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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til
disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
1,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 7,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen
til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 08.05.2018
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen presenterte årsmelding 2017.
Protokolltilførsel fra repr. Langenes (H)
Endringsforslag – årsmelding 2017
På vegne av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til reell
elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever dobbel

bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort det
nødvendig med ekstra bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse
med skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og
Lunde skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2
Votering:
Punkt 1. i rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalget valgte å ikke votere over punkt 2. og 3.

Innstilling:
Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak.
4. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
5. Det regnskapsmessige mindre forbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til
disposisjonsfond.
6. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
1,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 7,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2
Leder Eikeland (FrP) fremmet fellesforslag:
På vegne av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre
Endringsforslag – årsmelding 2017, punkt 3:
9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og
Lunde skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.

Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold
til reell elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som
krever dobbel bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker
som har gjort det nødvendig med ekstra bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs
krevende tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på
personalsiden i forbindelse med skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 og punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag satt opp mot Rådmannens forslag, punkt 3. Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble stemt over om bakgrunn for forslaget skulle følge saken. Dette ble vedtatt mot en stemme, Repr.
Lohne (H).

Leder Eikeland (Frp) fremmet forslag:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført
utfordringer knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat
av mye overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene
er bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling
Votering:

Vedtatt mot en stemme, Repr Lohne (H)
Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til
disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og
Lunde skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold

til reell elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som
krever dobbel bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker
som har gjort det nødvendig med ekstra bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs
krevende tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på
personalsiden i forbindelse med skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført
utfordringer knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat
av mye overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene
er bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen presenterte årsregnskapet og årsmeldingen og svarte på spørsmål i
forkant av behandlingen.
Repr. Berge (V) fremmet protokolltilførsel:
Formannskapet foreslår at det settes av 3 mill. kroner til vedlikehold og bygging av turstier/turveier i
kommunen. Pengene tas av disposisjonsfondet.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
4. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
5. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
6. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde skole
på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til reell
elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever dobbel
bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort det
nødvendig med ekstra bemanning.

Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse
med skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført
utfordringer knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat
av mye overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene
er bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling

Bakgrunn for saken:
Årsmeldingen gir en oversikt over kommunens økonomiske stilling ved utgangen av 2017 og
utviklingen de siste årene. I tillegg inneholder årsmeldingen omtale av de ulike sektorene og
enhetene, herunder mål og resultater innenfor fokusområdene økonomi, brukertilfredshet og
medarbeidertilfredshet.
Saksutredning:
1. OPPSUMMERING AV REGNSKAPSRESULTATENE
Nedenfor følger en oppsummering av regnskapsresultatene. Mer detaljert omtale gis i vedlagt
årsmelding. Årsrapporten for Søgne kommunes forvaltningsfond, som gir en grundigere status
for fondet, er også lagt ved.

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

2015

2016

2017

37,2

40,1

26,3

5,2%

5,3%

3,3%

23,0

22,5

6,1

3,2%

3,0%

0,8%

30,4

36,1

27,7

Søgne kommune fikk et godt driftsresultat i 2017. Dette skyldtes blant annet høyere
skatteinntekter på grunn av høyere inntektsutjevning, lavere pensjonseffekter og høyere
finansinntekter enn forventet, noe som gjorde at det gode resultatet i Søgne var på linje med de
fleste norske kommuner. Netto driftsresultat ble på 26,3 mill. kroner, og utgjør 3,3 prosent av
brutto driftsinntekter på 803 mill. kroner. Vi ligger med dette godt over nasjonal anbefaling om

at driftsresultatet bør utgjøre minimum 1,75 prosent av driftsinntektene, og vi styrker en
allerede sunn økonomi. Dette vil komme godt med i de kommende år, med blant annet
utfordringer knyttet til bygging av nytt skolesenter på Tangvall, økte behov innenfor pleie- og
omsorgsektoren og i forbindelse med kommunesammenslåingen.
Det regnskapsmessige resultatet som kommunestyret nå skal disponere er 27,7 mill. kroner.
Forskjellen mellom disse resultatbegrepene er at det siste inkluderer avsetninger og bruk av
fond. Brutto driftsresultat inkluderer ikke finansinntekter og -utgifter, og kan dermed sies å gi
et bedre bilde av den ordinære driften. Både driftsinntekter og -utgifter vokste betydelig mer
enn pris- og lønnsvekst. For Søgne kommune økte driftsinntektene med 5,6 prosent, mens
utgiftene økte med 8 prosent som skyldes i hovedsak økning i antall ansatte. Det at
driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene gjør at brutto driftsresultat svekkes. Brutto
driftsresultat ble i 2017 på 6,1 mill. kroner tilsvarende 0,8 prosent av brutto driftsinntekter.
Brutto driftsresultat reduseres sammenlignet med 2016, dette gjelder også gjennomsnittet av
norske kommuner.
Hovedgrunnene til det positive driftsresultatet var:





God økonomistyring i enhetene.
God skatteinngang.
Høyere finansavkastning enn forventet.
Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert.

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

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
6,0 %
5,0 %
4,0 %

Søgne
Songdalen
Kristiansand
Kostragruppe 07
Vest-Agder
Landet uten Oslo

3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
2014

2015

2016

2017

Figuren viser at netto driftsresultat i Søgne var høyere enn kostragruppe 07 og at Søgne ligger
på gjennomsnittet til Vest Agder. Det er en nedgang fra 5,3% i 2016 til 3,3% i 2017.
Figuren viser også Songdalen (kostragruppe 10) og Kristiansand (kostragruppe 13) som man
skal slå seg sammen med i 2020 og bli en ny storkommune.

1.2 Investeringer og finansiering
(Mill. kr.)
Investeringer
Gjeld knyttet til investeringer

2015
66
556

2016
115
558

2017
58
530

Det ble investert 58 mill. kroner i anleggsmidler i 2017. De største prosjektene i 2017 var
relatert til skoler.






Lunde skole: 17 mill. kroner.
Investeringer i skolenes uteområde: 8,7 mill. kroner.
Rehabilitering kommunale bygg: 5,1 mill. kroner.
Kjøp av biler: 3,5 mill. kroner
IT-investeringer: 3,4 mill. kroner

Lånegjelden knyttet til investeringer ble redusert med ca. 28 mill. kroner som tilsvarer
avdragene. Det ble ikke tatt opp lån i 2017 til investeringsformål da det ble brukt av ubrukte
lånemidler (dvs. lån som kommunen hadde tatt opp tidligere år).
Da man brukte tidligere opptatte lån som finansiering, ble ubrukte lånemidler redusert med ca.
25,3 mill. kroner. I tillegg solgte kommunen eiendommer for 4 mill. kroner. Kommunen fikk
også momskompensasjon og Husbanktilskudd knyttet til flere av investeringene.

2. DISPONERING AV REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK
Rådmannens forslag til overføring av overskudd og underskudd i enhetene innebærer at netto
7,339 mill. kroner tilføres enhetenes 2018-budsjetter, jf. omtale nedenfor. Resten av det
regnskapsmessige mindreforbruket ca. 20 mill. kroner foreslås tilført disposisjonsfondet.
Dette innebærer isolert sett at disposisjonsfondet vil øke med ca. 20 mill. kroner. Men det er
forutsatt brukt 35 mill. kroner fra disposisjonsfondet for å finansiere investeringer i 2018budsjettet, slik at fondet slik det ser ut nå vil reduseres med ca. 15 mill. kroner.
Per 31.12.2017 er Søgne kommunes disposisjonsfond 137 mill. kroner og vil reduseres til 122
mill. kroner.
Kommunestyret har tidligere signalisert at enhetene som går med overskudd i utgangspunktet
skal få overført 75 prosent av dette. Det gjøres likevel en konkret vurdering for hver enkelt
enhet. Rådmannens forslag til overføring av overskudd er som følger (tall i 1 000 kroner):
(1000 kroner)

Administrasjonsavdelingen
NAV/Sosial
Kvalifiseringsenheten
Langenes skole
Tangvall skole
Enhet for helsetjenester
Enhet for livsmestring
Kultur

Regnskap

Avvik

75%

Forslag

32 525
17 371
-7 445
19 188
19 023
28 266
74 053
9 558

9
1 752
4 100
1 351
566
1 553
10
393

7
1 314
3 075
1 013
425
1 164
7
295

0
1 314
4 100
710
425
600
0
295

Ingeniørvesenet - rammeområde
Arealenheten
KBR
SUM

8 506
5 675
7 557
214 277

1 579
1 603
123
13 039

1 184
1 202
92
9 779

450
1 202
0
9 096

De enhetene som avviker fra hovedregelen er:






Kvalifiseringsenheten: Tilskudd flykninger betales fullt ut i 2017 selv om mange av
flytningene kommer sent på året. Det vil da bety at mesteparten av kostnadene knyttet
til disse kommer i 2018 og 2019. I disse årene vil inntektene gå ned på grunn av færre
flyktninger. Det foreslås derfor å overføre hele overskuddet og sette dette på fond. Av
overskuddet på ca. 4. mill skyldes 1 mill. kroner overført overskudd fra 2016, 1 mill.
kroner er ekstratilskudd og 2 mill. kroner skyldes tilskuddet for nye flyktninger i 2017
Langenes skole: Grunnen til at ikke 75% av overskuddet foreslås overført skyldes IT
investeringer som ble ført i driftsregnskapet og senere korrekt flyttet til
investeringsregnskapet. Investeringene på 404.000 kroner var ut over rammen til IT
investeringer i investeringsbudsjettet. Hvis en justerer for dette blir overføringen fra
2017 til 2018 på 710.000 kroner.
Enhet for helsetjenester: Mindreforbruket kommer av inntektsføringen av et bundet
fond på legevakten på 500.000 kroner. Videre har man valgt å ikke tilbakeføre
regningen som kommer i februar 2018 for det interkommunale oppgjøret for «percapita-regnskapet, dette bidrar til legetjenestens overskudd med om lag 500.000 kroner.
Resten av mindreforbruket kommer av refusjon for staten for turnuslege og et for høyt
«per-capita-tilskudd». Helsetjenesten skal også splittes og kommunelege, legevakt,
turnuslege skal flyttes over til Felles omsorg. Det foreslås overført 300.000 kroner til
Helseenheten og 300.000 til Felles omsorg.
Ingeniørvesenet: Utgiftsposten for brøyting er spesiell, siden den er relativt stor og
uforutsigbar. Det har vært praksis at Ingeniørvesenet ikke må dekke inn underskudd på
brøyting, men at enheten heller ikke får med seg mindreforbruk på denne posten. I 2017
var det et mindreforbruk innen brøyting på ca. 400.000 kroner. Det ble også inntektsført
600.000 kroner som tilhører investeringsregnskapet, dette er korrigert i 2018. Hvis en
justerer for dette blir overføringen fra 2017 til 2018 på 450.000 kroner.

Fellesområdene: Her foreslås verken merforbruk eller mindreforbruk overført, i tråd med
tidligere praksis.
For enheter som gikk med underskudd er hovedregelen at dette skal dekkes inn påfølgende år.
Dette gjelder:
(1000 kroner)

Barnevern
Enhet for barnehager
Nygård skole
Lunde skole
Enhet for institusjonstjenester
PP-tjenesten
Tinntjønn skole
Hjemmetjenester
Eiendomsenheten
SUM

Regnskap

Avvik

Forslag

22 056
84 596
36 937
27 999
52 833
5 645
18 541
49 313
25 590
323 510

-1 325
-2 146
-1 992
-1 758
-3 246
-2
-47
-747
-757
-12 020

0
0
-500
-500
0
0
0
0
-757
-1 757

Det foreslås at 1,757 mill. kroner av underskuddene overføres til 2018.











