

Nygård 2013

Nygård 2014

Landet 2014

Mål 2015

Lesing

1,8

1,9

1,7

2,0

2,0

2,1

Engelsk

-

2,2

2,0

1,7

2,0

2,1

Regning

1,8

2,1

1,8

2,0

2,0

2,2

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

Måleindikator

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

God service og
informasjon

God
brukermedvirkning

Målemetode

2014

Landet
2014

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

Ambisjons
nivå

2011

2012

4,5

4,9

4,5

4,7

2013

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole
Foreldreundersøkelsen
Skolen
informerer oss
om barnets
utvikling
Tilfredshet med
informasjon
Brukerundersøkelse
Tilfredshet med SFO
tilgjengelighet
Foreldres
muligheter for
innflytelse på
Foreldreundersøkelsen
læringstilbuden
e til barnet.

Se egen
tabell

Se
egen
tabell

Se
egen
tabell

4,5

5,3

4,5

5,5

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

4,4

4,7

4,2

4,5

4,6

Se
egen
tabell
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Tilfredshet med Brukerundersøkelse
medvirkningen SFO
Får du være
med og vurdere
Elevundersøkelsen
skolearbeidet
ditt?

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
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.
Utvikle og ta i bruk felles leseopplæringsplan på
alle trinn og i alle fag.
Timeplanfestet elevsamtale/utviklingssamtale
med tydelig vurdering og veiledning for at
elevene skal bli bevisst sin egen læring.
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.
Sørge for at alle ansatte kjenner til og følger
skolens rutiner for gjennomføring og oppfølging
av kartlegginger og prøver.
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.
Sørge for at alle skolens ansatte kjenner til og
følger opp ”Handlingsplan mot mobbing,
grunnskolen i Søgne” vedtatt i juni 2012.

4,5

4,5

4,9

4,1

4,0

3,7

4,2

4,0

*

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Prøvene er analysert og personalet har jobbet
noe med å finne hva elevene lykkes med og hva
som er utfordringer.
Nye rapporter for 2014 har gitt nye muligheter
samtidig som det gir utfordringer.
Denne har gitt økt fokus på lesing som et
fellesprosjekt, der lesing er en ferdighet som
øves i de aller fleste fag.
Denne fungerer godt, og gir ansatte god mulighet
til oppfølging av den enkelte elev.
Elevundersøkelsen indikerer at dette nå er blitt
en del av undervisningspraksis.
Elevenes svar indikerer bedre veiledning, og
tydeligere mål.
Minnes om ved oppstart av hvert semester, samt
etterspørres av skolens ledelse.
Presentert felles i personalet. Søkelys på å finne
hvilke tiltak som kan se ut til å fungere
Gjennomført. Blir også tettere grunnet foresattes
engasjement med «Bry Deg».
Gjennomgås ved oppstart hvert år. Planen har
byttet navn til «Handlingsplan for et godt
psykososialt miljø.»

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

Stolthet over egen
arbeidsplass

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

Landet
6
2013

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

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

7,6

6,9
4,6

4,3

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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God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

4,5

5,0

4,7

4,5

4,6

4,9

4,7

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær 2014: 5,45%
Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
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 IAavtalen. Benytte de mulighetene som ligger i
denne.
Sørge for at alle ansatte er involvert og tar del i
arbeidet med pedagogisk utviklingsplan.
Videreutvikle skolevandring som verktøy.
Observasjoner gjort av rektor/avdelingsleder i
undervisningssituasjonen, følges opp med
samtale og avtale om videre utvikling for den
enkelte lærer.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Skolen har lyktes ved at det har vært søkere med
riktige fag.
Liten utskifting i personalet.
Faglig utvikling har hatt fokus på Inkluderende
læringsmiljø.
Antall felles sosiale aktiviteter økt i forhold til
tidligere år. Viktig arbeid når personalgruppen er
tett på 80 stk.
Sykefraværet redusert i forhold til foregående år.
Pedagogene kommer med innspill til pedagogisk
utviklingsplan. Deltar i arbeidet med å
konkretisere hva dette betyr for praksis i
klasserommet.
Nyttig verktøy, og ansatte setter pris på at
ledelsen er til stede og ser undervisning.
Har ikke blitt fullt ut gjennomført etter opprinnelig
plan i 2014 grunnet endringer i skolens ledelse.
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15. Lunde skole
Enhetsleder: Anne Beth Torkelsen

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

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



Lesing
Inkluderende læringsmiljø

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
God økonomistyring

Målemetode

Avvik i forhold til budsjett

Ambisjonsnivå 2012 2013 2014
99
96 100
Forbruk i % av budsjett 100
Budsjettavvik i kr

0

169

835

-75

Forklaring av evt. avvik og tiltak for økonomistyring i 2014.
Merforbruket skyldes tilbakeføring av for høye bokførte inntekter som følge av en feil i
refusjonsmodellen fra tidligere år

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

Lunde 2011

Lunde 2012

Lesing

2,0

1,6

2,0

1,8
2,0

Engelsk
Regning

Lunde 2013
2,3

Lunde 2014
1,9

Landet 2013

Mål 2015

2,0

2,1

2,1

1,9

2,4

2,1

2,0
2,0

2,1
2,2

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

God
tjenestekvalitet

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

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
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God service og
informasjon

God
brukermedvirknin
g

mobbing av
elever på en
god måte.
Tilfredshet med
tjenestens
kvalitet
(helhetsBrukerundersøkelse
vurdering)
SFO
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

4,5

Resultater
nasjonale
prøver

Se egen
tabell

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?

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Erfaringsutveksling i vurderingsarbeidet med
fokus på gode målformuleringer og gode
fremovermeldinger.
Ny leseopplæringsplan lages og implementeres.
På Lunde skole og sammen på de tre
barneskolene jobbes det med dette og vi
utnytter muligheten til å dra veksler på
hverandres kompetanse.
Vi lager en plan for skolering og opplæring av
pedagogene når det gjelder leseopplæring felles
for alle skolene.
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

4,3

4,5

4,7

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

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Tiltaket ble det jobbet med vårhalvåret 2014 og i
vårhalvåret 2015 er dette gjenstand for
ståstedsanalysen.
Det er laget en felles plan og vi har hatt felles
kursing av personalene.
Planen er under utprøving og evaluering dette
skoleåret.
Gjennomført
Videreført og utvidet til også å gjelde 4 trinn.
Denne jobber vi med og ser en økende bruk av
det i klasserommet og i lekselesingen
Her jobber vi i alle de fora vi kan.

Dette gjennomføres på alle trinnene.
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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.

Her har vi gjort en styrking i forhold til personalet.
Dette ønsker vi å utvide til neste år.
Dette viser seg å ha effekt. Dette vil vi nok
videreføre.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013
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

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Landet
7
2013

6,1

7,8

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Skolevandring. Fortsatt fokus på klasseledelse,
den gode timen og vurdering for læring. 1-7
trinn. Avdelingsleder og rektor er
skolevandrere.
Utvikle en faglig bevissthet blant personalet slik
at det settes søkelys på hva som er
kompetanseheving, og hvordan det nyttes i
skolen.
Involvere personalet i arbeidet med pedagogisk
utviklingsplan
Et kontinuerlig arbeid med å bygge relasjoner i
skolen. Være ”TETT PÅ” i alle sammenhenger,
elever, foresatte, lærere, andre ansatte,
ledelsen.
Bygge videre på det gode arbeidsmiljøet. Ha en
aktiv sosial-komité.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Dette er gjennomført som planlagt for skoleåret
2013/2014. I inneværende skoleår har vi i tillegg
sett etter tegn på god læring.
Dette jobbes det med kontinuerlig. Det er viktig å
ha fokus på lærers kompetanse og hvordan den
omsettes til elevens kompetanse og ferdigheter.
Dette ble gjennomført som planlagt.
Vi ser på det som en viktig sak å være «TETT
PÅ» og jobber med dette som mål hele tiden.
Vi jobber godt med arbeidsmiljøet på skolen.
Planlegger og gjennomfører aktiviteter sammen i
større eller mindre grupper av personalet.
Vi kan nevne: Curling-turnering mot en av de
andre skolene, besøk på konserter og teater, gå
turer sammen, og selvfølgelig de felles nyttårsog sommerfestene.

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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16. Langenes skole
Enhetsleder Cecilia Mossige Johansen

Ansvarsområde
Langenes skole er en av Søgne kommunes barneskoler. I 2014 hadde skolen ca 265 elever. Disse var
fordelt på to klasser pr. trinn.
Ledergruppe på Langenes skole består av rektor og to avdelingsledere. Avdeling 1 har ansvar for 1-4
trinn og avdeling 2 har ansvar for 5. til 7. trinn. Skolen har skolefritidsordning med ca. 50 barn påmeldt.
Den avdelingen ledes av SFO-leder. Antall barn som benytter SFO-tilbudet er synkende.
Høsten 2014 ble det gjort noen endringer i forhold til leksehjelp. Leksehjelptilbudet er for 3. til 7. trinn,
denne gjennomføres av fagarbeider og pedagog. I tillegg har vi egen leksehjelp for minoritetsspråklige
elever.
Skolen har et stabilt personale. Det har vært lite utskiftinger det siste året. Det er få menn i personalet.
I 2014 har skolen pusset opp gymgarderobe, SFO- kjøkken og noen av garderobene i hovedbygget.
Det gjenstår fortsatt en del oppussing/vedlikehold, da hovedbygning er fra 1974.

Overordnede mål
I kommuneplanen for 2011- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:
«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».
I pedagogisk utviklingsplan: Tett på er det satt følgende målsettinger for skolene:
 Elevene opplever gode læringsresultater
 Elevene opplever at vurdering og veiledning gir dem motivasjon, kunnskap og lyst til å lære
mer
 Lærerne i Søgne er gode på klasseledelse og sikrer på den måten elevene gode
læringsbetingelser.

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

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012 2013 2014

Budsjettavvik i %

100

96

100

103

Budsjettavvik i kr

0

792

-8

-665

Forklaring av merforbruk i 2014:
For 2014 ble en ny rammetimemodell tatt i bruk, denne modellen tilførte skolen mindre midler. Våren
2014 var det vanskelig å gjøre de store endringene. Fra høsten 2014 bemannet skolen i forhold til ny
modell, og det er lagt opp til at underskuddet vil gå i balanse i løpet av året 2015.
Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Lage intern buffer for uforutsette hendelser

Nøyaktig budsjettarbeid. Følge med på
budsjett/regnskap

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Ikke fått dette til p.g.a for høy bemanning våren
2014. Det vil bli vanskelig å lage en buffer
skoleåret 2015/2016. Målsetning komme i
balanse. For deretter å lage en buffer, da dette er
nødvendig i forhold til uforutsette hendelser og
oppgradering av inventar og nye skolebøker.
Ledelsen følger godt med budsjettet/regnskap.
Prøver å gjøre justeringer/endringer for å spare
inn der det er mulighet.
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Resultater Nasjonale prøver (skala 1-3)

5.trinn

Langenes
2009

Langenes
2010

Langenes
2011

Langenes
2012

Langenes
2013

Langenes
2014

Landet 2014

Mål
2015

Lesing

1,9

1,7

1,9

1,6

1,9

1,7

2,0

2,1

Engelsk

1,8

2,0

x

1,9

1,8

1,9

2,0

2,1

Regning

1,9

2,3

2,0

2,0

2,0

1,7

2,0

2,2

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

God
tjenestekvalitet

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

God service og
informasjon

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

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

Målemetode

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

2014

Landet
2014

4,5

5,1

4,9

4,7

4,5

4,7

4,6

4,6

4,5

4,4

4,1

4,6

4,5

4,2

Ikke
aktuelt

4,6

Se egen tabell

Se
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

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

3,7

4,0

Elevundersøkelsen

4,5

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

4,3

3,0

3,5

4,0*

* Resultater basert på 7. trinn lokalt og nasjonalt- Elevundersøkelsen høsten 2014

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
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4,0
4,2*

Utvidet kontaktlærertimen. Deler av timen er
timeplanfestet som skal brukes til elevsamtaler.
Samtalen skal ha fokus på veiledning og
vurdering av elevenes læring.
Fortsette arbeidet omkring vurdering for læring i
personalgruppa i henhold til skolenes felles
satsing i prosjektet ”Vurdering for læring”.
Elevundersøkelsen drøftes og nye tiltak settes
inn ved behov. Grundige prosesser rundt det
forebyggende arbeidet.
Utarbeidet et årshjul for arbeid med skolemiljø.
Prøves ut skoleåret 2013/2014.
Fortsatt legg til rette for å vedlikeholde og
videreutvikle samarbeidet med foresatte.
Sørge for at alle skolens ansatte kjenner til og
følger opp ”Handlingsplan mot mobbing,
grunnskolen i Søgne” vedtatt i juni 2012.