Nygård og Lunde skole: Når det gjelder Nygård og Lunde skole så ble det gjort IT
investeringer som ble ført i driftsregnskapet og senere korrekt flyttet til
investeringsregnskapet. Investeringene var på henholdsvis 263.000 kroner for Nygård
skole og 317.000 kroner for Lunde skole som var ut over rammen til IT investeringer i
investeringsbudsjettet. Merforbruk på 2 og 1,8 mill. kroner vil være svært krevende for
skolene å ta inn i påfølgende år, man ønsker likevel å vise at det er viktig med god
budsjettoppfølging og kostnadsstyring. Det foreslås derfor at begge skolene tar med seg
0,5 mill. kroner i merforbruk inn i 2018, dette utgjør ca. 2% av netto budsjett og anses å
kunne dekkes inn i 2018.
Eiendomsenheten: Når det gjelder eiendomsenheten foreslås det at hele underskuddet
overføres til 2018. Tidligere har eiendomsenheten fått med seg overskudd og det anses
at underskuddet på 757.000 kroner i 2017 kan dekkes inn i 2018.
Barnevern: Når det gjelder barnevernstjenesten er den felles med andre kommuner
med en praksis om at underskuddet ikke har vært overført til neste års budsjett. Det må
likevel bemerkes at kostnadene knyttet til barnevern har økt med 70 prosent fra 2011 til
2015 for Søgne kommune, dette gjelder også på landsbasis. Kostnadene økte med 13 %
fra 2016 til 2017.
Barnehage: Merforbruket skyldes flere ting. Blant annet er det et negativt avvik på 0,6
mill. kroner knyttet til budsjett for gjestebarn, 0,7 mill. kroner knyttet til styrket tilbud,
videre har enheten hatt et tap av krav på om lag 0,25 mill. kroner. Utover dette kommer
merforbruket av høy aktivitet, store endringer, forberedelse til ny pedagognorm og
utfordringer knyttet til organisering av kompetansetilbudet ved Åros barnehage. Det
foreslås ikke å overføre underskuddet da dette vil være krevende for en enhet med økte
behov i 2018 å håndtere.
Enhet for institusjonstjenester: Årsakene til merforbruket er stor bruk av overtid,
vikarbyrå og for mye bruk av frie timer i turnus med påfølgende økte lønnsutgifter. Det
anbefales ikke å overføre underskuddet da dette vil være krevende med tanke på å
oppnå balanse i 2018.
Hjemmetjenester: Behovet for hjemmetjenester øker hvert år, videre har BPA
utgiftene også økt. Det anbefales ikke å overføre underskuddet da dette vil være
krevende med tanke på å oppnå balanse i 2018

Rådmannens merknader:
Det vises til rådmannens kommentarer i kapittel 1 i årsmeldingen.
Rådmannens forslag medfører at budsjettrammene for 2018 økes med netto 7,339 mill. kroner.
Tilsvarende beløp i fjor var 6 mill. kroner. Dette øker kommunens driftsutgifter og svekker
disposisjonsfondet. Det vurderes hensiktsmessig å bruke noe skjønn, selv om det i dette tilfellet
innebærer at kun noen få enheter må dekke inn sine underskudd. For å sikre en langsiktig
styring hvor enhetene i hovedsak beholder budsjettmidler som ikke brukes opp før 31.12 anses
systemet fornuftig.
Vedlegg
1 Årsmelding 2017 - Søgne kommune
2 Årsrapport 2017 - Søgne kommunes forvaltningsfond
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NØKKELTALL
2015

2016

2017

11 260
0,4%

11 321
0,5%

11 342
0,2%

-

4,9

-

5,1

48

25

19

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

7,0%
815
616
80%

6,7%
838
642
79%

7,0%
876
675
80%

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

721
37
5,2%
23

760
40
5,3%
22

803
26
3,3%
6

Disposisjonsfond (mill. kroner)
Disposisjonsfond som andel av driftsinntekt

85
12%

107
14%

137
17%

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

66
556
72%

115
558
73%

58
530
66%

Innbyggertall
Befolkningsvekst
TJENESTEKVALITET
Brukerundersøkelse,
tilfredshet med tjenestens kvalitet (skala 1-6)
Brukerundersøkelse interne tjenester, tilfredshet
med tjenestens kvalitet (skala 1-6)
Plassering Kommunebarometeret
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1. RÅDMANNENS KOMMENTAR
Søgne kommune hadde høy aktivitet gjennom 2017. Vi investerte for over 58 mill. kroner i 2017 hvor
de største innvesteringene var relatert til skole. Både driftsinntekter og -utgifter vokste betydelig mer
enn pris- og lønnsvekst. For Søgne kommune økte driftsinntektene med 5,6 prosent, mens utgiftene
økte med 8 prosent. Det at driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene gjør at brutto driftsresultat
svekkes. Netto driftsresultat svekkes sammenlignet med 2016 som var historisk høyt, men netto
driftsresultat ble allikevel bra og langt over budsjett.
Netto driftsresultat ble på 26,3 mill. kroner, og utgjør 3,3 prosent av brutto driftsinntekter på 803 mill.
kroner. Vi ligger med dette godt over nasjonal anbefaling om at driftsresultatet bør utgjøre minimum
1,75 prosent av driftsinntektene, og vi styrker en allerede sunn økonomi. Dette vil komme godt med i
kommende år, med blant annet bygging av nytt skolesenter på Tangvall og økte behov innenfor pleieog omsorgsektoren.
De viktigste forklaringene på det gode driftsresultatet var skatteinntekter, finansinntekter og
pensjonskostnader. Både skatt og pensjon gjelder generelt for alle kommuner. Finansinntekter ble ca.
7,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. På samme måte som tidligere år ga pensjon og premieavvik en
positiv resultateffekt, i 2017 ble denne på ca. 12,3 mill. kroner.
Det ble innvestert for 58 millioner i 2017. De største prosjektene var sluttføringen av Lunde skole (17
mill. kroner), investeringer i skolenes uteområde (8,7 mill. kroner), rehabilitering kommunale bygg (5,1
mill. kroner), kjøp av biler (3,5 mill. kroner) og IT-investeringer (3,4 mill. kroner) hvor mesteparten var
relatert til skoler.
Gjelden ble i 2017 redusert med 28 mill. kroner som tilsvarer avdragene. Restgjeld 31.12.2017 var på
ca. 530 mill. kroner (eks. etableringslån på 83 mill. kroner). Det ble ikke ble tatt opp nye lån i 2017 da
kommunen hadde ubrukte lånemidler som ble benyttet i forbindelse med innvesteringene i 2017.
Samlet sett brukte enhetene ca. 0,8 mill kroner mer enn budsjett hvis en ser bort fra selvkostområdene
og pensjonseffektene. Selv om det samlet sett ligger noe over budsjett er det god økonomisk styring i
enhetene som bidro til et godt resultat. Søgne kommune er helt i toppsjiktet innen enhetskostnader
sammenlignet med andre kommuner i kommunebarometeret. Dette gir arbeidsro og bidrar til at en kan
fokusere på å videreutvikle gode tjenester til innbyggerne.
Søgne kommune har de siste årene vektlagt såkalt venstreforskyvning og tidlig innsats, som handler
om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, enten vanskene oppstår i førskolealder eller
senere i livet. I 2016 ble ressursene til familiesenteret, skolehelsetjenesten, ergo- og fysioterapi og
psykososialt team på skolene økt kraftig, denne satsningen tok man med seg inn i 2017.
Søgne kommune skal fra 1. januar 2020 slås sammen med Songdalen og Kristiansand. Arbeidet
begynte for fult høsten 2017 hvor det ble lagt ned betydelige ressurser fra ansatte i Søgne kommune.
Det forventes at kommunesammenslåingen vil bli krevende både i forhold til tid og ressurser i både
2018 og 2019. Alle tabeller i årsmeldingen har nå også med tall fra Songdalen og Kristiansand.
Kommunebarometeret sammenligner hvert år alle landets kommuner basert på til sammen 126
nøkkeltall, hvor tjenesteområdene vektes med 85 prosent og økonomi og kostnadsnivå vektes med 15
prosent. Søgne kommune klatrer 6 plasser på kommunebarometeret og havner nå helt oppe på en 19.
plass blant 428 kommuner i kommunebarometeret 2017.
Medarbeiderundersøkelse 10-faktor ble gjennomført i 2017 og på kommunenivå måles Søgne på
landsnittet eller høyere på samtlige faktorer. Sykefraværet økte med 0,3% i 2017 det vil si fra 6,7
prosent i 2016 til 7,0 prosent i 2017. Vi fortsetter å ligge godt under gjennomsnittet i kommune-Norge,
som er like under 10 prosent.
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Søgne kommune var gjennom en krevende arbeidsrettssak høsten/vinteren 2017. Denne saken har
vært en stor belastning for alle involverte parter. Ledelsen vil sammen med de tillitsvalgte og
vernetjenesten gjøre det vi kan for å ivareta Søgne kommunes ansatte i tiden fremover. Samtidig som
medarbeiderundersøkelsen viser, så trives de aller fleste godt i Søgne kommune hvor de ansatte står
på hver dag for å levere gode tjenester som innbyggerne er godt fornøyd med.
Søgne kommune er en attraktiv kommune å bo i. Ved utgangen av året hadde kommunen 11.342
innbyggere. Det er fortsatt økende aktivitet knyttet til utvikling av nye boligområder, og
befolkningsveksten forventes å ta seg opp igjen etter å ha vært relativt lav de siste årene. Dette vil
være positivt for kommunen, men samtidig sette krav til god planlegging og større kapasitet i
tjenestene.
Rådmannen vil takke alle engasjerte medarbeidere for innsatsen og kommunestyret for det gode
samarbeidet i 2017.
Kim Høyer Holum,
Rådmann

Søgne kommune – Årsmelding 2017
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2. ØKONOMI
Driftsresultat
Søgne kommune hadde et godt driftsresultat i 2017:

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

2015

2016

2017

37,2

40,1

26,3

5,2%

5,3%

3,3%

23,0

22,5

6,1

3,2%

3,0%

0,8%

30,4

36,1

27,7

Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig mindreforbruk inkluderer alle driftsinntekter og -utgifter, og i tillegg avsetning til og
bruk av fond. Det er dette resultatet, dvs. 27,7 mill. kroner, som skal disponeres av Kommunestyret.
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat sier hvor stor andel av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering av
investeringer og avsetninger til fond. Søgne kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat
på 26,3 mill. kroner. Hovedelementene i forskjellen mellom budsjettert og faktisk resultat var:

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

12,3

6

4

7,5
7,3

0,8

10

26,3



I 2017 ble det budsjettert med en overføring på 7,3 mill. kroner fra drift til investering. Dette var
en reduksjon på ca. 2,7 mill. kroner fra året før.



Enhetene og fellesområdene gikk samlet sett 0,8 mill. kroner i minus etter at
selvkostområdene og sentralt førte pensjonseffekter er tatt ut. Økonomistyringen i enhetene
har vært god. Vi ser likevel et forbedringspotensial. Enkelte enheter har større avvik, og noen
av disse avvikene ble ikke forutsett i tertialrapportene.
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Sammenlikningen av Søgne kommunes skatteinngang med nærliggende kommuner viser at
Søgne ligger svært lavt i 2017. I 2016 fikk man en svært uventet skattevekst på hele 9% på
grunn av regelendringer i utbyttebeskatningen. Den sterke veksten i fjor har derfor også
betydning for det lave tallet vi ser nå i 2017 som var på kun 0,3%. Dersom veksten hadde
vært normal i fjor, så hadde skatteinngang for 2017 også kunne sett mer normal ut.
For Søgne kommune ble samlet inntekt fra skatt på inntekt og formue 282,4 mill. kroner, 7,3
mill. kroner lavere enn budsjettert. Søgne kommune har lavere skatteinntekter per innbygger
enn landssnittet og dermed får vi økte inntekter gjennom inntektsutjevning fra kommuner som
har høyere skatteinngang. Skatteinngang på landsbasis viste økning i 2017, noe som for
Søgne betydde økte inntekter i form av høyere inntekstutjevning. Inntektsutjevningen
utbetales sammen med rammetilskuddet, og frie inntekter ble samlet sett 10 mill. kroner
høyere enn budsjettert.



Netto finansinntekter ble ca. 7,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. Søgne kommunes
forvaltningsfond hadde god avkastning i 2017. Finansmarkedene var roligere i 2017
sammenlignet med fjoråret. Ved årsskiftet hadde fondet til Søgne kommune en positiv
avkastning på 7,8 prosent, mens det var budsjettert med ca. 4,2 prosent. Dette ga en
merinntekt i forhold til budsjett på 5,9 mill. kroner. Renteinntekter og utbytte ble ca. 0,3 mill.
kroner bedre enn budsjettert, mens rentekostnader og låneomkostninger ble ca. 1,3 mill.
kroner lavere enn budsjettert.



I budsjettet la kommunen til grunn pensjonsutgifter i tråd med pensjonsleverandørenes
prognoser. Det har vist seg at pensjonsleverandørene da budsjettet ble lagt høsten 2016
overvurderte kostnadene i 2017. Kostnadene til pensjon ble til sammen ca. 12,3 mill. kroner
lavere enn budsjettert.



Kommunestyret vedtok i forbindelse med årsmeldingen for 2016 å overføre 6 mill. kroner fra
2016 til 2017, mens enheter med underskudd ikke måtte dekke underskuddet. Dette reduserer
netto driftsresultat slik det er satt opp her.



Andre poster reduserer samlet sett resultatet med ca. 4 mill. kroner. Dette gjelder blant annet
VAR-området, som hadde et merforbruk på 0,8 mill. kroner i forhold til budsjett.

Ved sammenligninger med andre kommuner brukes gjerne netto driftsresultat som andel av brutto
driftsinntekter. Nasjonal anbefaling er at netto driftsresultat bør utgjøre mer enn 1,75 prosent av brutto
driftsinntekter. Målet nås med god margin for 2017, med en netto resultatgrad på 3,3 prosent.
Figuren på neste side viser utvikling i netto resultatgrad i Søgne sammenlignet med gjennomsnitt for
landet, Vest-Agder, Songdalen, Kristiansand og kostragruppe 071:

1

Kostragruppe 07 inkluderer 31 kommuner SSB vurderer som sammenlignbare med Søgne basert på
befolkningstall og økonomiske rammebetingelser.
Søgne kommune – Årsmelding 2017
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Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
6,0 %
5,0 %
Søgne

4,0 %

Songdalen
Kristiansand

3,0 %

Kostragruppe 07
Vest-Agder

2,0 %

Landet uten Oslo
1,0 %
0,0 %
2014

2015

2016

2017

Figuren viser at netto driftsresultat i Søgne var høyere enn kostragruppe 07 og at Søgne ligger på
gjennomsnittet til Vest Agder. Det er en nedgang fra 5,3% i 2016 til 3,3% i 2017.
Figuren viser også Songdalen (kostragruppe 10) og Kristiansand (kostragruppe 13) som man skal slå
seg sammen med i 2020 og bli en ny storkommune.
Brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat ser bort fra finansinntekter og -utgifter, og kan sies å gi et mer reelt bilde av
kommunens ordinære drift. For Søgne kommune økte driftsinntektene med 5,6 prosent (42,4 mill.)
totalt 802 mill kroner, mens utgiftene økte med 8 prosent (58,8 mill.) totalt 796,6 mill. kroner. Det at
driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene gjør at brutto driftsresultat svekkes
Brutto driftsresultat ble i 2017 på 6,1 mill. kroner tilsvarende 0,8 prosent av brutto driftsinntekter. Brutto
driftsresultat reduseres sammenlignet med 2016, dette gjelder også gjennomsnittet av norske
kommuner.
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Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
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Grunnen til at Søgne kommune ligger over gjennomsnittet på netto driftsresultat, men har lavere brutto
driftsresultat er knyttet til finansinntekter og -utgifter. Mens de fleste norske kommuner har høyere
finansutgifter enn finansinntekter er det motsatt i Søgne kommune. Dette har sammenheng med
Søgne kommunes forvaltningsfond og eierandelen i Agder Energi, samtidig som lånegjelden er relativt
lav.
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Analyse av driftsregnskapet i perioden 2015-2017
Tabellen nedenfor viser utviklingen i nærmere spesifiserte inntekter og utgifter, samt brutto og netto
driftsresultat. Negative tall angir inntekter.
Tall i 1 000 kroner

2015

2016

Endring
siste år (%)

2017

Driftsinntekter
Brukerbetalinger

-27 513

-28 300

-30 215

6,8%

Andre salgs- og leieinntekter

-52 913

-55 454

-55 941

0,9%

Overføringer med krav til motytelse

-90 117

-89 437

-101 800

13,8%

Rammetilskudd fra staten

-257 328

-265 196

-286 392

8%

Andre statlige overføringer

-16 953

-21 352

-26 614

24,6%

-64

-237

-84

-64,7%

-258 365

-281 709

-282 473

0,3%

-18 100

-18 559

-19 150

3,2%

-721 353

-760 245

-802 669

5,6%

348 844

369 193

393 116

6,5%

Sosiale utgifter

90 913

93 661

99 781

6,5%

Kjøp varer og tjenester til produksjon

81 543

89 175

95 723

7,3%

107 875

108 244

116 451

7,6%

Overføringsutgifter

40 728

48 360

58 550

21,1%

Avskrivninger

28 488

29 133

32 983

13,2%

Sum driftsutgifter

698 391

737 766

796 604

8,0%

Brutto driftsresultat

-22 962

-22 479

-6 065

-73%

Netto finans (eks avdrag lån)

-10 594

-14 461

-14 467

1,4%

24 833

25 966

27 400

5,5%

Motpost avskrivninger

-28 488

-29 133

-32 983

13,0%

Netto driftsresultat

-37 212

-40 108

-26 315

-34,0%

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

5,2 %

5,3%

3,3%

Økning i driftsinntekter

4,3 %

5,4%

5,6%

Økning i driftsutgifter

2,5 %

5,6%

8,0%

Andre overføringer
Inntekts- formueskatt
Eiendomsskatt
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønnsutgifter

Kjøp varer og tjenester som erstatter produksjon

Netto avdrag

2017 var som 2016 et ekspansivt år for Søgne kommune hvor både driftsinntekter og -utgifter vokste
betydelig mer enn pris- og lønnsvekst. Siste anslag for den kommunale deflatoren, som måler pris- og
lønnsvekst fra 2016 til 2017, er på 2,3 prosent. For Søgne kommune økte driftsinntektene med 5,6
prosent, mens utgiftene økte med 8,0 prosent. Det at driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene gjør
at brutto driftsresultat svekkes. Netto driftsresultat på 26,3 mill.kroner blir allikevel bra som følge av
høye finansinntekter. Finansinntektene var nesten identiske sammenlignet med 2016. Dette til tross for
at det ikke ble utbetalt utbytte fra Avfall Sør i 2017 som det ble i 2016 (4,6 mill. kroner i ekstraordinært
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utbytte). Hovedgrunnen til at resultatet var likt skyldes meget god avkastning på kommunens
finansportefølje.
Avdragene økte i tråd med budsjett.
Frie inntekter, med skatt og rammetilskudd, utgjør over 70 prosent av driftsinntektene. Frie inntekter
økte med 4 prosent, hvorav rammetilskudd utgjorde det meste av veksten. Fordi Søgne kommune
hadde lavere skatteinntekter per innbygger enn landssnittet i 2017 fikk vi også økte inntekter gjennom
inntektsutjevningen. Inntektsutjevningen utbetales sammen med rammetilskuddet. Inntekter som
kommunen fakturerer innbyggerne, som leieinntekter, brukerbetalinger etc., økte med 2,9 prosent.
Andre statlige overføringer, som økte med 25 prosent, består i hovedsak av det generelle
flyktningetilskuddet.
På utgiftssiden er det lønn og sosiale utgifter som veier tyngst, med 62 prosent av brutto driftsutgifter.
Målt i kroner var det lønn og sosiale utgifter som økte mest, med ca. 30 mill. kroner. Dette betyr at
lønnsutgiftene økte med ca. 18,5 mill. kroner utover årslønnsveksten i kommunal sektor på 2,5
prosent. Dette er et resultat av vekst i antall ansatte. Antall ansatte økte fra 2016 med 38 personer
som tilsvarer 33 årsverk.

Hovedoversikt drift – generelle inntekter og utgifter
Tabellen nedenfor viser nærmere spesifiserte inntekter og utgifter, samt brutto og netto driftsresultat,
sammenlignet med budsjett (Negative tall angir inntekter i kolonne 2-4. Positive avvik i kolonne 5
styrker resultatet ift. budsjett).

Regnskap
2017

Revidert
budsjett
2017

Opprinnelig
budsjett 2017

Avvik ift.
revidert
budsjett

-30 215
-55 941
-101 800
-286 392

-28 937
-53 060
-43 127
-269 000

-29 237
-53 060
-42 527
-267 200

1 278
2 881
58 673
17 392

Andre statlige overføringer

-26 614

-25 706

-24 749

908

Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt

-84
-282 473
-19 150

0
-289 800
-19 200

0
-289 800
-18 400

84
-7 327
-50

Sum driftsinntekter

-802 669

-728 830

-724 973

73 839

393 116

376 632

370 758

-16 485

99 781

105 352

104 728

5 571

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

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

95 723

76 352

78 859

-19 371

116 451
58 550
32 983
0

110 652
35 739
28 540
0

108 626
34 372
29 000
0

-5 799
-22 811
-4 443

Sum driftsutgifter

796 604

733 266

726 342

-63 338

-6 065

4 436

1 369

10 501

Brutto driftsresultat

Søgne kommune – Årsmelding 2017
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EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte

-15 334

-15 000

-15 000

334

Mottatte avdrag på lån
Gevinst finansielle instrumenter

-145
-13 032

-100
-7 100

0
-7 100

45
5932

-28 510

-22 200

-22 100

6310

13 691

15 000

15 000

1309

0

0

0

0

27 400

27 400

27 400

0

Sum eksterne finansinntekter

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

153

150

0

-3

Sum eksterne finansutgifter

41 243

42 550

42 400

1307

Resultat eksterne
finanstransaksjoner

12 733

20 350

20 300

7617

Motpost avskrivninger

-32 983

-28 540

-29 000

4443

Netto driftsresultat

-26 315

-3 754

-7 331

22 561

-36 094
-232

-36 094
0

0
0

0
232

-5 307

-2 287

-2 287

3020

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

Sum bruk av avsetninger

0

0

0

0

-41 634

-38 381

-2 287

3253

5 723

5 723

9 300

0

0
30 052

0
36 194

0
100

0
6142

4 484

218

218

-4266

0

0

0

0

40 259

42 135

9 618

1876

-27 689

0

0

27 689

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Tabellen viser at både driftsinntektene og driftsutgiftene ble vesentlig høyere enn budsjettert. Brutto
driftsresultat ble 10,5 mill. kroner bedre enn regulert budsjettert. Sett bort fra avskrivninger som er en
kalkulatorisk størrelse (som ikke er budsjettert tidligere år), ble brutto driftsresultat 14,9 mill. kroner
bedre enn budsjettert.
At det på noen områder er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett skyldes i stor grad at visse
inntekter og tilhørende utgifter ikke budsjetteres. De største beløpene som ikke budsjetteres er
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sykelønnsrefusjoner og refusjoner for fødselspermisjon, som var på 17,6 mill. kroner i 2017. Grunnen
til at sykelønnsrefusjoner ikke budsjetteres er stor usikkerhet, samtidig som en forventer at
inntektssiden motsvares av økte utgifter til vikarer etc. Et annet eksempel er gjesteelever i skolene,
som gir inntekter fra andre kommuner men som også forutsettes å ha en tilsvarende kostnadsside.

Hovedoversikt drift – enhetenes nettorammer
Negative tall i kolonne 4 (Avvik) angir et merforbruk i forhold til revidert budsjett og positive tall angir et
mindreforbruk i forhold til revidert budsjett)
(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap 2017

Revidert budsjett
2017

32 525

32 534

9

0,0%

28 279

-2

0,0%

5 098

1 752

10,1%

17 289

Avvik

Avvik Regnskap 2016
(%)

1

Administrasjonsavdelingen

2

PP-tjenesten

5 646

3

Nav/sosial

17372

5 644
19124

4

Barnehageenheten

84 596

82 450

-2 146

-2,5%

79 498

5

Kvalifiseringsenheten

-7 446

-3 345

4 101

-

-3 492

6

Nygård skole

36 938

34 945

-1 993

-5,4%

35 968

7

Lunde skole

28 000

26 241

-1 759

-6,3%

24 986

8

Langenes skole

19 189

20 540

1 351

7,0%

19 467

9

Barnevern

22 056

20 731

-1 325

-6,0%

19 549

10 Tangvall skole
11 Tinntjønn skole

19 024

19 590

566

2,9%

18 829

18 542

18 495

-47

-0,3 %

18 193

12 Helsetjenester

28 267

29 820

1 553

5,5 %

27 754

13 Institusjonstjenester
14 Hjemmetjenester

52 834

49 588

-3 246

-6,1%

49 032

49 313

48 566

-747

-1,5%

44 247

15 Enhet for livsmestring
16 Kultur

74 053

74 063

10

0,0 %

67 633

9 558

9 951

393

4,1%

8 865

5 675

7 278

1 603

28,3%

5 676

8 507

10 086

1 579

18,6%

9 075

19 Ingeniørvesenet selvkost
20 KBR

-4 970

-5 734

-764

-

-5 491

7 557

7 681

124

1,6%

6 919

21 Eiendomsenheten
22 Felles oppvekst

25 590

24 833

-757

-2,9%

23 565

17 Arealenheten
18 Ingeniørvesenet rammeområde

16 652

13 274

-3 378

-20,3%

13 692

23 Felles omsorg
24 Øvrige ansvar sentraladm.

-11 423

-11 302

121

-1,1%

-10 318

24 439

25 846

1 407

5,8 %

23 952

25 Pensjon, ført sentralt
26 Netto bruk av fond

-12 255

0

12 255

-

-13 259

1 055

2 069

1 014

-

551

Fordelt til drift

551 292

562 967

11 675

3%

515 558
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Figuren nedenfor viser fordelingen av netto driftsutgifter i 2017 mellom sektorene, justert for sentralt
førte pensjonseffekter og selvkostområdene:
Administrasjon
10 %
Teknisk (ekskl. VAR)
8%