Fungert godt. Pedagogene er svært fornøyd med
dette. Ønsker dette i fortsettelsen
Har arbeidet mye med dette i fellestiden
skoleåret 2013/2014. Punkt i skolevandring
Resultatet presenteres i felles, videre arbeid på
trinn. Trinnet lager tiltak for sin gruppe.
Årshjul implementeres skoleåret 2014/2015.
Årshjul evalueres 2 ganger i året. Resultatene av
evalueringen er utgangspunkt for videre tiltak.
Godt samarbeid med foreldre. Fortsette å
vedlikeholde og videreutvikle
Alle kjenner denne. Presenteres og deles ut i
oppstarten av skoleåret. Planen blir også
presentert på det første foreldremøte. Planen
ligger også på skolens hjemmeside.

Fokusområde medarbeidere
Landet

Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

8

2013

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

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

4,9

4,9

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

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Stabilt personale. Ingen nyansatte i 2014.
Sykefraværet hadde en liten økning i løpet av
2014. Ledelsen følger dette opp. Ingen som
benytter IA- ordning. Egen HMS- gruppe, jevnlige
møter.
Skolen har jevnlige samtaler med de som har
langvarige sykemeldinger. Prøver å legge til rette
så langt så mulig.
Pedagogisk utviklingsplan får være med å døfte
planen. 2014 egen prosess i forbindelse med nye
satsningsområder.
Prøvd ut nye områder. Videreutviklet
oppfølgingen skolevandringen.

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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17. Tangvall skole
Enhetsleder: Ellinor Aas

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

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




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

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012 2013 2014

Forbruk i % av budsjett

100

99

102

102

Budsjettavvik i kr

0

204

-337

-279

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
God planlegging vedr innkjøp, et overforbruk på
grunn av investering på møbler i 2013. Dette
miniseres mest mulig i løpet av 2013, noe må
tas inn i 2014.
Jevnlig regnskapskontroll.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Vi tok inn noe i 2014 og må stramme inn
ytterligere i 2015.
Jevnlig regnskapskontroll.

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

Tangvall
2010
2,9
3,0
3,4

Tangvall
2011
2.8

Tangvall
2012
3,3

2,6
3.2

3,1
3,6

Tangvall
2011

9.trinn

Tangvall
2010

Lesing

3,1

3.4

Tangvall
2012
3,3

Regning

3,3

3.4

3,7

Tangvall
2013
3,0
2,7
3,2
Tangvall
2013

Landet 2013
3,1

Mål 2015
3.2

3,0
3,1

3,1
3,3

Landet 2013

Mål 2015

3,5

3,4

3,5

3,5

3,4

3,5
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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
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
innflytelse på
læringstilbudene
til barnet.
Spør lærerne
hvordan eleven
selv vurderer sitt
God
eget
brukermedvirkning
skolearbeid?
Får elevene
være med på å
bestemme hva
det skal legges
vekt på når
arbeidet deres
skal vurderes?

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

4,5

3,3

3,1

4,5

2,9

2,9

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen

2014

Landet
2014

4,7

4,6
Se
egen
tabell
-

4,9

4,8

3,8

3,3

5,3

5,3

4,2

3,2

Elevundersøkelsen
3,4

3,1
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Rutiner for arbeid med resultatene av nasjonale
prøver er implementert i skolens planer.
Kartleggeren er gjennomført for alle elever
høsten 2013, denne regjennomføres i januar
2014.
Skolens pedagogiske utviklingsplan er under
revisjon.
Skole-hjem-samarbeid: Tilbakemelding/
framovermelding og egenvurdering i
utviklingssamtale med elever og foresatte.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Gode årlige gjennomganger av nasjonale
prøvers resultater og veien videre på skole/trinn
og klassenivå i skolens årshjul.
Dette arbeidet gjennomføres hvert år i alle
klasser. Individuelt opplegg knyttet opp til
enkeltelever mellom gjennomføring og
regjennomføring.
Skolen fortsetter sitt arbeid med hensyn til
utviklingsplan.
Skolen forsetter sitt utviklingsarbeid med hensyn
til gode tilbakemeldinger/fremovermeldinger og
egenvurdering i utviklingsamtale med elever og
foresatte. Elevene får tilbakemelding og
fremovermelding etter større prøver. Etter 1.
termin har hver elev fagsamtale med alle
faglærere der elev og lærer tar opp status; hva
skal til for å bli bedre. To ganger pr.år er det
fagsamtale med elever, foresatte og lærer der
det skrives avtaler om utviklingsperioder. Alle
parter forplikter seg.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

Landet
9
2013

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

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

6,3

3,6

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Skolens satsingsområde er VFL og 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
avslutning av læringsøkter.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
VFL hadde fokus våren 2014 med oppfølging og
øving høst 14.
Vi har fokus på klasseledelse som et felt innen
IKM og har vært og vil også være fokusområde
videre.

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.
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Arbeidsmiljøet på skolen er bra og vi jobber
systematisk med videreutvikling av dette.

Vi arbeider hele tiden med å bevare det gode
arbeidsmiljøet på skolen.

18. Tinntjønn skole
Enhetsleder Jarle Langeland

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

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




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

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå
100
0

2012 2013 2014
101
-136

100
34

102
-328

Forklaring av avvik i 2014.
Innføringen av ny rammetimemodell gjorde at Tinntjønn skole fikk sitt budsjett redusert med om lag
1,5 mill. kr, noe som har vært utfordrende for skolen å tilpasse seg. Skolen har også en stor andel
elever med hjelpebehov og spesielle tildelinger.
Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Videreutvikle oppfølgingssystem for
kostnadskontroll.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Involvert ledere i drøfting rundt
økonomien for å spre kompetanse og
finne bedre løsninger.
Fordelt budsjetter på klasser og fag med
ansvarlig oppfølging
Redusert noen kostnader i et strammere
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budsjett.
Planer om å komme i balanse i løpset av
2015.
Vi går jevnlig gjennom budsjettsituasjonen.
Likevel vil den største utgiftsposten, ansatte, ofte
være knyttet til vedtak. Disse vedtakene må stå
ut skoleåret.
-

Tett oppfølging av budsjett.

Resultater Nasjonale prøver (skala 1-5, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 5 er høyest)
Tinntjønn
2011

8.trinn
Lesing

3,2

Engelsk

Tinntjønn
2012
2,9

Tinntjønn
2013
3,1

Tinntjønn
2014
3,1

2,7

2,7

2,7

3,1

2,9

2,9

Tinntjønn
2012

Tinntjønn
2013

3,5
3,5

3,0

Regning

3,4

Tinntjønn
2011

9.trinn

3,5

Lesing

3,3

Regning

Landet 2014

Mål 2015

3,1

3,2

3,0

3,1

3,1

3,3

Tinntjønn
2014

Landet 2014

Mål 2015

3,3

3,3

3,4

3,5

3,5

3,4

3,5
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
Skala for Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen er omregnet fra opprinnelig 1-5 til 1-6.
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
tjenestekvalitet

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

Målemetode

Landet
Ambisjonsnivå 2011 2012 2014 2012

4,5

4,7

4,8

3,9

4,5

4,3

4,3

3,7

Foreldreundersøkelsen
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God service og
informasjon

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell

4,5

5,1

5,3

4,3

4,5

5,4

5,3

4,4

4,5

4,0

4,0

3,4

4,5

3,5

3,8

3,7

2,7

4,5

3,0

3,6

3,7

2,6

Resultater
nasjonale prøver

Nasjonale prøver

Se egen tabell

Resultater
grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng

Se egen tabell

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole

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

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen

Elevundersøkelsen

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Kompetansehevingstiltak for de ansatte
gjennom samarbeid med UiA.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Vi har:
- hatt flere ansatte på kompetanseheving
gjennom UiA
- gått inn i lektorprogrammet på UiA, hvor
vi veileder fremtidige lektorer
- i tillegg hatt fler ansatte på kursing,
spesielt med vekt på sterke elever.

Ta i bruk kompetanseverktøyet PULS.

Vi har brukt PULS i utviklingsarbeidet, men ser at
vi trenger å styrke analysen av egen virksomhet.
Vi tror at en slik styrking vil bedre skolens evne til
å nå de enkelte elevene.
Vi startet eget opplegg for å følge opp
kartleggingene i nasjonale prøver. Lærerne går
gjennom resultatene og anlysen. Elevene har
blant annet fagdager for å styrke trykket mot
områder de trenger øvinger på.

Styrke kartleggingsrutinene.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013
4,5

Landet
10
2013

3,8

4,4

10

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

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Statistikk

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

Tilfredshet med
enhetsleder

4,9

5,0

4,5

4,5

4,7

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Tilfredshet med
nærmeste leder

4,5

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

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Følge opp resultantene fra
medarbeiderundersøkelsen.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Vi har hatt resultatene opp på fellesmøter og
evaluert arbeidsmiljøet. Vi har satt interne mål vi
har jobbet med.
Blant annet har vi laget en kompetanseplan som
gir oss bedre oversikt over hvilke områder vi
trenger å styrke.

Følge opp Vurdering For Læring i
Skolevandringen.

Skolevandringen ble fulgt opp med mål fra vflsatsingen. Vi har sett på hvordan lærer fanger
opp hva elevene har fått med seg og
tilbakemeldingene elevene får fra lærer i timen.

Ta i bruk kompetanseverktøyet PULS.

Vi har bruk PULS, men ser at i enkelte
situasjoner har diskusjoner på team og trinn i
større grad har bragt oss videre.

19. Kulturenheten
Enhetsleder Pål Karsten Kristensen
Ansvarsområde
Kulturenheten har ansvar for Søgne kommune sitt offentlige bidrag til kulturfeltet i Søgne. I tillegg
drifter enheten Kultursenteret Søgne Gamle Prestegård, og flere bygninger i området. Kulturenheten
har 24 ansatte fordelt på 10,5 årsverk:




Kulturskolen: 4,7 årsverk.
Kulturadministrasjonen: 4 årsverk.
OpenMind: 1,6 årsverk (inkluderer også SLT-koordinator, som er under kommunalsjef for
oppvekst).