Helse, omsorg,
sosial
36 %

Oppvekst
46 %

Oppvekstsektoren var størst med opp mot halvparten av netto driftsutgifter, fulgt av helse og omsorg
med 36 prosent. Teknisk sektor (8%) finansieres i større grad enn oppvekst og helse og omsorg av
brukerbetalinger, slik at andelen ville vært større om en hadde sett på brutto driftsutgifter.
Sentraladministrasjon, som bl.a. inkluderer Administrasjonsavdelingen, Økonomiavdelingen,
kommunens administrative ledergruppe, politiske utvalg og utgifter til revisjon og kontroll, utgjorde 10
prosent.
Av totalt 24 enheter/fellesområder gikk 13 enheter med «overskudd» i 2017, dvs at de hadde
mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Samlet mindreforbruk var 14,6 mill. kroner, sett bort fra
sentralt førte pensjonseffekter. 11 enheter/fellesområder gikk med «underskudd» i 2017, dvs at de
hadde merforbruk i forhold til revidert budsjett. Sett bort fra VAR-områdene hadde disse et samlet
merforbruk på 15,4 mill. kroner.
Samlet sett hadde enhetene et merforbruk i forhold til revidert budsjett på ca. 0,8 mill. kroner, dersom
en ser bort fra pensjonseffekter og selvkostområdene. I 2016 var det et samlet mindreforbruk på ca
6,7 mill. kroner.
Nedenfor omtales kort de enhetene og fellesområdene med avvik i forhold til revidert budsjett på 3
prosent eller mer:
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Nav/sosial (+1,8 mill. kroner): Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre bruk av
kvalifiseringsstønad og høyere refusjoner fra Staten og brukere enn forventet. Enheten
har god kontroll på sosialutgiftene.
Enhet for barnehager (-2,1 mill. kroner): Merforbruket skyldes flere ting. Blant annet er det
et negativt avvik på 0,6 mill. kroner knyttet til budsjett for gjestebarn, 0,7 mill. kroner
knyttet til merforbruk styrket tilbud, videre har enheten måttet tatt et tap av krav på om lag
0,25 mill. kroner. Utover dette kommer merforbruket av høy aktivitet, store endringer,
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forberedelse til ny pedagognorm og utfordringer knyttet til organisering av
kompetansetilbudet på Åros barnehage.
Kvalifiseringsenheten (+4,1 mill. kroner): Det høye overskuddet kommer av at 1 mill.
kroner er overført overskudd fra 2016, 1 mill. kroner er ekstratilskudd og 2 mill. kroner
skyldes at tilskuddet for nye flyktninger i 2017 utbetales fullt ut for hele 2017 selv om
flyktningene kommer sent på året.
Nygård skole (-2,0 mill. kroner): Det høye merforbruket kommer krevende elever som
krever ekstra bemanning, elever med nedsatt hørsel som krever redusert klassestørrelse,
videre er det et høyt vikarforbruk og man har et økt antall elever i kompetanseavdelingen.
Lunde skole (-1,8 mill. kroner): Merforbruket ble høyere enn for ventet. Dette skyldes i
hovedsak utgifter til 2 elever med sær krevende tilpasning til sin skolehverdag, samt som
nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse med skolens ut- og
ombygging.
Langenes skole (+1,4 mill. kroner): Om lag halvparten av mindreforbruket kommer fra
overskudd fra tidligere år. Enheten har også investert i it-utstyr på 0,4 mill. kroner som av
regnskapstekniske grunner er overført fra drifts- til investeringsregnskapet. Utover dette
driver enheten nøkternt innenfor sine rammer og har en mindre buffer for å ha mulighet til
å møte utfordringer.
Barnevern (-1,3 mill. kroner): Det store merforbruket kommer i hovedsak av merforbruk i
tiltak utenfor hjemmet, kjøp av statlige og private institusjonsplasser. Søgne kommune har
flere nye barn på institusjon, noe som er svært kostnadskrevende. Søgne kommune er
med i et interkommunalt sammarbeid vedrørende barneverntjenesten sammen med
Lillesand, Birkenes, Sogndalen og Kristiansand som vertskommune. Dette gjør at det er
vanskeligere å ha tett oppfølgning vedrørende kostnadene knyttet til barnevern.
Kostnadene til barnevern har økt med 70 prosent fra 2011 til 2015 for Søgne kommune,
dette gjelder også på landsbasis. Kostnadene økte med 13 % fra 2016 til 2017.
Tangvall skole (+0,6 mill. kroner): Av mindreforbruket er 0,4 mill. kroner overskudd fra
tidligere år, resten av mindreforbruket kommer av drift innenfor budsjetterte rammer.
Enhet for helsetjenester (+1,6 mill. kroner): Mindreforbruket kommer av inntekstføringen
av et bundet fond på legevakten på 0,5 mill. kroner. Videre har man valgt å ikke
tilbakeføre regningen som kommer i februar 2018 for det interkommunale oppgjøret for
«per-capita-regnskapet, dette bidrar til legetjenestens overskudd med om lag 0,5 mill.
kroner. Resten av mindreforbruket kommer av refusjon for staten for tunuslege og et for
høyt «per-capita-tilskudd».
Enhet for institusjonstjenester (-3,2 mill. kroner): Årsakene til merforbruket er svært mye
bruk av overtid, innkjøp av eksterne tjenester og for mye bruk av frie timer i turnus med
påfølgende økte lønnsutgifter.
Enhet for kultur (+0,4 mill. kroner): Over halvparten av mindreforbruket er overskudd fra
tidligere år.
Arealenheten (+1,6 mill. kroner): Overskuddet kommer av vesentlig høyere inntekter
innenfor oppmålingsavdelingen enn budsjettert, samt mindreforbruk på lønn.
Ingeniørvesenet rammeområdene (+1,6 mill. kroner): Av mindreforbruket til enheten er det
oppdaget at 0,6 mill. kroner som skulle vært inntektsført på investering ved en feil er
inntektsført på drift, dette må rettes opp senere. Videre er det et mindreforbruk på
brøytebudsjettet på 0,4 mill. kroner, det har også totalt vært avviklet 6 måneders
permisjon i enheten uten at det har vært tatt inn vikar, dette bidrar også til
mindreforbruket.
Eiendomsenheten (-0,8 mill. kroner): Årsaken til merforbruket er større aktivitet enn det er
rom for innenfor budsjettrammen, dette justerer enheten i neste års forbruk.
Felles oppvekst (-3,4 mill. kroner): Hovedårsakene til det høye merforbruket er utgifter til
spesialundervisning i private skoler, i tillegg til den kraftige veksten hører 1,3 mill. kroner
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av dette merforbruket til tidligere år. Videre er utgiftene til gjesteelever høyere enn
budsjettert.
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen eks. pensjonseffekter (+1,4 mill. kroner):
Mindreforbruket skyldes at 1,9 mill. kroner av en reservepott ikke er bruk, slik at ser man
bort fra denne har enheten et merforbruk på 0,5 mill. kroner som knytter seg til bruk av
juridiske tjenester.

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

Oversikt over investeringer og finansiering

Tall i 1000 kroner

Regulert
budsjett
2017

Regnskap
2017

Opprinnelig
Budsjett 2017

Regnskap
2016

FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler

57 944

99 030

95 230

114 584

Utlån og forskutteringer

10 570

10 000

10 000

4 212

Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

3 031

2 500

2 500

2 860

35 233

2 500

2 500

5 342

0

0

0

0

9 189

0

0

10 627

115 967

114 030

110 230

137 625

FINANSIERING
Bruk av lånemidler

-35 938

-50 807

-43 430

-60 256

Inntekter fra salg av anleggsmidler

-3 944

-10 000

-10 000

-16 110

Tilskudd til investeringer

-4 499

0

0

-10 988

Kompensasjon merverdiavgift

-8 380

-12 000

-12 000

-18 824

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

-7 998

-2 500

-2 500

-9 309

Andre inntekter

-16 687

-3 000

-3 000

-6 717

Sum ekstern finansiering

-77 446

-78 307

-70 930

-122 204

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket / Udisponert
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-5 723

-5 723

-9 300

-10 350

-32 798

-30 000

-30 000

-5 071

-115 967

-114 030

-110 230

-137 625

0

0

0

0
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Det ble investert 58 mill. kroner i anleggsmidler i 2017. De største prosjektene i 2017 var relatert til
skoler.
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De største enkeltprosjektene var:


Lunde skole (17 mill. kroner): I 2017 ble det utgiftsført 17 mill. kroner på prosjektet for
ferdigstilling av Lunde skole. Det var bevilget 13 mill. kroner, og i 2. tertialrapport ble det
anslått 18 mill. kroner. Tar en med tidligere år var det ved utgangen av 2017 brukt 91 mill.
kroner av en prosjektramme på 90 mill. kroner.



Investeringer i skolenes uteområde (8,7 mill. kroner): I 2017 ble det utgiftsført 8,7 mill. kroner
på prosjektet for opprusting av skolenes uteområde. Det var bevilget 5,3 mill. kroner i 2017 og
prosjektet hadde en total kostnadsramme på 7 mill. kroner. Det er budsjettert med ytterligere
1,7 mill. kroner til skolenes uteområde i 2018.



Rehabilitering kommunale bygg (5,1 mill. kroner): I 2017 ble det utgiftsført 5,1 mill. kroner på
prosjektet for opprusting av kommunale bygg. Det var bevilget 5 mill. kroner i 2017. Midlene
ble blant annet benyttet til oppgraderinger av skolebygg og rehabilitering Nygårdshaven. Det
er bevilget 5 mill. kroner hvert år i perioden 2018-2021 for opprustning av kommunale bygg.



Kjøp av biler (3,5 mill. kroner): Kommunen kjøpte inn nye biler for 3,5 mill. kroner i 2017. Det
var bevilget 2,5 mill. kroner i 2017. Det er bevilget ytterligere 7,3 mill. kroner i perioden 20182021 for opprustning av kommunens bilpark.



IT-investeringer (3,4 mill. kroner): I 2017 ble det utgiftsført 3,4 mill. kroner til IT-innvesteringer
hvor 2,3 mill. kroner var relatert til skoler i forbindelse med IT-planen. Det er bevilget
ytterligere 15,3 mill. kroner i perioden 2018-2021 for IT-investeringer hvor 6 mill. kroner er
relatert til oppvekst.



Investering ulike boligformål (3 mill. kroner): I 2017 ble det utgiftsført 3 mill. kroner relatert til
ulike boligformål som nødboliger og boliger for flyktninger. Det var bevilget 7,6 mill. kroner, og
i 2. tertialrapport ble det anslått 4,9 mill. kroner. Det er bevilget ytterligere 20 mill. kroner i
perioden 2018-2021 til innvestering i ulike boligformål.



Investering i veier (1,2 mill. kroner): I 2017 ble det utgiftsført 1,2 mill. kroner til opprusting av
kommunale veier (inkl. trafikksikkerhet) og ATP tiltak. Det var bevilget 1,8 mill. kroner i 2017.
Det er bevilget ytterligere 14,6 mill. kroner i perioden 2018-2021 til opprusting av kommunale
veier (inkl. trafikksikkerhet), asfaltering, grusing, ny bru over Søgneelva, ATP tiltak og veglys.
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Disse prosjektene utgjør 42 mill. kroner, tilsvarende 72% av samlede investeringer. Resterende beløp
ble i hovedsak brukt til Tangvall skole, Kleplandsveien 23, ombygging Søgne omsorgssenter,
ombygging til dagsenter Linnegrøvan (inkl. utomhus og inventar), Fåmyra gang og sykkelvei,
ombygging av solstrålen barnehage og igangsetting av arbeidet med 7 nye omsorgsboliger.
Revidert investeringsbudsjett var på ca. 101 millioner. Men på grunn av at flere store prosjekter som 7
nye omsorgsboliger og ombygging av dagsenter på Linnegrøvan kun er i startfasen ble det investert
mindre enn budsjettert i 2017.
Bruk av lånemidler var den viktigste finansieringskilden, med 36 mill. kroner. Dette var imidlertid
ubrukte lånemidler, dvs. lån som kommunen hadde tatt opp tidligere år, men som ikke var brukt. Det
ble dermed ikke tatt opp lån i 2017 til investeringsformål.
Gjelden knyttet til investeringsformål ble i 2017 dermed redusert med ca. 28 mill. kroner som tilsvarer
avdragene. Restgjeld 31.12.2017 var på ca. 530 mill. kroner.
Det ble i 2017 tatt opp lån fra Husbanken til videreformidling (startlån/etableringslån) på 10 mill.
kroner. Det er innbetalt 29,3 mill. kroner i ekstraordinært avdrag vedrørende etableringslån i 2017,
totale avdrag ble 35,2 mill. kroner. Restgjeld 31.12.2017 knyttet til startlån/etableringslån var på ca. 83
mill. kroner mot 108 mill. kroner 31.12.2016.
Kompensasjon for merverdiavgift ga inntekter på 8,4 mill. kroner, mens salg av anleggsmidler utgjorde
4 mill. kroner som var lavere enn budsjettert. Kommunen hadde budsjettert med salgsinntekter på 10
mill. kroner og merverdikompensasjon på 12 mill. kroner.
Totalt sett ble inntektene knyttet til investering 8,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. Hvor det meste
var knyttet til at statlige overføringer ble høyere enn budsjettert.

Kommunens utlån
Kommunens utlån utgjorde per 31.12 2017 ca. 63 mill. kroner:
(Beløp i 1000 kroner)
1 000
62 001
275
63 276

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

De største volumene gjelder Startlån, som er midler som kommunen låner fra Husbanken for videre
utlån til vanskeligstilte. I 2017 hadde kommunen 45 søknader om startlån og 3 søknader om tilskudd til
tilpasning. Ut av disse ble 11 søknader godkjent. Søgne kommune utbetalte 10,6 mill. kroner i startlån
i 2017. I tillegg ble det innvilget 4,2 mill. kroner som ikke er utbetalt pr. 31.12.17. Sammenlignet med
2016 er det en økning i antall søknader og innvilgelser som også resulterte i en økning i utlånet.
I 2016 hadde vi 36 søknader om startlån, hvorav 9 søknader ble innvilget, og det ble utbetalt 4,2 mill.
kroner i startlån. Forklaringen på at utlånt startlån har økt i 2017 er Finanstilsynets innstramninger i
bankenes utlånsvirksomhet. Behovet for fullfinansiering med startlån er i større grad tilstede enn
tidligere.

Kommunale garantier
Kommunens garantiansvar utgjør 16,5 mill. kroner ved utgangen av 2017:
Garanti gitt til
Songvaar Vekst AS
Avfall Sør AS
Avfall Sør AS
SUM
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Garantibeløp per 31.12.2017
3 825
6 370
6 313
16 508

Garantien utløper
12.01.2043
30.06.2031
30.06.2031
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Kommunens aksjer og andeler
Tabellen nedenfor viser Søgne kommunes aksjer og andeler i selskaper per 31.12. 2017:

Selskapets navn
Songvaar Industrier AS
Agder Energi AS
Torvmoen AS
Varodd AS
Temark IKS
Visit Sørlandet
Bibliotekssentralen AL
Søgne Industriselskap AS
Avfall Sør
Kristiansand revisjonsdistrikt IKS
Tronstad interkom. Vannverk
KLP
IKAVA
Vest-Agder-museet IKS
Sum

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

Balanseført verdi
100
30 544
1 915
122
20
30
1
450
2 730
12 933
48 846

0,6
100,0
9,1
9,1
9,0

1,0

Aksjer og andeler er stort sett vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler er nedskrevet til virkelig
verdi når verdifallet ikke anses å være forbigående.
Den eierposisjonen med klart størst verdi er 1,6 prosent i Agder Energi, som er bokført med 30,5 mill.
kroner. Siste verdivurdering, som ble gjort av Pareto Securities i februar 2015, verdsatte egenkapitalen
i Agder Energi til ca. 18 mrd. kroner. Søgnes andel ble dermed verdsatt til ca. 285 mill. kroner.

Kommunens lånegjeld
2015

2016

2017

Total lånegjeld

659 093

665 751

613 118

Startlån (Husbanken)

103 478

108 135

82 902

Netto lånegjeld

555 615

557 616

530 216

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 reduseres i 2017. Det ble ikke tatt opp lån i 2017 til investeringsformål
da det ble brukt av ubrukte lånemidler (dvs. lån som kommunen hadde tatt opp tidligere år).
Reduksjonen tilsvarer avdragene på ca. 28 mill. kroner.
Statistisk sentralbyrå (Kostra) bruker et annet gjeldsbegrep, som tilsvarer netto lånegjeld fratrukket
ubrukte lånemidler. Figuren under viser Kostra-tall for netto lånegjeld per innbygger.
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Netto lånegjeld per innbygger
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Tabellen viser at Søgne kommune har lavere gjeld per innbygger enn gjennomsnittet. Det har også
vært en nedgang fra 2016 til 2017, dette skyldes at det ble ikke tatt opp lån i 2017 til
investeringsformål da det ble brukt av ubrukte lånemidler.

Lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter har de siste årene hatt en lignende utvikling. Tidligere
reduksjoner skyldes i stor grad at driftsinntektene har økt, særlig som følge av at finansieringen av
barnehagesektoren ble endret.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
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Søgne kommune hadde ved utgangen av 2017 flytende rente på om lag 59,5 prosent av
låneporteføljen (definert som kortere rentebinding enn 12 måneder). I henhold til finansreglementet
skal denne andelen være mellom 25 og 75 prosent. Kommunen betalte ved årsskiftet en
gjennomsnittsrente på 2,2 prosent, mot 2,4 prosent ved forrige årsskifte.
Lån i Husbanken til videre utlån inngår ikke i tallene for andel lån med flytende rente og
gjennomsnittsrente.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter vil øke de neste årene for Søgne kommune. Dette på
grunn av at det skal gjøres store innvesteringer i Søgne kommune i løpet av neste fire års periode ved
blant annet nytt skolesenter på Tangvall og 64 nye omsorgsboliger. Figuren under viser
gjeldsprognose frem til 2021 og prognose for rentekostnad.
Gjeldsprognose:

Prognose for rentekostnad:
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Kommunens finansportefølje
Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Fondets formål er
å forvalte frigjort kapital fra aksjesalg Agder Energi AS og øvrige midler etter Kommunestyrets vedtak.
Fondskapitalen per 31.12.2017 var 180,7 mill. kroner.
Finansmarkedene var roligere i 2017 sammenlignet med fjoråret. Avkastningen var god og det må
sees i sammenheng med gode makrotall. Vekstutsiktene har for første gang på lang tid blitt justert opp
i Europa av IMF. Arbeidsledigheten både i USA og Eurosonen er på vei nedover, og under historiske
snitt. Oljeprisen har også vært på vei opp og det ble notert den høyeste oljeprisen siden starten av
oljekrakket i 2014. Dette resulterte i at Oslo Børs fikk ny toppnotering 51 ganger i løpet av 2017.
Ved årsskiftet hadde fondet til Søgne kommune en positiv avkastning på 7,8 prosent, mens det var
budsjettert med ca. 4,2 prosent. Dette ga en merinntekt i forhold til budsjett på 5,9 mill. kroner.
Fondet forvaltes innenfor rammene av finansreglementet som er vedtatt av Kommunestyret. Andel av
fondet i de ulike aktivaklassene var gjennom året innenfor rammene i finansreglementet, og status per
31.12.2017 var som følger:

Aktivaklasser
Norske aksjer
Globale aksjer
Aksjer i fremvoksende markeder
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Pengemarked/bankinnskudd
Eiendom
SUM

Markedsverdi
Mill. kroner Prosent
11
6,1 %
36,1
20,0 %
4,1
2,3 %
46,1
25,4 %
53,2
29,4 %
12,7
7,1 %
17,5
9,7 %
180,7
100,0 %

Strategi
Min.
Mål Maks. Avvik
3%
5%
7 % 1,10 %
14 % 18 % 22 % 2,00 %
0%
2%
4 % 0,30 %
15 % 30 % 50 % -4,60 %
15 % 30 % 50 % -0,60 %
0%
5 % 32 % 2,10 %
0 % 10 % 15 % -0,30 %
100 %

Innenfor aktivaklassene globale aksjer har en valgt å valutasikre ca. halvparten av midlene. Dette ble
gjort på bakgrunn av anbefaling fra ekstern rådgiver, blant annet for å sikre deler av gevinsten
kommunen har hatt de siste par årene som følge av svekket norsk kronekurs. Globale obligasjoner har
hele tiden vært valutasikret fullt ut. Den valutasikrede indeksen ga i løpet av året en avkastning som
var 2 prosentpoeng sterkere enn den åpne indeksen. Kommunen har følgelig tjent på å valutasikre
deler av aksjeporteføljen sin i 2017.
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I 2017 har porteføljen gitt en avkastning på 7,8 prosent, noe som er 1,7 prosentpoeng bedre enn
kommunens sammenligningsindeks (benchmarkindeks /referanseinndeks) som viser markedets
utvikling i gjennomsnitt. Totalporteføljen har hatt en verdiendring på 13,1 mill. kroner i 2017. Siden
start har porteføljen gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6 prosent. Figuren nedenfor viser
historisk avkastning sammenlignet med en bankrente:

Figuren nedenfor viser avkastning i 2017 per aktivaklasse:

Avkastningen for totalporteføljen var i 2017 bedre enn 2016, avkastningen i 2017 var på ca. 13,1 mill
kroner mot ca. 8 mill. kroner i 2016. Fordelingen på aktivaklasser var imidlertid forskjellig. Det ble i
løpet av 2017 flyttet ca. 17,1 millioner til Aberdeen eiendomsfond fra Norske obligasjoner og
pengemarkedet.
I 2017 hadde globale aksjer en avkastning på 19,6 prosent tilsvarende ca. 5,9 mill. kroner som var 1,5
prosentpoeng over indeks. I 2016 var avkastningen for globale aksjer på 3,4 prosent, dette tilsvarte en
mindreavkastning på 0,5 prosentpoeng i forhold til indeks. Dette illustrerer fordelen med en balansert
portefølje fordelt på ulike aktivaklasser.
Aggregatet norske obligasjoner har i 2017 gitt en avkastning på 3,4 prosent, mot indeksavkastning på
1,4 prosent.
Globale obligasjoner har i 2017 gitt en samlet avkastning på 5,0 prosent, tilsvarende en
meravkastning på 2,7 prosentpoeng.
Aberdeen Eiendomsfond har levert en avkastning på 4,1 prosent siden fondet ble tatt inn i porteføljen i
mai 2017.
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I henhold til finansreglementet skal plasseringen av kommunens langsiktige finansielle aktiva minst en
gang i året stresstestes med utvalgte parametre, stresstestens samlede verdifall på langsiktige
finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det
potensielle tapet. Tabellen nedenfor viser forventet utslag på kommunens avkastning av ulike
hendelser. Allokering tar utgangspunkt i faktisk portefølje per 31.12.17, mens strategi tar utgangspunkt
i den strategiske vektingen av de ulike aktivaklassene:
Stresstest (tall i MNOK)
Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer
Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer
Verdiendring som følge av 10 % fall i eiendom
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner
Verdiendring totalporteføljen
Verdiendring totalporteføljen (i %)

Allokering
-7,7
-8,0
-3,3
-1,7
-2,3
-23,0
-12,7 %

Strategi
-8,0
-7,2
-2,7
-1,8
-1,8
-21,6
-11,9 %

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering
er på 23 mill. kroner. For strategien er det beregnede verdifallet 21,6 mill. kroner. Stresstesten tar ikke
hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. Hvis et tap av denne størrelsesorden
skulle oppstå vil 14,2 mill. kroner bli dekket av bufferfondet knyttet til porteføljen. Resterende vil måtte
dekkes fra kommunens ordinære disposisjonsfond. Dette vurderes som forsvarlig gitt størrelsen på
kommunens disposisjonsfond.

Kommunens fondsavsetninger
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utvikling i og status for kommunens fond:
(Beløp i 1 000 kroner)
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Bundne driftsfond
Disposisjonsfond

2015

2016

2017

113 965
35 590
17 595
84 788

113 965
43 920
16 741
106 887

113 247
21 029
15 918
136 708

Disposisjonsfondet er ytterligere styrket det siste året, og var ved utgangen av 2017 på om lag 137
mill. kroner. Det økte disposisjonsfondet gjenspeiles i Kostra-tallene, som viser at Søgne kommune nå
ligger høyere enn gjennomsnittet i Vest-Agder, kommunegruppen og landet som helhet.
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Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
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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. 4 mill. kroner. Dette i
realiteten en gjeldspost som skal betales tilbake over tid. I den grad dette ikke gjøres over
den ordinære driften må hoveddelen av innbetalingene dekkes av disposisjonsfondet.



Det står i finansreglementet at: «Kommunen skal ha et bufferfond som hovedregel minimum
utgjøre to ganger årlig budsjettert normalavkastning». Dette utgjør nå 14,2 mill. kroner. Denne
bufferen ligger i Søgne som en del av det ordinære disposisjonsfondet.



I sak om bytte av pensjonsleverandør vedtok kommunestyret følgende: «Søgne kommune
finansierer egenkapitaltilskudd ved bruk av disposisjonsfond». Gjenstående
egenkapitalinnskudd i KLP er ca. 1,5 mill. kroner.

Disse tre elementene utgjør til sammen 19,7 mill. kroner, slik at det er 117 mill. kroner i
disposisjonsfondet som ikke er bundet opp. Dette vil kunne bidra til å håndtere andre uforutsette
forhold, som for eksempel økte lånerenter, lave utbytter fra Agder Energi og lavere avkastning på
kommunens finansportefølje.
Disposisjonsfondet kan også brukes til å delfinansiere investeringer, slik at lånegjelden øker mindre
enn den ellers ville gjort. I 2018 er det budsjettert med at 35 mill. kroner trekkes ut fra
disposisjonsfondet for å finansiere investeringer. Disposisjonsfondet vil ligge på omtrent samme nivå
gjennom 2018 hvis det meste av driftsresultatet i 2017 legges til disposisjonsfondet.
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Internkontroll og HMS
I henhold til kommunal regnskapsstandard skal årsmeldingen redegjøre for tiltak som er iverksatt og
tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i
virksomheten. Det har vært fokus på HMS i 2017 og retningslinjene/HMS håndboken ble gjennomgått
blant ledere med personalansvar samt det var flere samlinger i HMS-gruppene i 2017. HMS-arbeidet i
enhetene pågår kontinuerlig med tanke på forebygging og for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. Det
kan leses mer om HMS arbeidet som er utført i 2017 i kapittel 5.
Søgne kommune har blant annet økonomireglement og ulike rutiner som skal bidra til betryggende
kontroll i virksomheten. Økonomiavdelingen gjorde i perioden 2016 til midten av 2017 en overordnet
gjennomgang av risikoområder på økonomiområdet, og har gjennomført systematiske gjennomganger
av utvalgte områder. Det ble lagt ned betydelig arbeid i internkontrollen som ble gjennomført av
økonomiavdelingen. Funnene og avvikene som ble identifisert ble gjennomgått i
enhetsledersamlinger. Det ble da holdt kurs i blant annet innkjøp, inngående faktura, merverdiavgift,
dokumentasjon av utgifter og utgående faktura med underlag.

3. OPPVEKST
Kommunalsjef for oppvekst leder oppvekstområdet som består av enhetene kultur,
barnehageenheten, tre barneskoler, to ungdomsskoler og PPT for Søgne og Songdalen i tillegg til
oppvekstkontoret. Barnevernstjenesten, som ligger i det nye barnevernet for Kristiansandsregionen, er
også organisert i oppvekstsektoren. Barnevernet er organisert som et vertskommunesamarbeid med
Kristiansand kommune som vertskommune. Lillesand, Birkenes, Songdalen og Søgne er
samarbeidskommuner. Prosjektleder 0-visjon er organisert under enhet for kultur og har kontorplass
på rådhuset. Skolefaglige rådgivere og SLT koordinator er organisert i kommunalsjefens stab.
SLT-koordinator er kommunens viktigste bindeledd til Politiet og deltar på regelmessige
samarbeidsmøter med tema kriminalitetsforebyggende arbeid.
Oppvekstområdet hadde i 2017 et netto driftsbudsjett på 260 mill. kroner. Oppvekstområdet hadde ca.
46 % av samlet nettoramme for kommunen. Felles oppvekst hadde et merforbruk i 2017 på 3,38 mill.
kroner. Dette knytter seg til økte utgifter til spesialundervisning i private skoler, gjesteelever i andre
kommuner og det interkommunale krisesenteret. Kommunen har nå et svært høyt antall elever i
private skoler der vi må dekke skyssutgifter og spesialundervisning.

Sykefravær innenfor enheter på oppvekstområdet varierte mellom 0,9 % (kultur) og 12.3 % (PPT) i
2017.

Skole
De fem skolene hadde i 2017 samlede netto driftsutgifter på 120 mill. kroner, som utgjør 21,4 % av
kommunens samlede nettoutgifter. Skolene hadde samlet sett et merforbruk på 1,9 mill. kroner i 2017
som fordeler seg slik:
Mer-/ mindre
forbruk (kr)

Forbruk (%)

Nygård

- 1.992 829

105,7 %

Lunde

-1.758 548

106,7 %

1.351 109

93,4 %

Tangvall

566 077

97,1 %

Tinntjønn

- 46 785

100,3 %

- 1.880 976

101,6

Langenes

SUM

Hver enkelt skole er nærmere omtalt i del 2 av årsmeldingen.
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Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens
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Et høyt antall elever i private skoler gjør også at kommunen i 2017 ble trukket ca. 15 mill. kroner i
rammetilskuddet, siden kommunen ikke dekker ordinær undervisning for disse elevene.
Utgiftene til grunnskole per innbygger fra 6 til 15 år økte mer i Søgne enn gjennomsnittet. Dette
skyldes delvis at utgiftene økte, men også en liten reduksjon i antall innbyggere i grunnskolealder.
Figuren nedenfor tar ikke hensyn til at ca. 220 elever fra Søgne går i private skoler hvor kommunen
ikke har utgifter til den ordinære undervisningen. Dersom en justerer for dette er utgiftene til
grunnskole i Søgne høyere enn lands- og fylkessnittet.