Kulturenheten har flere bein å stå på. Et bredt og vidt virkefelt med administrasjon, kulturtilbud,
opplæring og kommersiell drift som hovedområder.
Stikkord og eksempelvis:


Administrasjon: Spillemiddelbehandling, idrettsplan, Den kulturelle
skolesekken/Spaserstokken, planarbeid, utsmykking.
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Kulturtilbud: Konserter, teateroppvisninger, utstillinger/omvisninger, UKM, OpenMind for
ungdom.
Kulturhistorie: Søgne bygdemuseum, kulturminnevern, markeringer
Opplæring: Kulturskole med ca. 200 elever, Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR).
Kommersiell drift: Selskapslokaler, kurs- og konferanseutleie, konserter i Amfiet (når alt
klaffer).

Kulturenheten har mange roller som f.eks; produsent, utvikler, samarbeidspartner, tilrettelegger,
kompetansesenter.

Overordnede mål
I kommuneplanen for 2011- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:
«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».
Overordnet mål for kultur:
Å skape trivsel, glede, samhørighet, utvikling og mestring gjennom et kulturtilbud preget av allsidighet,
kvalitet og egenaktivitet.
Kulturenheten ønsker å nå sitt ambisiøse og åpne overordnede mål gjennom å tilrettelegge for at
kultur favner bredt – gjennom bl.a. barnehage, grunnskole, kulturskole og eldreinstitusjoner. Men også
gjennom andre arenaer, både direkte (f.eks. konserter, utstillinger, opplevelser) og indirekte (f.eks.
kulturmidler og investeringstilskudd).

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsnivå

Budsjettavvik i kr

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
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.

2012

2013

2014

100

97

99

96

0

192

102

292

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Prisene økt i henhold til prisstigning
Ikke blitt gjort noen tiltak
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

God
tjenestekvalitet

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

Ambisjonsnivå 2012
4,5

4,8

2014

Landet
2014

5

5
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God service og
informasjon

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

4,5

4,8

4,4

4,8

Tilfredshet med
tilgjengelighet

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

4,5

4,7

5

4,9

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
kulturskolen - foresatte

4,5

4,8

5,2

5

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Døgnåpen forvaltning: Elektronisk
søknadsskjema for kulturmidler + enklere
søknadsskjema.
God service og informasjon: Oppdatert og
tilgjengelig informasjon der brukeren er.
God brukermedvirkning: Dialogmøter med
brukerne når dette er naturlig. Lav terskel, lett
tilgjengelige ansatte, god hjelp og støtte.
God brukermedvirkning: Den kommende
kulturstrategien vil invitere brukere til å komme
med innspill til kulturenhetens satsningsområder
og ressursbruk.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Elektroniske søknadskjema for kulturmidler er
utarbeidet. Forenkling foretatt.
Aktiv bruk av servicetorget. Arbeid med ny
forbedret hjemmeside påbegynt.
Gjennomført møter med lag og foreninger i
forbindelse med utarbeidelsen av
kulturstrategien. Personal tilgjengelig på Søgne
gamle prestegård i kontortid.
Det ble kjørt en bred dialogprosess i forbindelse
med utarbeidelsen av kulturstrategien. Brukere
hadde mange innspill på satsningsområder og
ressursbruk. Disse er tatt hensyn til i
kulturstrategien.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Landet
11
2013

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013
4,5

3,7

3,4

4,4

4,5

5,0

5,0

5,0

4,5

4,6

4,8

4,7

5,6-7,5%

4,9

4,5

4,3

4,3

4,3

4,5

4,4

4,7

4,7

4,5

12

4,0

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Kartlegging av kompetansebehov og ønsker i
medarbeidersamtaler. Deretter lage en enkel
plan for gjennomføring.
Faglig fellestur annethvert år.
Julebord/sammenkomst hvert år.
Kulturstrategi: Strategidokument som gir

1,5

2,1

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Kompetansebehov kartlagt i forbindelse med
medarbeidersamtaler. Plan for gjennomføring
utarbeidet ved behov for kompetanseheving.
Gjennomført en felles faglig tur.
Kulturstrategien ble ikke ferdigstilt i løpet av 2014

11

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
På grunn av lav svarprosent i 2011 gjengis ikke resultatet.
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tydeligere veivalg, målsettinger og ressursbruk.
Vil bedre organiseringen og gi tydeligere
bevissthet omkring kompetanse.
Fortsette med fagmøter ca. to ganger per
måned.

på grunn av ansettelsen av ny enhetsleder som
medførte at en stilling var ubesatt deler av året.
Legges frem for politisk behandling i mars.
Gjennomført.

20. NAV Søgne
Enhetsleder: Anette Berg

Overordnede mål NAV
Vi gir mennesker muligheter Flere i aktivitet – færre på passiv stønad
Søgne kommune har som sin visjon:
Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel. Et av hovedmålene er å skape gode levekår for
kommunens innbyggere.
Partnerskapet i NAV Søgne, som består av rådmannen og direktøren i NAV Vest-Agder, har gitt
oppfølging av ungdom mellom 18 – 30 år størst prioritet. Partnerskapet har gitt tydelige signaler om
større fokus på arbeidslinjen, og aktivitet mot skole/praksis i tillegg til igangsetting av prosjektet
«arbeid for sosialhjelp». Det vil si at innbyggere i Søgne kommune som mottar sosialhjelp skal ut å
jobbe i ulike enheter i kommunen.

Nav har 5 hovedelementer i sin virksomhetsstrategi:
Arbeid først: Høy yrkesdeltakelse er det sentrale målet også i årene som kommer. Arbeid gir det
enkelte menneske økonomisk selvstendighet og handlingsrom og er samtidig den viktigste
arenaen for sosial inkludering. Vår innsats skal derfor gi brukerne støtte til arbeid.
Pålitelig forvaltning: Vi forvalter velferdsordninger som gir det enkelte menneske økonomisk
trygghet, og vi støtter brukerne på veien mot arbeid og økt deltakelse i dagliglivet. Gjennom
kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet legger vi grunnlaget for god brukerservice og skaper tillit til
Arbeids- og velferdsetatens arbeid.
Kunnskapsrik samfunnsaktør: Våre erfaringer og vår kunnskap skal bidra til utvikling og
gjennomføring av arbeids- og velferdspolitikken.
Aktive brukere: NAV skal gi mennesker muligheter og vi tilbyr tjenester til et stort mangfold av
brukere. Vår innsats og samhandling skal møte den enkeltes behov slik at brukeren kan ta
ansvar for eget liv.
Løsningsdyktig organisasjon: For å lykkes med de øvrige innsatsområdene må vi hele tiden
utvikle og forbedre oss. Vi skal være en effektiv etat som stadig blir "litt bedre enn i går".
Brukerne skal oppleve at de får helhetlig innsats, uavhengig av hvordan etaten er organisert eller
hva som er statens eller kommunens ansvar.
For 2014 er det valgt tre prioriterte hovedgrep for nasjonal satsning:




Opprettholde eller forbedre nivået og kvaliteten i det løpende arbeidet, spesielt styrke
oppfølgingsarbeidet og bedre brukeropplevelsen.
Forbedre styringen av de strategiske utviklingstiltakene slik at modernisering og
uførereformen kan iverksettes etter gjeldende planer.
Gjennomføre spesialisering av ytelsesforvaltningen i tråd med de planer som er lagt.
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Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2012

2013

2014

100

110

124

121

0

-1 154

-2 833

-2 989

NAV Søgne har gjennom 2014 hatt en enorm økning i utbetalinger på sosialhjelp uten en stor tilflytting
til kommunen. Det er noe usikkert hva grunnene til dette er, men vi antar at innstramninger i statlige
ytelser har ført flere over på sosialen. Videre er det vanskelig for mange unge å komme inn på
arbeidsmarkedet. Et tiltak har vært igangsetting, arbeid for sosialhjelp. Det vil vi forhåpentligvis se
resultater av framover. I 2014 har rutiner blitt satt vedrørende dette arbeidet samt at vi har gjort flere
positive erfaringer. Det har vært tydelig fokus på vilkårssetting vedrørende utbetaling av sosialhjelp.
Det har i 2014 vært store engangsutbetalinger til bl.a strømrestanse og vi har hatt flere i midlertidige
boliger. Dette har vært med å dra opp budsjettet. Det vil framover bli satt fokus på å organisere
midlertidig botilbud på annen måte.
Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Oppfølging av ungdom under 30 år og andre
personer med stønad til livsopphold etter
sosialtjenesteloven som eneste inntekt. Delta i
prosjektet PÅ an igjen.
Kvalifiseringsprogrammet – antall deltakere
minst det som tildeles sentralt i gjennomsnitt for
året.

Kompetanseheving.
Opprettelse av språkarbeidsplasser i enhetene i
Søgne kommune.

Arbeid for sosialhjelp.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
NAV kontoret har hatt god hjelp av prosjektet
På`an igjen til å få brukere ut i aktivitet i det
private næringslivet som bl.a i praksisplasser.
Gjennom hele 2014 har det vært sterk fokus på
oppfølging av brukere under 30år på sosialhjelp.
Dette fokuset vil fortsette framover.
Vi nådde ikke de måltallene vi ville ha når det
gjelder Kvalifiseringsprogrammet. Vi jobber med
en bevisstgjøring i ansattgruppen at
Kvalifiseringsprogrammet er et tiltak som sterkt
skal vurderes vedrørende brukere som står i fare
for å bli sosialhjelpsmottakere.
Dette ses opp mot arbeid for sosialhjelp. Vi har
flere brukere som har vært igjennom
Introduksjonsprogrammet og fremdeles er svake
i språk. De søker sosialhjelp og kommer ut i
arbeidspraksis i kommunen der de har mål om å
praktisere språk.
Vi startet opp i februar 2014 med en
prosjektansatt som holdt i trådene. Vi har
innledet et godt samarbeid med de ulike
enhetene i kommunen. Når brukere har ønsket å
søke sosialhjelp har de, hvis de er i stand til å
jobbe, blitt knyttet opp mot en plass enten i en
enhet i kommunen eller i den nystartete
eiendomsgruppen. Det er en arbeidsgruppe som
gjør oppdrag for bl.a Ingeniørvesenet og
Eiendom. Det kan se ut som tiltaket har effekt.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor
God tjenestekvalitet
13

Måleindikator
Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (generelt)

Målemetode Ambisjonsnivå 2012
4,5

4,2

2014

Landet
201413

4,2

Kun 2 kommuner med i landssnittet, så snittet tas ikke med for denne tjenesten
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God service og
informasjon
God
brukermedvirkning

Tilfredshet med koordinering
av tjenestene

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

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Forsøkskontor i moderniseringsprosjektet –
innføring av nye datasystemer i NAV. Prosjektet
drives av Arbeids-og velferdsdirektoratet.
Fortsatt arbeid med gode rutiner for mottaket.

Kommunal brukerundersøkelse i 2014.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Dette ble tidlig i 2014 lagt litt på is pga stopp i det
sentrale prosjektet. Mot slutten av 2014 ble
enkelte nye programvare innført noe som har
gått veldig bra for kontoret.
Gjennom hele 2014 har det spesielt vært fokus
på sikkerhet i mottaket og kontoret. Vi har hatt en
ombygging av mottaket med tanke på
sikkerhetsrutinene våre. Vi har et kontinuerlig
fokus på mottaket og rutiner der.
Kontoret hadde sterk fokus på å få deltakere til
brukerundersøkelsen og vi oppnådde høyere
deltakelse enn på lenge. Vi er godt fornøyd med
tilbakemeldingene og dette har vært gjennomgått
i personalmøte i kontoret.

Fokusområde medarbeidere
Landet
14
2013

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

Planlagte tiltak økonomiplan 2013-2016
Kompetansedeling mellom statlige og
kommunale ansatte.