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per
innbygger 6-15 år
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Antall elever som får spesialundervisning viser siste året en svak nedadgående tendens. Satsningen
Inkluderende læringsmiljø har et klart effektmål som over tid skal redusere segregerende tiltak i
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barnehager og skoler i Søgne. De to diagrammene nedenfor gir en beskrivelse av måloppnåelse på
effektmålet om redusert segregerende tiltak i skolen.

Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning
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Den neste figuren viser hvor stor andel av lærertimene som brukes på spesialundervisning. Denne
viser at ressursbruken på spesialundervisning økte fra 2014 til 2015 og at ressursbruken mellom 2016
og 2017 beveger seg i ønsket retning.

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer
totalt
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Søgne kommune har i 2017 en høy andel av lærertimer som benyttes til spesialundervisning. Det ble
brukt rundt 25 mill. kroner på spesialundervisning i 2017. Hadde spesialundervisningen i Søgne vært
på samme nivå som gjennomsnittet i Kostra gruppen ville også den totale ressursbruken på skole vært
tilnærmet lik.
SFO er organisert under barneskolene, med en SFO per skole. Samlet sett hadde disse et
mindreforbruk på ca. 81 000 kroner i forhold til budsjett. Over tid er det lagt til grunn at SFO-ene skal
gå i balanse. Andelen elever som benytter seg av SFO-tilbudet er lite i Søgne. I Søgne er denne
andelen 38 prosent, mens andelen på landsbasis er rundt 61 prosent og i Vest-Agder 48 prosent.

Barnehage
Barnehageenheten hadde i 2017 netto driftsutgifter på 84,6 mill. kroner, som utgjør 14,9 prosent av
kommunens samlede netto driftsutgifter. Andel 0-5 åringer med barnehageplass økte fra 2016 til 2017
til 91,8 %. Det vil si at Søgne kommune i 2017 har samme andel som bruker barnehage som
landsgjennomsnittet uten Oslo - og andelen er nå høyere enn gjennomsnittet for Kostra gruppen og
Vest Agder fylke.

Andel barn 1-5 år med barnehageplass
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Figuren nedenfor viser at driftsutgiftene per barn i kommunale barnehager er på nivå med
gjennomsnittet i Kostra gruppen, men lavere enn snittet for fylket og landet.

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i
kommunal barnehage
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Søgne bruker 2,4 mill. kroner mer på «spesialpedagogisk hjelp» enn kommunegruppen. Færre barn
har styrket tilbud, men Søgne er blant de kommunene som bruker mest ressurser per barn som faktisk
har det.
Ressurser som går til tilrettelagte tiltak for ca. 13 % av barnehagebarna hentes fra det ordinære
barnehagetilbudet, som derigjennom 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).

Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak
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Funksjon 201 - Opphold og stimulering
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Kultur
Kultur hadde i 2017 et mindreforbruk på 393 tusen kroner av et budsjett på nærmere ti millioner.
Søgne bruker fortsatt mindre på kultur totalt sett enn landsgjennomsnittet, selv om vi ligger på omtrent
likt nivå med Kostra-gruppen. Dette må blant annet sees i sammenheng med nærheten til
Kristiansand, som har et bredt kulturtilbud.

Netto driftsutgifter for kultursektoren per
innbygger i kroner
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Leder for Nullvisjonen har kommet godt i gang med et systematisk arbeid for sunne holdninger til
trafikk og ferdsel og godt trafikksikkerhetsarbeid. Aktiviteten er fortsatt i samarbeid med Vest Agder
Fylkeskommune og kommunene Vennesla og Songdalen.
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Barnevern
Utgifter til barnevernstjenester har de senere år hatt en sterk vekst både i Søgne og på landsbasis.
Kostnadene til barnevern har økt med 70 prosent fra 2011 til 2015 for Søgne kommune og på
landsbasis. Kostnadene økte med 13 % fra 2016 til 2017 for Søgne kommune. Det er økende
utfordringer i barnevernssaker og av den grunn vedtok man i 2015 en ytterligere utvidelse til
«Barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen» med Kristiansand som vertskommune fra 1. januar
2016. For Søgnes del hadde barnevernet i 2017 et merforbruk på 1,3 mill. kroner. Merforbruket er i
hovedsak knyttet til enkelttiltak for barn fra Søgne som mottar tiltak av private tjenester og kostnader
knyttet til fosterhjem. I tillegg kommer et merforbruk på ca. 350 tusen kroner etter høyesterettsdom av
23.juni 2016 (Avlasterdommen) som er av betydning for engasjement av ansatte i tiltak både i og
utenfor hjemmet.
Det lokale barnevernsarbeidet har hatt fokus på å ivareta kravene til forsvarlig barnevernsarbeid, jfr
barnevernloven. Enkelte ansatte har lang erfaring med barnevernsarbeid, men de fleste er relativt
uerfarne og trenger mye støtte fra avdelingsleder for å mestre arbeidet. Fosterhjemsarbeidet er
ivaretatt av egen sentral avdeling og det er god måloppnåelse på lovkravene. Samarbeid med skole
og barnehage samt andre lokale hjelpeinstanser (PPT, helse etc) er høyt prioritert og
tilbakemeldingene er at samarbeidet med barnevernet ift det enkelte barnet/ungdommen stadig
utvikles til det bedre.

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år,
barnevernstjenestenl
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Det er igangsatt arbeid for i større grad å benytte familieråd og barnets nettverk både ved hasteflytting
og ved flytting ut av hjemmet. Tabellen nedenfor beskriver omfang av aktiviteter barnevernet har
arbeidet med i 2017.
Aktivitet/ kommune

Søgne

Songdalen

Kr.sand

Nye bekymringsmeldinger
Antall barn - hjelp i hjemmet
Antall barn – hjelp utenfor hjem
Fosterhjem med/ uten
samtykke

145
73
50
2/4

109
62
31
6/0

1032
430
230
5/1
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4. HELSE, SOSIAL OG OMSORG
Helse-, sosial- og omsorgssektoren (HSO) består av NAV, Kvalifiseringsenheten, Enhet for helse,
Enhet for institusjonstjenester, Enhet for hjemmetjenester og Enhet for livsmestring. I tillegg
Fellesomsorg som blant annet inneholder forvaltningstjenesten. I sum utgjør dettes ca. 38 prosent av
Søgne kommunes samlede driftsutgifter.
Enhetene i HSO-sektoren og forvaltningstjenesten hadde tilsammen i 2017 ca. 235 årsverk.
Enhetenes årsresultat følger under.
Mer/mindre
Forbruk (%)
Tall i 1000 kroner
forbruk
94,8%
Helseenheten
1 553’
Institusjon
Hjemmetjenester
Enhet for livsmestring
Felles omsorg
NAV/Sosial
Kvalifiseringsenheten
SUM

-3 246’
-747’
9’
120’
1 752’
4 100’
3 301’

106,5%
101,5%
100,0%
101,0%
90,8%
222,6%

Som tabellen ovenfor viser, så hadde sektoren samlet et mindreforbruk i 2017 på ca. kr 3,3 mill.
Sektorens enhetsledergruppe har dette året jobbet systematisk med et særlig fokus på tre områder:
ledelse, samhandling og økonomi. Det er kommunalsjefens vurdering at felles fokus på disse tre
områdene har styrket lederkompetansen på alle nivåer i sektoren, og på den måten også bedret
forutsetningene for en sunn og effektiv drift. Ikke minst økonomisk. For nærmere beskrivelse knyttet til
økonomi henvises det til enhetenes egne presentasjoner i årsmeldingen.
Gjennomsnittlig sykefravær for hele sektoren i 2017 var på ca. 6,8 prosent. Dette er på nøyaktig
samme som i 2016, og like under snittet for kommunen som helhet.
Ressursbruk – sammenligning med andre kommuner
Nedenfor presenteres utvikling i ressursbruk for å gi et bilde av hvordan den kostraregistrerte
ressursutvikling er i Søgne kommune i forhold til sammenlignbare kommuner, de to andre K3kommunene og landet som helhet.
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Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og
omsorgtjenesten
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2014

2015

2016

2017

Søgne

12 086

12 234

13 024

14 169

Songdalen

12 699

12 050

12 885

13 438

Kristiansand

12 371

13 294

13 670

14 298

Kostragruppe 07

13 688

13 427

14 281

15 119

Vest-Agder

14 884

15 317

15 982

16 684

Landet uten Oslo

16 385

16 199

16 978

17 617

Kommentar:


Søgne ligger som tidligere år lavt i.f.t kommunegruppe 07 og landet som helhet. En av
grunnene til at Søgne ligger lavt er at kommunen har en yngre befolkning enn landet som
helhet.



Søgne hadde en noe større økning i driftsutgifter i 2017 sammenlignet med de to andre K3kommunene.



Søgnes ressursinnsats er totalt sett nesten på nivå med Kristiansand, og noe høyere enn
Songdalen.
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Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av
hjemmetjenester (i kroner)
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2014

2015

2016

2017

Søgne

189 201

182 197

176 695

159 400

Songdalen

305 005

307 722

293 619

324 103

Kristiansand

164 517

163 664

165 421

205 711

Kostragruppe 07

226 909

224 015

213 890

244 074

Vest-Agder

218 364

210 786

213 046

232 874

Landet uten Oslo

239 192

237 967

247 605

255 538

Kommentar:


Tallene viser en gradvis reduksjon i Søgne fra år til år. En forklaring må være en gradvis
økning i antall brukere og ikke en like kraftig økning av utgiftene. Andre forklaringer er
vanskelig å finne.



Sammenlignet med de to andre kommunene i tabellen ovenfor så er det den betydelige
forskjellen fra Songdalen som peker seg spesielt ut, da Songdalens utgifter er rapportert å
være dobbelt så høye som Søgnes tall. Søgne har for øvrig også lavere driftsutgifter enn
både Kristiansand, sammenlignbare kommuner og landet som helhet.
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Utgifter per beboerdøgn i institusjon
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2014

2015

2016

2017

Søgne

3 612

3 693

3 944

4 178

Songdalen

5 022

4 526

4 007

4 234

Kristiansand

3 088

2 902

2 976

3 207

Kostragruppe 07

3 184

3 255

3 520

3 642

Vest-Agder

3 311

3 217

3 320

3 521

Landet uten Oslo

3 110

3 119

3 295

3 450

Kommentar:


Utgiftene her omfatter tjenester på sykehjem, korttidsavdeling og avlastningstjenester som gis
pårørende med særlig tyngende omsorg til barn og unge.



Søgne har økt ressursinnsatsen jevnlig, og ligger godt over kommunegruppe 07 og landet for
øvrig.



Avlastningstjenester til enkeltpersoner her kan være særlig ressurskrevende, og medvirker til
at utgifter pr person oppholdsdøgn blir høye.



Søgne har et utgiftsnivå nesten på linje med Songdalen, og betydelig høyere enn
Kristiansand.
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Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse
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2014

2015

2016

2017

Søgne

1 893

1 957

2 675

2 733

Songdalen

1 818

2 042

2 540

2 543

Kristiansand

1 828

2 009

2 102

2 159

Kostragruppe 07

1 994

2 036

2 264

2 347

Vest-Agder

2 085

2 261

2 480

2 569

Landet uten Oslo

2 325

2 390

2 552

2 623

Kommentar:


Med kommunehelse menes blant annet tjenestene ergo- og fysioterapi og all kommunal
legetjeneste, herunder legevakt.



Den vesentligste årsaken til endringen i 2016 var økningen i utgifter til legevakt. I tillegg var
det økning innen fysio- og ergoterapitjenester til barn og unge.



Søgne har høyere ressursinnsats enn sammenlignbare kommuner og de andre K3kommunene.
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Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og
skolehelsetj. pr. innb 0-20 år
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2014

2015

2016

2017

Søgne

1 966

2 149

3 452

3 733

Songdalen

1 581

1 817

2 086

2 235

Kristiansand

2 094

2 270

2 640

2 729

Kostragruppe 07

1 946

1 960

2 205

2 473

Vest-Agder

2 068

2 283

2 713

2 885

Landet uten Oslo

2 057

2 137

2 314

2 437

Kommentar:


Disse tjenestene omfatter også psykososialt team, helsetjenester rettet mot innvandrere og
jordmortjenester.



Søgne har en vesentlig høyere ressursinnsats enn både sammenlignbare kommuner og de
andre K3-kommunene.



Det var en særlig økt ressursinnsats i 2016. Denne er prioritert opprettholdt videre i 2017.
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Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger
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2014

2015

2016

2017

Søgne

1 887

1 890

1 884

2 049

Songdalen

1 340

2 017

2 262

1 842

Kristiansand

2 343

2 362

2 424

2 826

Kostragruppe 07

1 527

1 602

1 718

1 711

Vest-Agder

1 944

2 038

2 120

2 385

Landet uten Oslo

1 907

1 969

2 146

2 248

Kommentar:


Disse tjenestene omfatter blant annet sosialkontortjenester, gjeldsrådgivning,
tjenester til flyktninger og annet sosialt forebyggende arbeid.



Søgne har en lavere ressursinnsats enn landet som helhet, men høyere enn
sammenlignbare kommuner.



Ressursinnsatsen er lavere enn Kristiansand, men høyere enn i Songdalen.
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Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med
rusproblemer
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11,20 %
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14,80 %
15,00 %
17,30 %
8,60 %
14,20 %

Landet uten Oslo

12,50 %

12,60 %

11,90 %

2017
10,90 %
11,10 %
16,20 %
8,60 %
13,60 %
12,50 %

Kommentarer:


Disse tjenestene omfatter direkte rusarbeid via rusoppfølgingsteam og ruskonsulent.