Fortsatt arbeid med å etablere en enhetlig

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013

6,1

10,8

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2013
Alle får lik mulighet til å delta på kurs og
kompetansetiltak. Når kurs og annet
kompetansetiltak er gjennomført prøver vi å
gjennomfør at den/de som har vært på kurs må
fortelle om det i personal el. saksmøte. På denne
måte får alle felles informasjon.
Dette er et sterkt fokusområde. På slutten av

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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kultur.

Nærværsarbeid/Sykefraværsforebygging. Vi
deltar sammen med NAV Vennesla i et
nærværsprosjekt i regi av Arbeids- og
velferdsdirektoratet. Dette er et forenklings- og
utviklingstiltak som varer ut 2014.
Medarbeiderne blir involvert, både individuelt og
i gruppe, og i tillegg er det ustrakt lederstøtte i
form av veiledning.
Delta på kompetansehevende tiltak i regi av
fylkesmannen.

Delta på læringsverksted i regi av NAV VestAgder.

2014 delte vi kontoret i en teaminndeling der
ansatt fra begge arbeidsområder samarbeider.
Har sterkt tro på at dette kan være viktig for
kontoret i å få oss til å tenke OSS og ikke vi og
de om ansattgruppene. Alt som skjer ved
kontoret er et felles anliggende om det er statlige
eller kommunale oppgaver. En teaminndeling vil
styrke denne tanken.
Kontoret har hatt en nedgang i det totale
sykefraværet på kommunal side i 2014. Vi hadde
et sykefravær på 6,08%. VI har hatt veldig god
nytte av deltakelse i Nærværsprosjektet. Vi har
sterk fokus på tett dialog tidlig i
sykefraværstilfellet. Denne jobben vi har lagt ned
i rutiner etc ved kontoret vil vi ha en kontinuerlig
oppfølging av.
Dette har vi gjennom hele 2014 deltatt på. Dette
vil vi også fortsette med. Dette er gode
kompetansehevende tiltak der vi også treffer og
får utveksle erfaringer med andre i liknende
jobber som oss.
Dette har vært gjennomført spesielt siste halvdel
av 2014. Vi har egne koordinatorer fra fylket som
kommer ut til lokalkontor. Utrolig stor nytteverdi i
disse læringsverkstedene. Dette fortsetter også
framover.

21. Kvalifiseringsenheten
Enhetsleder: Gerd Lie

Ansvarsområde


Introduksjonssenter for flyktninger:
Bosetting av flyktninger i tråd med gjeldende lovverk (Introduksjonsloven) og etter de vedtatte
retningslinjer kommunen til en hver tid har i forhold til antall som skal bosettes pr. år.
Interkommunalt samarbeid med Songdalen med hensyn til Voksenopplæring for flyktninger og
asylsøkere på Birkelid læringssenter i Songdalen.



Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger (2 enheter)Bofelleskapene ble avviklet høsten 2014, men tidligere beboere følges opp på hybler fram til
sommer 2015.



Kvalifiseringssenteret:
o Videregående skole for voksne: Studiekompetanse – generell og spesiell (norsk,
matematikk, naturfag, historie, engelsk og samfunnsfag). Fag som fører til utdanning
innen helse og oppvekstfag. Fagbrev for helsefagarbeider og barne- og
ungdomsarbeider.
o Spesialopplæring for voksne på grunnskolens område.
o Oppfølging for mennesker som har vært ute av arbeidslivet og som ønsker seg tilbake
til jobb, i samarbeid med Nav.
o Kurs- og prosjektvirksomhet
o Teambuilding for kommunens ansatte – avsluttet i 2014
o Kompetansekartlegging, karriereveiledning og profilanalyse.
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Overordnede mål
«Vi vil være et sted der mennesker får utvikle seg, og vil strekke oss mot å bli best på våre
arbeidsområder»

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2012

2013

2014

100
0

-301

--- -- -53 -iu-146

Avviket skyldes en feil ved avregningen fra Songdalen (norsk- og samfunnsfagsundervisning på
Birkelid, i flg. samarbeidsavtale) på 437 600 kr. Det korrekte regnskapstallet fra 2014 skal være et
positivt avvik på 291 000 kr.
Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
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 for NAV
(På’an igjen) og teambuildingskurs for
kommunens ansatte innenfor budsjettets
totalramme.
Nok elever og økt pris per 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 «nok»
fag/utdanning som sikrer oss nok inntekt slik at
vi går i balanse.
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.
Det kan være realistisk å tenke at
bofellesskapet i Leireheia vil bestå i sin
nåværende form fram til 2015/2016, eventuelt
reduseres til 3 beboere i løpet av 2014. Tiltaket i
Åros foreslås avviklet i 2014 og beboer flytter til
Leireheia

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Det har vært et år med sterkt fokus på å holde et
stramt budsjett. Utgiftene er økt i forhold
oppfølging av flyktninger, flere trenger lengre tid
for å lære norsk(flere analfabeter)og flere har
behov og rett på grunnskole for voksne. Utgiftene
til skoleplassene på Birkelid for den siste
gruppen blir ikke kompensert gjennom ekstra
midler fra oppvekstsektoren.
Teambuildingskursene ble avsluttet grunnet
manglende økonomiske ressurser.
Enheten søkte og fikk tildelt 2 prosjekter i
samarbeid med Songdalen i regi av IMDi
Gjennom god markedsføring og økte elevpriser
på Kvalifiseringsbasen ble det et bedre resultat
enn tidligere år. Vi har nå maks antall elever i
forhold til fysiske forhold(73). Inntektene vil
allikevel være uforutsigbare fordi elevbetalingen
er knyttet opp mot hvor mange og hvilke fag de
tar.
Dette er fremdeles et behov som ikke er innfridd

Leireheia bofelleskap ble avviklet høsten 2014 på
bakgrunn av et politisk vedtak om at Søgne ikke
skulle ta i mot flere i enslige mindreårige
flyktninger. Fra 1.1.2015 blir tidligere beboere
fulgt opp på hybel fram til sommeren 2015 av 2
ansatte i 50 %. De øvrige ansatte har blitt tilbudt
andre stillinger i kommunen eller sagt opp sin
tilknytning til kommunen.

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

Måleindikator

Målemetode

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

Tilfredshet med informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Ambisjonsnivå

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

2014
5,2

4,5
4,7
Ikke
aktuelt

4,5

5,2
4,5
4,9
5,3
4,5
4,6
5,1
4,5
4,7

Gjennomførte tiltak i 2014:
 Det var første året vi deltok i brukerundersøkelsen på utvalgte områder. Resultatene er
evaluert til å være gode, men enkelte underpunkter med lavest brukertilfredshet er fulgt opp
med tiltak i virksomhetsplanen 2014 – 2016
Landet
15
Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013

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

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Organisering av
arbeidet
Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

5,6-7,5 %

Medarbeiderundersøkelse

4,5
4,5

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Repetere og vedlikeholde enhetens
verdiplattform.
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. Tilbakemeldinger og evalueringer

4,5

4,8

4,8

4,9

5,1

4,6

4,4

10,5

4,0

4,4
5,0
4,7

7,6

4,9

4,8

4,9

4,4

4,4

4,3

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Dette er fulgt opp i fellesmøter.
Faste punkter på fellesmøter og
personalseminar. Kollegaveiledning på tvers og
innad i avdelingene har vært enhetens felles
kompetansehevningsområdet. Kommet med
innspill til utviklingsprosjekter i kommunen. Stort
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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

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.

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.

engasjement i forbindes deltakelse i
sommerfestens kostymekonkurranse(vant 1.pris)
Medarbeiderne har gitt tilbakemeldinger på
oppfølging av disse tiltakene til leder våren 2014.
Tilbakemeldinger i medarbeidersamtaler,
teamledermøter og fellesmøter. « Åpen dør» .
Gjennomført i form av felles fysiske aktiviteter,
innkjøp av personalsykkel, frukt og grønt på
møter, utvidet søppelsortering og fokus på å
være «grønne». Sosiale sammenkomster.
En «råd» tråd i all aktivt som gjennomføres.
Oppfølging og evaluering i teamledermøter og
fellesmøter.
Sykefraværet i 2014 var totalt 3,06,
korttidsfraværet 0,85. Ulike tiltak er satt i gang for
å ivareta et godt arbeidsmiljø og det er et uttrykt
mål om å gjøre det stadig bedre. Godt
fungerende lokal HMS-gruppe. Fokus på
«arbeidsglede»

22. Enhet for helsetjenester
Enhetsleder Vegard Nilsen

Ansvarsområde
Enhet for helsetjeneste består av følgende virksomheter og dekker følgende funksjoner:
Avdeling for fysio- og ergoterapi
-

forebygging
vedlikehold av funksjoner
behandling
rehabilitering
kommunalt hjelpemiddellager

Avdeling for forebyggende helsetjeneste
-

helsestasjon
skolehelsetjeneste
jordmor

Familiesenteret
-

familieterapeutisk virksomhet, særlig rettet mot barnefamilier

Kurativ legetjeneste
-

fastlegetjeneste
legevakt

Kommunelegevirksomhet
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-

helseovervåkning og helseoversikt
rådgivning
miljørettet helsevern

Overordnede mål
-

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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsnivå

Budsjettavvik i kr

100
0

2012

2013

2014

99

97

98

187

615

385

Vi har hatt en stram budsjettdisiplin hele året og kommer ut med et lite overskudd som vi har som mål
da vi ønsker å ha en liten «buffer».
Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Kontinuerlig oppfølging av regnskapet gjennom
året for å sikre at det holdes innen budsjettet.
God budsjettdisiplin i avdelingene.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Året har blitt brukt til å belyse ressursmangelen
som er innenfor helsestasjon og jordmortjeneste,
som vil få praktisk konsekvens først i 2015.
Størst avvik var på helsestasjonen med 16%
overforbruk i forhold til budsjett som skyldtes at
det ikke var budsjettert med vikar for helsesøster
som tok videreutdanning i PMTO som krevde
40% vikar. Nest størst avvik hadde
legevaktsbudsjettet som hadde 11%
overskridelse som bl.a. skyldtes nytt legevaktsoppgjør som var kostbart for kommunen.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå 2012

2014

4,6

4,3

4,7

4,9

4,8

4,9

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(generelt)

Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,5

4,7

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

God tjenestekvalitet

Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

Landet
2014

4,5

5,1

5,3

5,3

5,4

5,0

5,0

Ikke
aktuelt
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Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Tilfredshet med
informasjon

4,5

4,7

4,8

5,0

4,6

5,1

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

God service og
informasjon

4,8

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Brukerundersøkelse
helsestasjon

3,9

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,5

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten
Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi
Brukerundersøkelse
helsestasjon
Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

4,9

5,1

5,2

4,9

4,7

5,2

4,8

4,5

5

4,9

5,2

4,9

4,1

4,9

5,4

Gjennomførte tiltak i 2014:




Forberedelse til oppstart «hverdagsrehabilitering»
Forberedelse/oppstart av folkehelseoversiktsarbeid kombinert med folkehelseplanarbeid
Kommuneoverlege/enhetsleder ansatt i 100% stilling fra 1. januar 2014 (tidligere 23t/uke)

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet
Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

Landet
16
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

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
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.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Vi opplever at stadig flere oppgaver skal løses
kommunalt.

Det jobbes med å få til bedre samhandling
mellom helsetjenesten og ansatte i

16

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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Bidra, særlig med fysio- og ergoterapitjenesten
til at eldre kan bo i sine egne hjem med god
livskvalitet lengst mulig.

oppvekstsektoren.
På planleggingsstadiet med tanke på
«hverdagsrehabilitering» som startes opp i 2015.