Det er et krevende område å tolke ressursmessig på grunn av at betydelige deler av
ressursinnsatsen gjøres via forbigående statlige tilskuddsmidler. Reduksjonen i Søgne fra
2016 til 2017 skyldes i hovedsak at enkeltstående prosjekt med tilskudd ble avsluttet eller
bruken av tilskudd er endret i form av at det er videresendt til eksterne samarbeidspartnere.
Den kommunale innsatsen er økt noe i samme tidsrom.



Søgne og Songdalen hadde i 2015/2016 en felles gjennomgang knyttet til hvordan kode
rustjenester i Kostra. Dette forklarer at et relativt stort avvik mellom kommunene i 2015
resulterte i tall som viser at det de facto er relativt likt hva gjelder ressursbruk rettet mot disse
tjenestene.



Søgne har, som Songdalen et noe høyere ressursinnsats knyttet mot direkte rusarbeid enn
sammenlignbare kommuner. Men et lavere utgiftsnivå enn Kristiansand og landet som helhet.
En vesentlig årsak til det siste kan være at begge kommuner har valgt å ikke kjøpe eksterne
tjenester fra private og/eller ideelle organisasjoner de siste årene.
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5. TEKNISK SEKTOR
Teknisk sektor består av ingeniørvesenet, eiendomsenheten og arealenheten. Det er totalt 70 årsverk
innenfor teknisk sektor.
Teknisk sektor hadde netto driftsutgifter på 42,4 millioner kroner i 2017 inkludert 7,6 millioner kroner til
KBR. Teknisk sektor utgjør ca. 8 prosent av netto driftsutgifter i kommunen. En stor del av
virksomheten innenfor teknisk sektor er imidlertid gebyrfinansiert, og sektoren hadde inntekter på til
sammen 93,7 mill. kroner. Dette innebærer at brutto driftsutgifter var ca. 136 mill. kroner. Teknisk
sektor har også ansvar for hoveddelen av kommunens investeringer.

Ingeniørvesenet
Rammeområdene:
Rammeområdene omfatter den delen av Ingeniørvesenet som ikke er selvkost (dvs. vann, avløp og
slamtømming). Dette gjelder blant annet drift av friområder, grøntanlegg, småbåthavner og
kommunale veier. Ingeniørvesenet hadde her et overskudd innenfor rammeområdene på 0,6 mill.
kroner i 2017.
Selvkostområdene:
Det er vedtatt at vann, avløp, slamtømming og feiing fullt ut skal være gebyrfinansiert i Søgne
(selvkost). Dvs. at overskudd og underskudd reguleres med fond og ikke skal påvirke kommunes
resultater over tid.
Figurene nedenfor viser årsgebyr for vannforsyning, avløp og renovasjon i Søgne sammenlignet med
andre.

Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder
rapporteringsåret+1)
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Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1)
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Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten
(gjelder rapporteringsåret+1)
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Tidsseriene viser at Søgne i 2017 ligger under landsgjennomsnittet på årsgebyr for vannforsyning og
avløpstjenester, men over på avfallstjenester (som er lik Songdalen og Kristiansand).
Brukerundersøkelsene viser stort sett en forbedring de senere år og en forbedring på alle «kritiske
suksessfaktorer» fra 2014 til 2016. For alle faktorene oppfylles ambisjonsnivået og en ligger over
landsgjennomsnittet. Medarbeiderundersøkelsen utført i 2017 viser at ambisjonsnivået oppfylles på
kritiske faktorer og ligger tett på eller over landsgjennomsnittet. Sykefraværet var på 12,8 %, noe som i
stor grad skyldes høyt langtidssykefravær som ikke er jobbrelatert.
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Eiendomsenheten
Eiendomsenheten hadde et underskudd på 0,8 mill. kroner i 2017. Når det gjelder investeringssiden
har det fra 2013 blitt bevilget 5 mill. kroner årlig i oppgradering av bygningsmasse. Disse
bevilgningene har medført at en har fått oppgradert flere av de mest prekære forholdene ved
kommunens eiendomsmasse. I 2017 har midlene blant annet blitt benyttet til oppgraderinger av
skolebygg og rehabilitering Nygårdshaven.
I henhold til Kostra-tall har Søgne kommune lavere utgifter til eiendomsforvaltning enn gjennomsnittet.
Disse tallene gjelder drift, og inkluderer ikke investeringer.

Netto driftsutgifter til kommunal
eiendomsforvaltning per innbygger
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Økonomiplanen for 2017 har et rekordhøyt ambisjonsnivå på investeringssiden.
Investeringsprosjektene styres i stor grad av eiendomsenheten og det er ressurskrevende å planlegge
disse prosjektene samtidig med ordinær drift. Uteområdene på Lunde skole ble ferdigstilt i 2017 og
deler av uteområdene på Langenes og Nygård skole ble åpnet.
Enheten har over tid hatt høy score på både brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser og
oppfyller ambisjonsnivået på disse. Medarbeiderundersøkelsen viser også at enheten ligger over
landsgjennomsnittet. Sykefraværet var i 2017 på 4,7 %.

Arealenheten
Arealenheten hadde et overskudd på 1,6 mill. kroner i 2017. Overskuddet kommer av vesentlig høyere
inntekter innenfor oppmålingsavdelingen enn budsjettert, samt mindreforbruk på lønn.
Aktivitetsnivået på plansiden har vært høyt i 2017. Reguleringsplan for E39 ble vedtatt, samtidig som
det ble jobbet med andre store planer som områdereguleringsplan for Leireheia nord og flere store
reguleringsplaner på Tangvall, inkludert reguleringsplan for nytt skolesenter. I 2017 ble det også
startet opp anleggsarbeider i Leire-/Kjellandsheia. Dette er tidenes største boligområde som er
planlagt samlet i Søgne og også et stort boligområde regionalt sett.
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Brukerundersøkelsene viser stort sett en forbedring i 2016 sammenlignet med 2014, men at en ennå
ikke har nådd ambisjonsnivået for enheten på noen indikatorer. Undersøkelsene i 2012, 2014 og 2016
viser en klar positiv utvikling i enheten. Brukerundersøkelsen viser at det er stor tilfredshet med
servicekontoret på byggesak. Medarbeiderundersøkelsen i 2017 viste at noen måleindikatorer er
høyere enn ambisjonsnivå, mens noen måleindikatorer ligger under ambisjonsnivået. Sykefraværet
var i 2017 på 2,7 %.

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per
innbygger
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Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og
seksjonering per innbygger
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Kystkommuner med en stor andel fritidsbebyggelse i forhold til innbyggere vil normalt ha høyere
kostnader enn gjennomsnittet. Dette ser vi også i vår region, og alle kystkommunene i Agder ligger
over landsgjennomsnittet. Søgne følger denne trenden og ligger over sammenlignbare kommuner på
disse driftsutgiftene.

6. HMS
HMS-arbeidet i enhetene pågår kontinuerlig med tanke på forebygging og for å sikre et godt og trygt
arbeidsmiljø.
I 2017 ble mandat og presisering av retningslinjer for HMS-gruppene som ble etablert i 2013,
gjennomgått og behandlet på nytt i AMU.
HMS-gruppene i enhetene/avdelingene møtes jevnlig og blant tema som behandles årlig med
videreformidling i personalmøter er HMS-rapportering til AMU, risikovurderinger med handlingsplan og
tiltak, vernerunder/brannøvelser og medarbeiderundersøkelser m.v.
Andre saker blant aktuelle tema i HMS-gruppene er livsfase-/seniorpolitikk, trivsels- og sosiale tiltak,
oppfølging av nyansatte, generell informasjon innen HMS og personalforvaltning.
HMS-dagen ble avviklet 16. november på Søgne gamle prestegård med ca. 80 deltagere. Tema for
samlingen var kommunereformen, hvor målet var at HMS-gruppene skulle få en statusoppdatering og
at tanker/refleksjoner omkring prosessen skulle bidra til at kommunens medarbeidere kunne føle seg
trygge på å bli ivaretatt underveis i prosessen. HMS-gruppene ble oppfordret til å komme med innspill
til løsninger. Medarbeidernes engasjement bekrefter at det er viktig å ha fokus på arbeidet med å slå
sammen kommunene.
Opplæring: Kurs innen avvikshåndtering, oppfølging av NAVs rutiner for elektronisk sykmelding og
praktisk arbeid med ROS-analyser.
Arbeidsmiljøprisen: Arbeidsmiljøprisen for 2017 - Beste arbeidsmiljøtiltak - ble tildelt enhet for
hjemmetjenester.
Sykefravær: Søgne kommune har et gjennomsnittlig sykefravær på 6,96% i 2017. Fraværet følger
«normalkurven», når det gjelder årstider/epidemier. Fraværet ligger godt under landsgjennomsnittet
for kommuner som pr. september 2017 var 9,62%.
Kommunens strategi er å holde fokus på utfordringene og jobbe målrettet overfor lederne med bistand
fra IA-koordinator/-kontakt i kommunen og NAV. Kommunens ledere lykkes i stor grad i arbeidet med
oppfølging og tilrettelegging for de medarbeidere som trenger det.

Prosent

Sykefravær 2003 - 2017
8
6
4
2
0
Sykefravær i %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7

7,6 5,75 6,24 6,36 6,64 6,22 6,2 6,41 6,7 6,31 6,23 6,93 6,43 6,96

Inkluderende arbeidsliv
Inkluderende arbeidsliv (IA) innebærer at kommunen skal redusere sykefraværet, rekruttere flere
arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke den reelle pensjoneringsalder. Søgne kommune
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har hatt IA-avtale fra oppstart i 2002. Kommunens IA-rutiner samsvarer med NAVs rutiner innen
området.
Ledere med personalansvar skal drive kontinuerlig forebyggingsarbeid overfor den enkelte
medarbeider/-grupper for å hindre sykefravær, blant annet gjennom konkret tilrettelegging for den
enkelte. IA-arbeidet er tema i arbeidsmiljøutvalgets møter.
HMS-gruppene i enhetene/avdelingene bidrar i dette arbeidet ved å behandle tema innen
sykefraværsoppfølging på generelt og prinsipielt grunnlag. Enkeltsaker behandles i henhold til
kommunens IA-rutiner.
I 2017 er det avviklet særskilt møte om IA-avtalen mellom HTV/HVO og kommunens ledelse i tråd
med intensjonsavtalen om Inkluderende arbeidsliv.
Akan
Tillegg til AKAN-rutinene om ruspolicy ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget etter innspill fra en
partssammensatt arbeidsgruppe. Kommunens saksbehandler har vært involvert i ett AKAN-tilbud.
Avvikshåndtering
Elektronisk system for avviksmeldinger ble innført i hele kommunen fra 1. januar 2014.
Siden oppstarten har det vært en god utvikling i antall avviksmeldinger og fra 2016 til 2017 økte antall
avviksmeldinger med nesten 30%. Det har i løpet av 2017 vært fokus på god avvikshåndtering i alle
ledd av organisasjonen. HMS-rapport og herunder avvikshåndtering har blitt behandlet kvartalsvis i
administrasjonsutvalget, formannskapet og arbeidsmiljøutvalget (AMU). AMU har i 2017 kvartalsvis
kåret beste enhet/avdeling innen avvikshåndtering. Vinneren premieres med kake eller lignende.
Vinnere i 2017 var Nygård skole, enhet for livsmestring og Åros barnehage.

2014 2015 2016 2017
HMS-avvik

79

156

318

385

Driftsavvik

50

94
250

148
466

211
596

Totalt antall avvik 129

Bedriftshelsetjeneste
Alle knutepunkt-kommunene, bortsett fra Kristiansand, har avtale med Falck Helse om
bedriftshelsetjenesteordning. HMS-ansvarlig har løpende kommunikasjon med kontaktpersonen i bht.
Deltagelse i IA-møter, arbeidsplassvurderinger, diverse kursavvikling, helsekontroller og vaksinasjoner
er blant de løpende oppgavene som saksbehandler administrerer.
I 2017 ble kurs i praktisk arbeid med ROS-analyser avviklet i regi av Falck Helse. Bistand til
kartlegging, prosjektarbeid, førstehjelpskurs og andre typer kurs er gjennomført etter behov.
Representanter fra knutepunkt-kommunene møter samlet to ganger i året med Falck Helse for å drøfte
aktuelle tema og endringer innen HMS med tanke på utvikling og kompetanseheving i kommunene.
Trening
Bedriftsavtaler om trening ved treningssentre i Søgne, Kristiansand og Mandal er videreført.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Det ble avviklet 6 møter i 2017, og følgende saker ble behandlet:
-
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HMS-rapport 2016
Kvartalsvis HMS rapportering
Kvartalsvis kåring av beste enhet innen avvikshåndtering
Utvidelse av antall barnehageplasser på Solstrålen barnehage
Revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner
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-

Rapportering av oppfølgingsarbeidet etter 10 faktor medarbeiderundersøkelse
Arbeidsmiljøprisen 2017 – Beste arbeidsmiljøtiltak
Oppdatering av AKAN- retningslinjer
Ulike referatsaker og eventuelt saker

4. LIKESTILLING- OG MANGFOLDSRAPPORTERING
Kommunen som arbeidsgiver
Søgne kommune er kommunens største arbeidsgiver med 876 ansatte, fordelt på 675 årsverk. Av
disse er 80 % kvinner og 20 % menn. 417 kvinner og 56 menn har deltidsstilling.
Søgne kommune har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og
menn, og at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, funksjonsevne, alder,
religion eller livssyn, seksuell orientering/ kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn.
Arbeidsmiljøet ivaretas av HMS systemet i kommunen.
Kjønnssammensetning toppledelse, enhetsleder og øvrig ledelse
Toppledergruppen består av 6 menn. I enhetsledergruppen er det 10 kvinner og 11 menn. Det er i alt
59 ledere med personalansvar i Søgne kommune, toppledergruppen medregnet. Blant ledere med
personalansvar er det 33 kvinner og 26 menn.
Kjønnssammensetning etter enhet og sektor
Kommunen følger et tradisjonelt mønster ved at de fleste kvinner jobber i oppvekst- og helse og
omsorgssektoren, mens de fleste menn jobber i teknisk sektor. I helse- og omsorgsektoren utgjør
kvinner ca 90 % av de ansatte, mens kvinner utgjør ca 81 % innen oppvekstsektoren. Innen teknisk
sektor utgjør kvinnene i underkant av 40 % av stillingene, mens det i administrasjonen er ca 60 %
kvinner. Ingeniørvesenet har en kvinnelig ansatt og 18 menn. Pr 31.12.2017 er samtlige renholdere
kvinner.
Tiltak for å fremme likestilling og mangfold i 2017
Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 (LIM planen) ble vedtatt i kommunestyret
28.04.2016. Handlingsplan 2017 ble vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017. Et sentralt
personalpolitisk mål i Søgne kommune er å sikre at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i
befolkningen, og LIM planen gir en felles retning for kommunens innsats i dette arbeidet. Den årlige
handlingsplanen setter fokus på prioriterte tiltak i henhold til de ulike målområdene i LIM planen.
Søgne kommune benytter rekrutteringssystemet Webcruiter. I 2017 mottok kommunen totalt 1462
søknader. Av disse var det 25 kandidater som oppgav utenlandsk opprinnelse, og kun to kandidater
oppgav at han/hun hadde en funksjons/ yrkeshemming. Dersom kandidaten ikke selv markerer for
dette i aktuelle tilfeller, så er det heller ikke mulig å vite hvem som har rett på positiv særbehandling av
søknaden.
Tiltak rapportert gjennomført i 2017:
Søgne kommune som arbeidsgiver
-

De fleste enheter oppgir at kvalifiserte søkere med annen etnisk bakgrunn eller nedsatt
funksjonsevne innkalles til intervju.