23. Enhet for Institusjonstjenester
Enhetsleder: Anne Christin Høyem

Ansvarsområde
Enhet for Institusjonstjenester har ansvar for drift av 57 institusjonsplasser. Plassene er fordelt i
avdelinger med 28 langtids- og demens plasser og 15 korttids/rehabiliteringsplasser ved Søgne
omsorgssenter. To av plassene er kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD). Ved Langenes
Bokollektiv er det 14 langtidsplasser for demente. Enheten driver også kommunens hovedkjøkken,
vaskeri - og institusjonsrenhold. Enheten har 70 årsverk.

Overordnede mål
Enhetens overordnede mål har vært å yte nødvendig helsehjelp og lovpålagte oppgaver innenfor de til
enhver tids foreliggende lover, forskrifter og rammevilkår. Målene har vært:




Ivareta krav som følge av nytt helse- og omsorgslovverk
Brukermedvirkning og livskvalitet skal være i fokus
Medarbeiderne skal oppleve utvikling og arbeidsglede

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator

Målemetode

Avvik i forhold til
budsjett

Forbruk i % av budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2012

2013

2014

100

102

108

99

0

-777

-3 558

560

Enheten har brukt 99 % av budsjettet for 2014. Dette gir et overskudd på 560.000 kr.
Det har vært gjennomgang av enhetens lønnsbudsjett. Gjennomgangen har gitt enheten et realistisk
lønnsbudsjett hvor også lovfestede variable lønnstillegg er medregnet. Enheten har god
økonomistyring. Alle turnuser ved avdelingene er gjennomgått. Inntekter ved oppholdsbetaling, som
varierer i forhold til beboernes årsinntekt, ble noe høyere enn budsjettert.
Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
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

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Enheten har hatt en grundig gjennomgang av
lønnsbudsjett for 2014 for å kunne drive med et
realistisk lønnsbudsjett. Lovpålagte variable
lønnstillegg er også spesielt gjennomgått og
styrket. Enheten har fått beholde et realistisk
driftsbudsjett. Budsjettet er heller ikke redusert i
løpet av driftsåret
Gjennomføres på driftsmøter
Gjennomføres på driftsmøter
Dette kommuniseres tjenestevei til kommunalsjef
Turnuser er gjennomgått og overlapping mellom
vakter er tatt bort der det er faglig forsvarlig. Det
er utviklet gode arbeidsplaner og bedre struktur i
avdelingene. Flere ansatte har deltatt i
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Yte tjenester etter LEON prinsippet. Verdig
tilbud til pasientene

Nytt ressursstyringsprogram; timelister/turnus

kompetanseheving
Alle søknader behandles med grundig faglig
gjennomgang. Nødvendig helsehjelp tildeles ved
juridiske enkelt vedtak. Tjenester ytes med
verdighet, brukermedvirkning og respekt
Brukes kontinuerlig. Programmet er tidkrevende

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
God brukermedvirkning

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

2014 Landet
2014
5,3

5,6

4,5

5,2

5,2

4,7

4,5

4,9

4,6

4,8

4,5

5,5

4,7

4,7

Brukerundersøkelse
Tilfredshet med tilgjengelighet
Tilfredshet med
medvirkningen

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Det tilstrebes god brukermedvirkning både med
beboere, pasienter og pårørende
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, hvor det er nødvendig at
fagbemanning er til stede hele døgnet
Kjøkken, renhold og vaskeri er nødvendige
støtte tjenester etter pasientenes og beboernes
rettmessige krav og behov. Likeså er
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 samarbeides med frivillige.
Beboere/pasienter skal ha et godt
aktivitetstilbud innendørs på avdelingene, i
Maries Kafe og utendørs i Sansehagen

Brukerundersøkelse

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Gjennomføres i den daglige beboer- og
pasientpleien. Pårørende involveres ved
samtaler og ved halvårlige pårørende samlinger
Enheten driver døgnkontinuerlig nødvendig
helsehjelp 24/7 alle årets dager. Det har vært fullt
belegg på alle plasser. Korttids/ rehab avdelingen
har hatt en økt beleggfrekvens. Avdelingen skal
være «motor» i helse og omsorgstjenestene i
Søgne kommune
Kjøkkenet besørger mat til alle beboere og
pasienter med vedtak om institusjonsopphold. I
tillegg ytes tjenesten matombringing til beboere i
kommunale boliger og hjemmeboende i
kommunen. Kjøkkenet driver i tillegg kantinen
ved Rådhuset og Maries kafe på Søgne
omsorgssenter
Institusjonstjenesten har nært samarbeid med
Forvaltningstjenesten, Hjemmetjenesten og
Helsetjenesten når det fattes vedtak om
nødvendig helsehjelp
Disse verktøy benyttes i den daglige beboer og
pasientpleien

Det samarbeids jevnlig med Pårørendegrupper,
Frivilligsentralen, andre frivillige og foreninger,
særlig Røde Kors, Demensforeningen og
Tinntjønn ungdomsskole
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Fokusområde medarbeidere
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

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Ambisjonsnivå 2011 2012 2013
4,1

8,0

8,8

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Etablere et forum for sykepleiere for å utvikle
samhandling og opplæring på tvers av
avdelinger.
Utvikle tjenesten ved fagleder 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.

Kompetanse behov og kompetanseutvikling,
Demensomsorgens ABC, Internundervisnings
komite, samarbeid med SSHF om
Smittevernundervisning og
kvalitetssikringsarbeid, NOKLUS.
Være opplæringssted for praksiskandidater,
lærlinger, studenter og elever.
Alle avdelinger og lederteamet i enheten har
regelmessige personalmøter og møter med
plasstillitsvalgt og plassverneombud. På tvers
av avdelinger avholdes møter om
kost/ernæring, vaskeritjenester og fagmøter.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Det arbeides med fagutvikling på tvers av
avdelinger
Faglederfunksjoner er etablert
Opplæring er gitt og det arbeids videre med
utvikling av programmene
Alle lederne har deltatt
Medarbeiderne har spesialoppgaver ved
avdelingene. Det inviteres til sosiale
arrangementer ved avdelingene og i enhetens
regi. Det er etablert lokal HMS gruppe i enheten
Korttidssykefraværet er svært lavt med 1,7 %.
Arbeidstakere med langtidssykefravær følges
nøye opp med samtaler. Det er ikke avdekket
sykefravær som begrunnes med fysiske- eller
psykososiale arbeidsrelaterte problemstillinger
Flere deltar i kompetanseheving på
videregående- og universitetsnivå. Enheten
deltar i kvalitetssikringsarbeid og bedrifts intern
undervisning. Flere har hatt hospitering ved
sykehuset
Enheten er opplæringssted for elever, studenter
og lærlinger. Flere på språk– og arbeidstrening
har vært utplassert i avdelingene
Alle avdelinger har jevnlig personalmøter og
fagmøter. Det er etablert en
Internundervisningskomite
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24. Enhet for hjemmetjenester
Enhetsleder Trude Ronæs

Ansvarsområde
Enhet for hjemmetjenester består av hjemmesykepleie sone øst og sone vest, avdeling for utførelse
av praktisk bistand til hjemmeboende og dagaktivitetstilbud for 20 brukere ved Lundeveien 36.
Enheten har i tillegg ansvar for 36 omsorgsboliger fordelt på Lundeveien og Langenes bo- og
aktivitetssenter. Enheten har ca. 50 årsverk fordelt på rundt 100 ansatte. Det utføres hjemmesykepleie
i brukers hjem til ca. 200 innbyggere, og praktisk bistand til ca. 100 brukere. De fleste oppgavene som
utføres er lovpålagte, ikke betalbare, tjenester.
Enhetens formål er å yte nødvendig helsehjelp til de av kommunens innbyggere som har behov eller
rett på dette. I tillegg ytes det praktisk bistand i form av hjemmehjelp og enheten har et
dagaktivitetstilbud som er åpent alle ukedager. Fokuset i enheten er at brukeren skal kunne bo i egen
bolig lengst mulig. Når bruker trenger høyere omsorgsnivå, kan det søkes om omsorgsleilighet, hvor
pleietettheten er noe større enn i egen privat bolig.
Enhetens visjon:
Vi bidrar til en verdig hverdag!

Overordnede mål
1. Formidle oversikt og kunnskap om de behov og utfordringer i tjenesten.
 Enheten har gjennom året hatt jevnlig kontakt med samarbeidspartnere og andre i
forhold til utfordringer og behov.
2. De tjenester som ytes er profesjonelle og gode, rett kompetanse til rett tid.
 Enheten har høy kompetanse på sine ansatte. Som følge av dette har det i 2014 ikke
vært vanskelig å yte profesjonell og kompetent hjelp til brukerne. Som følge av økt
aktivitet, har det imidlertid kommet flere avvik på at ansatte ikke har klart å levere
tjenester innenfor avtalt tidsrom.
3. Stabil bemanning som trives og utvikles i jobben, beholdes og rekrutteres.



Enheten opplever å ha en stabil bemanning med lite «turnover». Enheten har fokus
på ansatte og lytter til deres behov og ønsker. Det har i 2014 vært fortsatt fokus på
kurs, fagdager og sosiale samlinger. Enhetens sykefravær i 2014 var 7,39%, noe som
er en reduksjon fra 2013 på 0,38%. Dette er det laveste sykefraværet siden 2009.
Enheten har hatt fokus på sykefravær og har gjennomført tettere oppfølging av
ansatte ute i fravær.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2012

2013

2014

100

106

103

103

0

-1 754

-1 177

-1 117
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Forklaring til merforbruk:
Merforbruket i 2014 knytter seg i hovedsak til at enheten ikke finner rom til å kunne håndtere ekstra
ressurskrevende pasienter innen for den budsjetterte rammen. Det har også vært en ekstra utbetaling
for røde dager som følge av at ansatte ikke har ønsket gjennomsnittsberegning.
Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Kontinuerlig fokus på nødvendig helsehjelp
Sikre at enheten oppfyller de forpliktelser
lovverket setter.
Rekruttering og beholde dyktige og egnede
medarbeidere.
Fokus på sykefravær og reduksjon av dette.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Enheten har i hele 2014 hatt fokus på nødvendig
helsehjelp.
Enheten har i 2014 hatt få klagesaker, og
opplever at forpliktelser blir oppfylt.
Det har vært meget lav turnover i 2014. Ansatte
trives og ønsker å fortsette sitt arbeide i enheten.
Sykefraværet er i fortsatt nedgang og i 2014 er
dette videre redusert med 0,38%, til 7,39%.

Andre gjennomførte tiltak i 2014:


Enheten har i 2014 hatt stort fokus på implementering av Hverdagsrehabilitering, og er klar for
oppstart av dette i 2015.



Det har vært oppstart av en rehabiliteringsleilighet ved Lundeveien i 2014. En beboer har
benyttet seg av denne. Dette videreføres i 2015, og det skal installeres velferdsteknologiske
løsninger i leiligheten.

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

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

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

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Holde fokus på et fortsatt godt tjenestetilbud for
våre brukere.
Fortsette med å gi god og nyttig informasjon til
brukerne og deres pårørende.
Fortsette med å være tilgjengelig for brukerne
og deres pårørende.
Ha fokus på brukermedvirkning slik at brukerne
føler seg hørt i sine saker.

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

4,6

4,6

4,7

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Enheten har hatt fokus på å levere et godt
tjenestetilbud til sine brukere og pårørende.
Enheten har hatt fokus på å gi god informasjon til
brukere og pårørende.
Enheten har hatt fokus på tilgjengelighet og være
serviceinnstilt når brukere/pårørende tar kontakt.
Det ble gjennomført brukerundersøkelse i 2014
hvor enheten fikk et bra resultat.

83

Fokusområde medarbeidere

Kritiske
suksessfaktorer
Kompetente
medarbeidere

Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Landet
17
Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
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

Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

10,5

7,8

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Det er satt av faste tider til ledermøter,
personalmøter og fagdager.
Enheten har kontinuerlig fokus på god
personalpolitikk og velferdstiltak blir sett positivt
på.
Enheten ønsker å tilrettelegge for å beholde
ansatte. Det er iverksatt flere tiltak som
forhandlingsturnus, arbeid med
deltidsproblematikken hvor flere ansatte har fått
øke sin stilling i et prosjekt, og enheten har lyst
ut økning av stilling for ansatte med
stillingsstørrelse 75-99%.
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.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Enhetsleder innførte i 2014 månedssamtale med
avdelingslederne. Det ble godt mottatt, og
videreføres i 2015.
Enheten har i 2014 arrangert sommerfest,
julebord, 2 fagdager og en gruppe ansatte har
vært på velferdstur til Amsterdam. Det er
gjennomført medarbeidersamtaler med alle
ansatte i 2014.
Deltidsprosjektene har vært vellykket og
videreføres. Flere har fått økt sine stillinger
gjennom tidsavgrenset prosjekt og en har fått økt
sin stilling fast gjennom deltidsprosjektet. Det har
vært lyst ut to stillinger i 100% med arbeid hver 2.
helg, begge er besatt.
Det har vært gjennomført flere kurs og
hospiteringer i 2014.

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

Ansvarsområde:
Psykiske helsetjenester, rusarbeid og habiliteringstjenester til funksjonshemmede

Overordnede mål
Gi brukere et tjenestetilbud og de ansatte en arbeidssituasjon så helhetlig, fleksibelt og individuelt
tilpasset som mulig i forhold til organisatoriske og økonomiske rammevilkår.
Justere fortløpende enhetens aktivitetsnivå slik at dette i størst mulig grad samsvarer med de
muligheter som er innenfor de budsjetterte rammer.
Enheten vil i 2015 fokusere på elementer i likestillingsrapporten når rekruttering foretas

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå 2012 2013

2014

100

99

100

102

0

432

201

-1 152

Forklaring på avvik fra budsjett.
Ca 1/3-del skyldes merforbruk innen enhetens rusarbeid. Dette skyldes en kombinasjon av for høyt
aktivitetsnivå i.f.t budsjett og reduksjon i øremerkede tilskudd til enhetens rusarbeid
Ca 1/3-del skyldes underbudsjettering for kjøp av eksterne tjenester. Kjøp av eksterne tjenester utgjør
ca 24 % av enhetens nettobudsjett. Kjøp av slike tjenester er altså omfattende, og årlig
kostnadsøkning for kjøp av disse tjenestene beløper seg opp mot 500.000 kr. Enheten har ikke funnet
å kunne dekke inn merkostnadene i 2014, da konsekvensen ville være å redusere aktivitet og årsverk
innen avdelingenes ulike tjenester og driftsområder.
Ca 1/3-del skyldes merforbruk i lønn som følge av kommunens avtale om «Røde dager», utgifter til
omsorgslønn som ikke er lagt inn i lønnsbudsjett, og aktivitetsøkning sist høst ved Lundeveien
avlastning som følge av nye og særlig krevende brukere.

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Kontinuerlig fokus på balanse mellom
budsjetterte rammer, tjenestenes omfang og
aktivitetsnivå.

Vesentlige endringer i budsjett følges i stor grad
opp med tilsvarende endringer i aktivitetsnivå og

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Enheten har gjennom året fått økte
lønnskostnader uten at disse er budsjettregulert,
fått mindre tilskudd til rusarbeid enn
budsjettert, samt har poster til eksterne kjøp som
ikke har realistiske budsjetter. Dette er i sum
merutgifter enheten har valgt å ikke kompensere
med reduksjon i avdelingenes tjenesteproduksjon
Enheten har ovenfor rådmannen foreslått at kjøp
av eksterne tjenester blir konsekvensjustert i
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antall årsverk. Dette for å ha en plattform
aktivitets- og tjenestenivå som samsvarer med
budsjetterte rammer.

budsjettet fra og med 2015. Begrunnelsen er at
alle overføringsposter automatisk genereres
videre som lønn hos den/de kommunen har gjort
avtale med. Ergo økes postene fra år til år.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

God
tjenestekvalitet
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Tilfredshet med
informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

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

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
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.

2014

Landet
2012

5,1

5,6

5,3

5,3

5,1

4,7

5,1

5,6

5,3

5,1

Ikke
aktuelt

4,7

4,4

4,4

4,5

4,8

5,8

5,0

5,3

5,3

5,3

5,4

Ikke
aktuelt

5,0

5

5,1

5,1

3,6

4,6

3,5

Ambisjonsnivå 2012

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Økt fokus på brukermedvirkning. Avdeling for
psykisk helse- og rusarbeid har iverksatt
«KOR», et resultatstyringssystem som øker
brukerens medvirkning i vurdering av tiltakenes
innhold og effekt samtidig som det øker
kvalitetens i avdelingens evalueringer av de ulike
tiltak.

18

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

Måleindikatorer
Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

God organisering

God ledelse

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Sykefravær

Statistikk

Organisering av
arbeidet
Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

Landet
19
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

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
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.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Tiltaket har hatt ledergruppas fokus gjennom
året. Grad av effekt antas å bli gjenspeilet i
kommende medarbeiderundersøkelse.

Tiltaket har hatt ledergruppas fokus gjennom
året. Grad av effekt antas å bli gjenspeilet i
kommende medarbeiderundersøkelse.

19

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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26. Ingeniørvesenet
Enhetsleder Paal Marquardt Kristensen

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

Overordnede mål







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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

2012

2013

2014

Avvik i forhold til
budsjett

Ingeniørvesenet samlet
Ingeniørvesenet ekskl.
selvkostområdene

0

-1 858

-1 633

1.319

0

-116

218

772

Rammeområdene:
Innsparingsvedtaket i forhold til å nedlegge vegdrift har ført til at aktivitetsnivået var lavere enn
tidligere år og at det er spart inn på andre områder i frykt for å sprekke ift budsjett. Etter at saken var
ferdigbehandlet ble enheten tilført midler og sammen med lav aktivitet har dette medført et overskudd.
Selvkostområdene:
Etterkalkylen på vann, avløp og slamtømming viser et resultat på i underkant av 5,3 mill. kr, dette er
etter at avskrivningskostnader og kalkulatoriske rentekostnader er dekket, men før avsetninger til
fond/inndekning av tidligere års underskudd er gjort. Det gode resultatet skyldes feilføring i 2013,
lavere aktivitet enn forventet og høyere inntekter enn budsjettert.

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Tertialrapportering er noe ressurskrevende ift.
periodisering. Enheten har stort sett inntekter og
utgifter som er kvartalsbasert. Krever trolig noe
omarbeiding av kontoplanen for enheten.
Selvkost- og rammeområdene må skilles ift.
budsjett og økonomiplan. I dag rapporteres
dette samlet.
Reell budsjettering av våre driftsutgifter. Kun 2530 % av våre totale utgifter er lønn. Enheten
tåler ikke årlig prosentpåslag på driftsinntekter
over tid. Effekten av dette blir dobbelt da vi
stadig får flere anlegg til drift og vedlikehold
pluss at vi får prisstiging på varer og tjenester.
Enheten må tilføres ekstra driftsmidler når vi
overtar nye anlegg som er vedtatt bygd. For

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Søk/rapport i Agresso har blitt mye bedre og gjort
rapportering noe mindre ressurskrevende.
Håp om å få til et skarpere skille fom. 2016
Vi har endelig fra 2015 fått gjennomslag for at
prisvekst nå tillegges våre rammeområder.

Fått noe gjennomslag for dette fom. 2015
budsjettet. Vi er på riktig vei.
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eksempel veilys, idrettsanlegg, veger, stier mv –
konsekvensjusterte driftsbudsjetter.
Opparbeide «klimafond» i kommunen hvor vi
kan dekke inn overforbruk som vi ikke har
kontroll over ift brøyting og strøm.

Deler av overskudd settes av til driftsfond for
Solta småbåthavn i tilfelle stormskader

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

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

Målemetode

Ambisjonsnivå

2012

2014

Landet
2014

4,5

4,9

5,1

5,1

Brukerundersøkelse
vann og avløp

Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt

4,5

Brukerundersøkelse
vann og avløp
Brukerundersøkelse
vann og avløp

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
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 må ha målindikatorer som passer vår
tjenester.

4,5

4,5

4,6

4,4

4,5

4,6

5,5

4,6

Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt

4,5

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Vi satser på å delta fra og med 2016 igjen med
2015 tall.
Er fortsatt en høyere forventning ute blant
brukere/kunder enn det vi klarere å nå med våre
budsjett. Vi mener at tjenesten våre er godt
innenfor gjennomsnittstandard i kommuneNorge.
Brukerundersøkelse veg, idrett, friluft mv bør
vurderes.

Fokusområde medarbeidere
Landet
20
Ambisjonsnivå 2011 2012 2013 2013

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

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

Godt arbeidsmiljø

God organisering

2,1

2,1
5,1

4,3

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.
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God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Bedre oppfølging av detaljer i
medarbeidersamtaler.

4,5

4,9

5,2

4,7

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Fortsatt er forbedringspotensial. At ledelsen er
mer synlig etterspørres også.

27. Arealenheten
Ansvarsområde
Arealenheten omfatter byggesak, arealplanlegging, oppmåling, GIS; geografisk informasjonssystemer,
landbruk og miljøvern. Enheten forvalter flere lover blant annet plan- og bygningsloven, og en stor del
av virksomheten er å gjøre enkeltvedtak i forhold til arealforvaltning. Arealenheten har 17
stillingshjemler.
Byggesak:
- Utfører veiledningsarbeid knyttet til plan- og bygningsloven
- Behandler byggesaker ihht plan- og bygningsloven
- Behandler utslippssøknader for avløp og forvaltning av forurensningsloven
- Vedlikeholder register for bygninger – matrikkelen
Plan:
- Behandler og utarbeider reguleringsplaner
- Utarbeider kommunedelplaner
- Rullere kommuneplanens arealdel
- Vedlikeholder og utvikler reguleringsplanarkivet
Geodata (GIS og oppmåling):
- Utfører kartforretninger og utsteder målebrev
- behandler seksjoneringssaker og utfører delingsforretninger
- Ajourholde fastmerkenettet
- Utvikler og forvalter kommunens grunnkart - FKB-data og databaser
- Produserer og vedlikeholder kartverk og register for grunneiendommer (Matrikkelen)
- Vedlikeholder og utvikler kartportaler for intranett og internett
- Fastsetter veinavn og adressering
- Vedlikeholder og utvikler reguleringsplanarkivet
Landbruk:
- Forvaltning av jordloven, skogloven og konsesjonsloven og mange forskrifter
- Landbruksforvaltning og bistand til kommunens gårdbrukere
- Tilskuddsordninger
Miljøvern:
- Vilt- og fiskeforvaltning
- Behandling av saker knyttet til natur og miljø
- Forvaltning av deler av forurensingsloven
- Forvaltning av naturmangfoldloven i plan- og byggesaker
De største utfordringene og mulighetene i årene som kommer:
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-

Sørge for at vi klarer å beholde de fagfolkene vi har og rekruttere nye for de oppgavene som
skal løse. Arealenheten har hatt problemer med å rekruttere fagfolk de siste årene.
Arealplanlegging for befolkningsvekst – gjennomføring av Kommunedelplanen for
Kjellandsheia. Kommunedelplan E39.
Fortsette arbeidet med mer effektiv saksbehandling og for godt omdømme.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett

Ambisjonsnivå

Budsjettavvik i kr

2012

2013

2014

83

87

104

1 210

916

-277

100
0

Utgiftene til arealenheten har i all hovedsak vært i tråd med det som er budsjettert. Etter 1. tertial lå
enheten også an til å få inntekter i samsvar med budsjettet. I tiden mot sommeren falt inntektene på
byggesak, og ble liggende på et lavt nivå gjennom resten av året. Det er vanskelig å forutsi hvor
mange byggesøknader som kommer inn hvert år, og følgelig vil det være slik at noen år får man
overskudd, mens andre år går i underskudd.
Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Fokus på forhold som forstyrrer produktiviteten
fordi det er inntektene vi har størst innflytelse på.
Nøkternhet i forhold til utgifter.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Løpende
Løpende

Fokusområde brukere/tjenester
Byggesaksbehandling, gjennomsnitt for kommunen:
Kritiske
suksessfaktor
God
tjenestekvalitet
God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

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

Brukerundersøkelse
byggesaksbehandling

Tilfredshet med
tilgjengelighet
God
Tilfredshet med
brukermedvirkning medvirkningen

Ambisjonsnivå 2012
4,5

3,5

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

4

4,5

4,3

4,5

Ikke
aktuelt

2014
3,6

Landet
2014
3,8

4,4

Ansvarlig søker:
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

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

Tilfredshet med informasjon

Målemetode

Brukerundersøkelse
ansvarlig søker

Ambisjonsnivå

2012

2014

4,5

3,9

3,9

4,5

Ikke
aktuelt

4,5

3,8

4,0
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informasjon
God
brukermedvirkning

Tilfredshet med tilgjengelighet

4,5

4,0

Tilfredshet med medvirkningen

4,5

Ikke
aktuelt

4,2

Tiltakshaver:
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (generelt)
God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Tilfredshet med koordinering av
tjenestene
Tilfredshet med informasjon

Brukerundersøkelse
tiltakshaver

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

God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

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

Ambisjonsnivå
4,5
4,5

Brukerundersøkelse byggesak
servicekontor

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
God brukermedvirkning
medvirkningen

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Gjennomgang av hjemmesider hvert halvår.
Redusere køen av dispensasjonssaker for
byggesak: Arbeide mer konsentrert med
dispensasjonssaker en dag i uka.

2012

2014

Ikke
aktuelt
Ikke
aktuelt

4,5

5,1

5,6

4,5

4,7

5,3

4,5

Ikke
aktuelt

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Gjennomgang ved behov.
Gjennomført.
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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

God organisering

Organisering av
arbeidet

Medarbeiderundersøkelse

4,5

God ledelse

Tilfredshet med
nærmeste leder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Godt arbeidsmiljø

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
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.

Ambisjonsnivå

5,6-7,5 %

21

2011

2012 2013 2013

4,1

4,1

4,7

4,4

3,6

3,8

8,6

4,4
5,0
4,7

2,5

3,3

4,1

4,3

3,7

4,1

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Løpende.

Løpende.
Gjennomført medarbeidersamtaler etter ny mal.

21

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

28. Eiendomsenheten
Enhetsleder: Ola Frøysland

Ansvarsområde
- Forvalte, drifte og vedlikeholde – FDV av kommunens bygg, ca. 70.000m2.
- Renhold av de fleste kommunale bygg.
- Serve kommunens brukergruppe og leietakere i kommunens bygningsmasse.
- Tjenesten skal holde akseptabel kvalitet og tilpasses den kommunale tjenesteproduksjon.
- Lede gjennomføring av byggeprosjekter, både rehabilitering og nybygg.

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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå
100
0

2012

2013

2014

87

100

95

1 593

-36

1 217

Eiendomsenheten hadde ett positivt budsjettavvik i 2014 på 1.217.000 kr. Dette skyldes hovedsakelig
at kostandene til strøm var om lag 1 mill. kr lavere enn i 2013, dette kommer av høyere
middeltemperatur i 2014 enn et normalår og historisk lave strøm priser. Videre har enheten over tid
hatt flere ansatte i delte stillinger som har pensjonert seg, og enheten har hatt mindre forbruk på grunn
av vakante stillinger. Enheten er i gang med å utlyse en 100% stilling som fagarbeider, og regner å ha
en ny person på plass innen sommeren 2015.
I 2013 ble det bevilget 5 mill ekstra til opprustning og rehabilitering av kommunale eiendommer. Det er
brukt 2,5 mill. av budsjett i 2013. til blant annet Garderober på Langenes skole, Opprusting av
garderobeanlegg Langenes, asbestsanering, radon etc.
For 2014 er det brukt ca 6 mill. til blant annet:








Nytt tak SGP.
Utskifting av 60 vinduer Nygård Skole.
Oppgradering av klasserom Nygård Skole.
Nye vinduer Lunde Skole.
Oppgradering av brannalarmanlegg Lunde skole.
Nytt ventilasjonsanlegg garderobe Nygård skole, oppgradering av tak og vegger.
Nytt skolekjøkken og opprusting av lokalene med nye vinduer, gulv og el.anlegg

Full oversikt på bruk av investeringsmidler ligger i FDV systemet - Famac

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Enheten har som hovedmålsetting en best mulig
drift av bygningsmassen sett i forhold til
økonomi og personalresurser. Fokus har vært

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Det har vært stort fokus på rehab av skolebygg
jf. prosjekt 1814.

94

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).

Ansatte får økt kompetanse via kurs etc, men
enheten har fortsatt mangler på teknisk fag
(VVS)
Dette har stort fokus og blir vurdert på alle
nybygg/ hovedombygginger.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Intern
Tilfredshet med tjenestens
brukerundersøkelse
kvalitet (helhetsvurdering)
God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Godt
samarbeidsklima

Ambisjonsnivå
4,5

2012 2014
5,1

Landet
2014

5,1

4,5

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

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Eiendomsenheten deltar årlig i møter med de
enkelte enheter for å bli oppdatert på brukernes
behov og ønsker og forventninger.

5,0

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Eiendomsenheten stiller på møter ved de enkelte
enheter etter innkalling.

Fokusområde medarbeidere
Landet
22
2011 2012 2013 2013

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

Godt arbeidsmiljø

Ambisjonsnivå

4,8

4,9

22

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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God organisering

God ledelse

Organisering av
arbeidet
Tilfredshet med
nærmeste leder
Tilfredshet med
enhetsleder

Medarbeiderundersøkelse

4,5

4,9

5,1

4,3

4,5

5,0

5,1

4,7

4,5

4,7

5,0

Medarbeiderundersøkelse

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Enheten har som mål å forberede og utdanne
egne ansatte best mulig for våre gjøremål.
Enheten har måttet fokusere mer og mer på
eksterne lovkrav innen vår virksomhet; lov om
off. innkjøp, energilovgiving, HMA, internkontroll
med mer.

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014

Bemanningsmessig stort etterslep på kontrakter i
forhold til lov om offentlig anskaffelser.

29. Administrasjonsavdelingen
Organisasjonssjef Monica Nordnes

Ansvarsområde
Administrasjonsavdelingen ivaretar alle støttetjenestene i Søgne kommune, unntatt økonomifeltet.
Avdelingen består av personal, lønn, IKT, arkiv, servicetorg, bibliotek og politisk sekretariat.

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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2012

2013

2014

100

95

99

96

0

847

225

1064

Avviket skyldes hovedsakelig:
Billigere pensjonsordning ordfører - rettet opp i budsjett for 2015

Beløp (i tusen kr)
250

Ubesatt arkivleder stilling våren 2014 (stillingen er nå besatt)

300

Lønnsrefusjon for tillitsvalgte 2013 - regnskapsført i 2014

150

Budsjetterte midler til innovasjonsprogram - delvis dekket av OU-midler fra KS og samarbeid
med Songdalen kommune.

350

Totalt

1050

96
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014

Opprettholde den gode økonomistyringen i
avdelingen.

Avdelingen har kontinuerlig fokus på god
økonomistyring.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

Intern
brukerundersøkelse

God
tjenestekvalitet

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet Brukerundersøkelse
(helhetsvurdering) bibliotek

Landet
2014

5,0

5,1

4,8

5,4

5,7

5,3

2012

2013

4,5

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

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

5,0

5,0

4,7

4,3

5,6

5

Tilfredshet med
service
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet
Responstid på
telefon

Intern
brukerundersøkelse

Tilfredshet med
samarbeidet

God
Tilfredshet med
brukermedvirkning medvirkningen

4,5

Brukerundersøkelse
bibliotek

84 %

83%23

90 %
Seks stjerner

Ingen
måling

83 %
Seks
stjerner

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,0

Brukerundersøkelse
bibliotek

4,5

5,2

Registrere

DIFI
kvalitetsindikator
for offentlige
nettsider
Godt
samarbeidsklima

2014

83%24

5,2

4,4
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014

Utarbeide en informasjonsstrategi for Søgne
kommune.
Utarbeide en overordnet strategisk kompetanseplan
for kommunen.
Arbeidsgiverstrategi innen lønnsområdet.
Bedre utnyttelse av sak/arkivsystemet/innsynsløsning.

Grunnet omorganisering i avdelingen er arbeidet med
informasjonsstrategien forsinket

Videreutvikling av elektronisk møtebehandling.

23
24

Overordnet strategisk kompetanseplan vedtatt i
kommunestyret 19.02.15.
Vedtatt i administrasjonsutvalget 14.01.14
Arkiv og It-avdelingen har 2014 påbegynt arbeidet med
prosjektet - EOP (Offentlig Elektronisk postjournal).
Arbeidet forsetter i 2015.
Avdelingen har i 2014 utarbeidet rutiner for
møtebehandling, for å sikre god kvaliteten på
tjenesten.

Jan-september 2013
April-september 2014 ( Statistikk kun fra og med april pga av innføring av nytt telefonsystem)

97

Kurs i kundebehandling – og service for ansatte.
Implementering av rutiner ved ansettelse og avslutning
av arbeidsforhold.
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.

Rutiner for nyansatte tatt til orientering i
administrasjonsutvalget 12.02.15
Kontinuerlig fokus i det daglige kvalitetsarbeidet
Kontinuerlig fokus i det daglige kvalitetsarbeidet
Da bibliotek og servicetorg var uten fast fagleder i en
lengre periode i 2014, ble dette arbeidet noe forsinket.

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer Måleindikatorer
Kompetente
Tilfredshet med
medarbeidere
kompetanseutvikling

Målemetode
Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt
arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Medarbeiderundersøkelse

Ambisjonsnivå
4,5
4,5
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

2011 2012 2013
4,7

5,0

4,4

5,2

5,1

5,0

5,0

4,9

4,7

6,4

6,0

5,46

4,8

5,0

4,3

4,9

5,1

4,7

Tilfredshet med
enhetsleder

4,8
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014

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

Det har blitt jobbet aktivt for at flere ansatte skal
kunne overlappe og kunne flere
arbeidsoppgaver. Rutinebeskrivelser utarbeidet
for å redusere sårbarheten ved fravær
Ekstern evaluering ble foretatt i 2014. Alle
ansatte deltok på heldagssamling i forkant av
evalueringen og allmøte i etterkant.
De har blitt avholdt 4 avdelingsmøter i 2014.
Organisasjonssjefen har i 2014 hatt 14 møter
med fagledere i avdelingen. Organisasjonssjefen
har hatt møter med faggruppene etter behov
Det er gjennomført medarbeidersamtale for alle
ansatte i 2014
Sommer avslutning på Borøya i juni. Planlagt tur
til Svensheia høsten 2014 avlyst pga dårlig vær.

Jevnlig evaluering av den enkelte medarbeiders
arbeids- og ansvarsområde.
Avdelingsmøter.
Møter i faggruppene.
Medarbeidersamtaler.
Sosiale sammenkomster.

Landet
25
2013

30. Økonomiavdelingen
25

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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Økonomisjef Ståle Øverland

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





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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Budsjettavvik i %
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå
100

2012
98

2013
99

2014
97

89

76

209

0

Gjennomførte tiltak i 2014:


Jevnlig kontroll av regnskap i forhold til budsjett.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Landet
Ambisjonsnivå 2012 2014 2014

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med
informasjon /service

Intern
brukerundersøkelse

4,5

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,1

Intern
brukerundersøkelse

4,5

4,5

4,6

5,1

4,9

5,2

5,0

5,1

4,9

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Godt
samarbeidsklima

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
samarbeidet

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
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

4,9

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Kursing av nyansatte med økonomiansvar i
andre enheter løpende. Har holdt kurs i kontering
(attestering, anvisning) og bruk av regneark.
Kursing av ansatte i økonomiavdelingen
gjennomført innenfor de fleste fagområder.

100

Fokusområde medarbeidere
Kritiske
suksessfaktorer

Måleindikatorer

Målemetode

Kompetente
medarbeidere

Tilfredshet med
kompetanseutvikling

Medarbeiderundersøkelse

Innhold i jobben
Godt arbeidsmiljø

Stolthet over egen
arbeidsplass

Ambisjonsnivå 2011

2012

2013

Landet
26
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

Planlagte tiltak økonomiplan 2014-2017
Tilrettelegging for kursing/oppdatering.
Jevnlige avdelingsmøter.
Medarbeidersamtaler.
Nødvendig verktøy til å utføre jobben.

5,6-7,5 %

3,7% 2,3%

4,8%

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2014
Kursing av ansatte i økonomiavdelingen
gjennomført innenfor de fleste fagområder.
Gjennomført.
Gjennomført.
Ansatte vurderes å ha nødvendige verktøy.
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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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KRISTIANSAND

REVISJONSDISTRIKT

IKS

Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla

Til kommunestyret

i Søgne

kommune

Hf/åelg

REVISJONSBERETNING

FOR 2014

Iht forskrift om revisjon oversendes
"Revisors
15. april 2015 til kommunestyret
i Søgne.
Vi oversender

også

revisjonsuttalelse

beretning

vedrørende

2014 Søgne

kommune”

forvaltningsfondets

datert

regnskap

2014.

Kristiansand,

15. april

2015

/ .

"»¢ ’.1.

“

-l
”L f ”I ‘WWW

Leif Morten

.
L'°'.L[’.’/'_r’$/.-<?\/-

Gahrsen

oppdragsansvarlig

Postadr.:

P.b 417 Lund,

Hovedkontor

Telefon:

38 07 27 00

Kontoradr.:

4604 Kristiansand
Tollbodgt
37
NO 987183 918

Telefaks:

38 07 27 20

Org.nr.:

Kristiansand

Søgne

Songdalen

Vennesla

Tlf 38 07 27 00

Tlf 38 07 27 00

Tlf 38 O7 27 00

for

KRISTIANSAND

REVISJONSDISTRIKT

IKS

Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla

Arkiv:

Til
Kommunestyret

M50O

i Søgne kommune

REVISJONSUTTALELSE
REGNSKAP
FOR 2014

FOR SØGNE

KOMMUNES

FORVALTNINGSFONDS

Kristiansand
Revisjonsdistrikt
IKS er av Søgne kommune bedt om å avgi
en særskilt
uttalelse i forbindelse med avleggelsen av regnskap for Søgne kommunes forvaltningsfond.
Søgne kommunes forvaltningsfond
er integrert i årsregnskapet for Søgne kommune, og er i
realiteten et ubundet investeringsfond
i kommunens balanseregnskap,
hvor avkastningen
føres i driftsregnskapet.
Kristiansand
Revisjonsdistrikt
IKS har avlagt revisjonsberetning
for
kommunens regnskap 15. april 2015. På grunn av at fondet er integrert i kommunens
årsregnskap, er det ikke aktuelt å avgi en ordinær revisjonsberetning.
Vår uttalelse er utført
i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger".
Regnskapet

viser et netto årsresultat

på kr 14.889.823.

Vi har gjennomført følgende kontrollhandlinger:
Kontroll av at eiendeler er tilfredsstillende
verdivurdert og at avkastning og verdiendring
er tilfredsstillende
behandlet i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.
Kontroll av at Søgne kommunes forvaltningsfonds
regnskap for 2014 med noter gir et
tilfredsstillende
uttrykk for fondets økonomiske stilling 31. desember 2014 og for
resultatet i regnskapsåret
som er i overensstemmelse
med god kommunal
regnskapsskikk.
Kontroll av at kommunens reglement for finansforvaltning
på en tilfredsstillende
måte er
fulgt opp og ivaretatt når det gjelder fondets midler.
Våre kontroller har ikke avdekket vesentlige avvik, og vi er av den oppfatning at det
fremlagte regnskapet gir et tilfredsstillende
uttrykk for fondets økonomiske stilling per 31.
desember 2014 og er i overensstemmelse
med god kommunal regnskapsskikk.
Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet
ikke brukes til noe annet formål.

Kristiansand,
/
X!

"//

f” K,

for det formålet

som er beskrevet

ovenfor,

og skal

15. april 2015

`

I JCL,/,\‘(

V'\/

L«.’f‘V;/

,

L

Leif Morten Gahrsen
oppdragsansvarlig

revisor

Postadr.:

Serviceboks

Kontoradr.:

4604 Kristiansand
Tollbodgt 37

417,

Orgnr.:

NO 987183

918

Hovedkontor

Kristiansand

Telefon: 38 07 27 OO
Telefaks: 38 07 27 20

Søgne

Songdalen

Vennesla

Tlf 38 07 27 OO

Tlf 38 07 27 00

Tlf 38 13 72 OO

KRISTIANSAND
Kristiansand

Til kommunestyret

REVISORS
Uttalelse

Søgne

BERETNING

desember

2014 SØGNE KOMMUNE

for Søgne kommune som viser kr 483.774.99O fordelt til drift og

mindreforbruk

2014,

regnskapsåret

avsluttet

per

ansvar

Administrasjonssjefen

er

fremstilling
slik

krever

Vi har

sikkerhet

En revisjon

innebærer

vesentlig

vesentlige

og

for

anvendte

at det

regnskapsskikk

nødvendig

for

gir

en

i Norge,

å muliggjøre

feilinformasjon,

etiske

om dette årsregnskapet

i samsvar

krav

utførelse

med

Standards

verken

og planlegger

lov, forskrift

som

De valgte

handlingene

for at årsregnskapet

er

relevant

dekkende

fremstilling.

Formålet

omstendighetene,
interne

men
kontroll.

regnskapsprinsippene
er rimelige,

Etter vår oppfatning

for

er

kommunens
er å utforme

ikke

for

hensiktsmessige

samt en vurdering
er innhentet

uttrykk

omfatter

og

for
også

om

av den samlede

revisjonsbevis

hensyn

en

som

mening

en vurdering

tilstrekkelig

herunder
enten det

som

gir en

er hensiktsmessige
om

effektiviteten

av

av om de anvendte

regnskapsestimatene
presentasjonen

og

til den interne

av et årsregnskap

revisjonshandlinger

å gi

En revisjon

skjønn,

feilinformasjon,

tar revisor

utarbeidelse

for å oppnå

for beløpene

av revisors

vesentlig

kommunal

feilinformasjon.

revisjonsbevis

avhenger

inneholder

god

revisjonen

vesentlig

for å innhente

og

av vår

Revisjonsstandardene

og gjennomfører

ikke inneholder

av handlinger

på bakgrunn

on Auditing.

eller feil. Ved en slik risikovurdering

som

ledelsen

av

og god kommunal

som ikke inneholder

International

i årsregnskapet.

misligheter

kommunens

for

årsregnskapet
finner

for at årsregnskapet

av risikoene

kontrollen
etter

per

oversikter

beskrivelse

administrasjonssjefen

revisjonen

herunder

at vi etterlever

skyldes

å utarbeide

med lov, forskrift

som

gjennomført

i Norge,

opplysningene

av balanse

og plikter

betryggende

vurderingen

for

er å gi uttrykk for en mening

revisjonsskikk

en

består

økonomiske

eller feil.

oppgaver

revisjon.

og

og

for årsregnskapet

av et årsregnskap

Vår oppgave

datoen,

ansvarlig

kontroll

følge av misligheter

Revisors

denne

i samsvar

intern

utarbeidelsen

Årsregnskapet

investeringsregnskap

og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens

dekkende

på kr 22.310.278.

driftsregnskap,

regnskapsprinsipper

for

Vennesla

om årsregnskapet

et regnskapsmessig

og

Songdalen

IKS

i Søgne kommune

Vi har revidert årsregnskapet
31.

REVISJONSDISTRIKT

utarbeidet

av

av årsregnskapet.

og hensiktsmessig

som grunnlag

lov og forskrifter

og gir i det alt

for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter

vår mening

er årsregnskapet

i samsvar

en dekkende

Postadr.:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Hovedkontor Kristiansand
Telefon: 38 07 27 O0

Kontoradr.:

Tollbodgt

Telefaks:

Org.nr.:

NO 987183

37

918

fremstilling

avgitt

vesentlige

av den finansielle

38 O7 27 20

med

stillingen

Søgne
Tlf 38 O7 27 00

til Søgne

kommune

Songdalen
Tlf 38 07 27 00

per 31.

Vennesla
Tlf 38 O7 27 00

2014,

desember

Konklusjon
Basert

er i samsvar

per denne

i

datoen

i Norge.

ovenfor,

mener

med budsjettvedtak,

vi at de disposisjoner

og at budsjettbeløpene

i

vi at opplysningene

i

budsjett.

med regulert

stemmer

årsregnskapet

som beskrevet

av årsregnskapet

som ligger til grunn for regnskapet

Basert

regnskapsskikk

og god kommunal

ble avsluttet

om budsjett

på vår revisjon

Konklusjon

som

forhold

om øvrige

Uttalelser

for regnskapsåret

og av resultatet

med lov, forskrift

samsvar

IKS

REVISJONSDISTRIKT

KRISTIANSAND

om àrsmeldingen
av årsregnskapet

på vår revisjon

om årsregnskapet

årsmeldingen

som beskrevet

er konsistente

ovenfor,

mener

og er i samsvar

med årsregnskapet

med lov

og forskrifter.

Konklusjon

om registrering

Basert

på vår revisjon

funnet

nødvendig

av årsregnskapet

mener

registrering

som ikke er revisjon

I

f

A'

/1

Leif Morten

har oppfylt

av kommunens

og kontrollhandlinger

for attestasjonsoppdrag
revisorkontroll

regnskapsopplysninger

(ISAE) 3000

av historisk

sin plikt til å sørge for ordentlig
i samsvar

vi har
finansiell

og oversiktlig
med lov og

2015

A

i

/Lys

/v/g X71 ti, j,

standard
eller forenklet

ovenfor,

i Norge.

15. april

Kristiansand,

;\Á

vi at ledelsen

og dokumentasjon

god bokføringsskikk

som beskrevet

til internasjonal

i henhold

«Attestasjonsoppdrag
informasjon>>,

og dokumentasjon

,

[an/“

Gahrsen

oppdragsansvarlig

revisor
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