-

Moderat kvotering begrenses ved at positiv særbehandling av menn kun er tillatt der
hovedoppgaven er omsorg for eller undervisning av små barn. Helse- og omsorgsektoren
opplyser at de ønsker flere menn i sine stillinger, og kvalifiserte søkere kalles inn til intervju.
Den best kvalifiserte søkeren ansettes uavhengig av kjønn. Flere enheter opplyser om få
mannlige søkere.
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-

Noen skoler opplyser at de er bevisste på å rekruttere flere menn, mens andre opplyser at de
ønsker å ha økt fokus på dette fremover. Ingeniørvesenet ansatte en kvinne i 2017, og har nå
en kvinne og 18 menn i enheten.

-

Både oppvekst- og helse- og omsorgsektoren melder om gode erfaringer med valgfaget
«Innsats for alle», og anser dette som et nyttig tiltak for å utfordre ungdommens fremtidige
yrkesvalg. Miljøterapeutene fra psykososialt team er i dialog med skolene i forhold til aktuelle
kandidater som kan ha behov for bistand med søknader osv. Arealenheten oppgir at de ved
behov kan bidra med yrkes- eller profesjonsmessige orienteringer ved ungdomsskolene.

-

Når det gjelder sommerjobb så oppgir arealenheten at dette lar seg vanskelig realisere hos
dem. Ingeniørvesenet opplyser at man må være minimum 18 år grunnet ansvar og krav om
førerkort. NAV opplyser at de har tilgang på praksisplasser for ungdom i alle bransjer i Søgnes
næringsliv. I 2017 har NAV gjennomført to frokostmøter der lokalt næringsliv kommer på
frokost i enheten og får høre om trender og utvikling i arbeidslivet.

-

NAV var til stede på alle jobbmesser i regionen i 2017. Ungdomsskolene deltok på Y-valg
messe, Vgo- dager og hospitering på yrkes- og utdanningsmesse. Enhet for hjemmetjenester,
enhet for livsmestring og kvalifiseringsenheten har deltatt på karrieredager på UiA.

-

Enhet for livsmestring har hatt to læreplasser i prosjektet «Menn i helse». Øvrig rapportering
fra enhetene er noe mangelfull i forhold til «Menn i helse»- prosjektet.
Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med NAV. NAV Søgne vil også i en ny omgang ha
sterk fokus på innsøking til dette prosjektet.

-

NAV opplyser at de tradisjonelt har hatt stor fokus på å tilrettelegge for trainee- ordninger for
innvandrere og mennesker med nedsatt funksjonsevne, men at dette har vært nedprioritert i
2017 grunnet plassmangel i kontorlokalet.

-

Administrasjonsavdelingen bekrefter at revidert lønnspolitisk plan for 2017 og 2018 ble vedtatt
i administrasjonsutvalget den 4/4-17.

Søgne kommune som tjenesteyter
-

Alle barneskolene, en ungdomsskole samt barnehageenheten opplyser at de har personer
inne på språk- og/eller arbeidspraksis. Grunnet innsyn i dokumenter tilbyr NAV arbeidssøkere
fra andre kommuner språk- og/eller arbeidspraksis, men dette har ikke vært prioritert i 2017
grunnet plassmangel i kontorlokalet. Enhet for hjemmetjenester og enhet for livsmestring har
språk- og arbeidspraksisplasser, og samarbeider godt med kvalifiseringssenteret og
introsenteret om dette. Kvalifiseringsenheten har også hatt en person i språkpraksis i 2017.
PPT og arealenheten opplyser at dette ikke er aktuelt for dem, mens helseenheten oppgir at
det ikke har vært noen aktivitet på dette området i 2017.
Det er ikke rapportert om en kvalitativ vurdering av de ulike praksisplassene.

-
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Når det gjelder kompetanseheving om ulike grupper tjenestemottakere, så oppgir
Helseenheten at «Flyktningehelseressursen» i løpet av 2017 er flyttet fra Helseenheten til
Introsenteret og at det er behov for å bedre den løpende dialogen mellom Introsenteret og
ansatte i Helseenheten. Kvalifiseringsenheten opplyser at det første møtet i tverrfaglig
samarbeidsutvalg for flyktningearbeid ble avholdt i juni 2017. Ledelsen i alle relevante enheter
i kommunen ble invitert til møtet.
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-

Alle enheter benytter kvalifisert tolketjeneste når det er behov for det. Dette gjelder i særlig
stor grad skole, barnehage og PPT. NAV opplyser at de har hatt en økning av tolketjenester
dels på grunn av svært dårlig språknivå blant fremmedspråklige som overføres til NAV etter
gjennomført intro- program.

-

Barnehager og skoler har en stor satsning som heter Inkluderende Læringsmiljø i samarbeid
med Songdalen, Vennesla, Iveland og Lillesand kommune. Målet er at alle barn opplever et
godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring.

-

Alle barnehagene har fått mulighet til å få tilskudd i form av mangfold- og inkluderingsmidler til
utstyr og leker for å synliggjøre mangfold og inkludering i det fysiske miljøet. Det handler om
ulike etnisiteter og ulike familietyper. Dette skal være tilgjengelig og synlig for barn og foreldre.

Søgne kommune som tilrettelegger for frivillighet og demokratiske organ
-

Søgne kommune har ikke selv i tilstrekkelig grad synliggjort overfor innbyggerne hvilke
muligheter som finnes innen frivillig arbeid.

-

Søgne barne- og ungdomsråd skal aktivt benyttes som rådgivende organ, lærings- og
mobiliseringsarena. I henhold til rapportering fra enhetene er det svært lite fokus på dette.

Samhold mot trakassering og vold
-

NAV bidrar ved interkommunalt samarbeid om foreldrekurs for innvandrerfamilier.
Kvalifiseringsenheten avholdt ICDP- kurs våren 2017. Målgruppen er innvandrerforeldre som
har bodd i Norge en stund og som behersker norsk. Det var ca 10 deltakere i kursrekken. Det
er også gjennomført et litt enklere foreldreveiledningskurs på arabisk for nylig ankommet
flyktninger.

-

Enhet for barnehager har gjennomført et felles kompetanseløft innen vold og seksuelle
overgrep samt traumebasert omsorg. Målet er å øke forutsetningene til den enkelte ansatte til
å kunne forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep. Helseenheten opplyser at de ikke
har deltatt i felles satsinger, men at de gjennomfører egne kompetanseløft innen samme
temaområdet.

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



26. mai: «Søgne kommune utarbeider i likhet med Songdalen et eget klimagassregnskap for å
kunne sette inn mer økonomisk treffsikre målrettede tiltak for utslippsreduksjon».
15. desember: «Rådmannen bes om å legge frem status/måloppnåelse av gjeldende miljø og
ressursplan i kommunens årsrapport».
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Hovedmål og oppfølging
I kommuneplanens samfunnsdel er det satt følgende hovedmål på området: «Kommunen skal sikre
biologisk mangfold og bidra til å redusere de totale klimautslippene».
I økonomiplanen 2017-20 er det 4 oppfølgingspunkter som skal bygge opp under hovedmålet. Hvert
av disse omtales nærmere nedenfor.
1. Sikre at saker som berører natur behandles i tråd med naturmangfoldloven
Søgne kommune legger de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 til grunn som
retningslinjer ved utøving av myndighet i saker som berører naturmangfold. De miljørettslige
prinsippene angir vurderinger som skal gjøres når kommunen utøver myndighet som berører
naturmangfold og får anvendelse både i enkeltsaker og ved utarbeidelse av planer mv. som berører
naturmangfold.
Kommunen har godt kartlagt i forhold til naturtyperegistreringer og artsforekomster. I de fleste saker
anses kunnskapsgrunnlaget dermed som godt i forhold til å vite hvilket naturmangfold som kan
påvirkes i en sak og administrasjonen er bevisst på at det i et føre-var perspektiv kan være aktuelt
med ytterligere undersøkelser og dokumentasjon før en kan gi en fullgod vurdering av hvilken effekt et
tiltak kan ha på naturmangfoldet.
2. ENØK-tiltak i kommunale bygg
Søgne kommune jobber aktivt med enøk i kommunale bygg. Klimaregnskapet viser at energiforbruket
i Søgne kommunes bygningsmasse ligger under gjennomsnittet. I 2017 er det særlig jobbet med
følgende:


Etter en Enøkanalyse av energiforbruk og arealer på 3 større kommunale bygg i 2016, ble det
i 2017 installert sentral drift styring med maksimalvokter på Helsehuset. SD-anlegget styrer
alle laster som kan effekt reguleres, alle rom har romregulering, ventilasjon er lagt inn med
eget skjermbilde.



Eksiterende ventilasjonsanlegg ble utbedret med ny automatikk og kalibrering av alle følere for
å kunne drifte dette mer energieffektivt mot SD-anlegget.



Det ble oppgradert med to nye luftbehandlingsaggregater i solstrålen barnehage, dette er to
energieffektive aggregater med roterende gjenvinner som har en temperatur virkningsgrad på
opptil 85 % og direktedrevne kammervifter med lav SFP.

3. Utbygging av gang- og sykkelvegnettet
Kommunedelplan for sykkel ble vedtatt i 2015. I 2016 ble det jobbet med finansiering av g/s-veg langs
Langenesveien og arbeidet med etablering pågikk i 2017. Det har også vært arbeidet med en
etappevis utbygging av fortau langs Nodenesveien/Pålanesveien. Reguleringsplan for fortau langs
Toftelandsveien fra Tangvall frem til kryssingen av Søgneelva ble vedtatt.

4. Utrede mulighet for opprettelse av bevaringsområde for hummer
Arbeidet med opprettelse av bevaringsområde for hummer i Høllefjorden/Torvefjorden pågår.

Evaluering av gjeldende miljø og ressursplan
I planstrategien for Søgne kommune 2012-2015 vedtok kommunestyret 20.06.13, PS 70/13, at det
skulle utarbeides Miljøplan i 2014. Formannskapet vedtok en prioritering av planstrategien 23.04.14,
PS 37/14. I denne prioriteringen ble andre planoppgaver prioritert foran miljøplanen. I planstrategien
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for Søgne kommune 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 28.04.16 – PS 27/16, er det ikke lagt opp
til at det skal utarbeides miljøplan eller miljø- og ressursplan.
Derimot har Søgne kommune, i likhet med de øvrige knutepunktkommunene, vedtatt Felles kommunal
klimastrategi for Region Kristiansand iht. «Klimaveikart Agder»

Administrasjonen har i tillegg blant annet jobbet med følgende tiltak i 2017:
Kollektivsatsing
Kommunen har i 2017 arbeidet med reguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall.

Skjøtsels- og forvaltningsplan for Torvesanden
Skjøtselsplanen er utarbeidet. Forvaltningsplanen er justert og tilpasset ny mal. Det ble utført diverse
tiltak i 2017, finansiert med statlige midler. For 2018 er det søkt om midler til ytterligere tiltak i tråd med
plan.
Fremmede arter
Søgne kommune har utarbeidet tiltaksplan mot fremmede skadelige arter og følger opp denne blant
annet ved fysisk bekjempelse av parkslirekne langs Sygna, finansiert med statlige midler.
Bekjempelsestiltak videreføres i 2018.
Klimakampanje
Administrasjonen gjennomførte i 2017 en klimakampanje ved å sende ut en brosjyre med informasjon
om klimasmarte råd til husholdninger i kommunen. Tiltaket ble gjennomført basert på avsatt
budsjettmidler til klimakampanje i budsjettet for 2017.
Opprydding etter flom
Administrasjonen bidro i stor grad til å sørge for opprydding i Sygna og Høllesanden etter flommene
høsten 2017.
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Klimaregnskap
I 2016 vedtok kommunestyret at det skulle utarbeides et årlig klimaregnskap. For andre gang
presenteres derfor her et klimaregnskap for Søgne kommune.
Klimaregnskapet er basert på utvalgte nøkkeltall fra Kostra-rapporteringen til Statistisk sentralbyrå.
Både bredden og kvaliteten på tallene er lavere enn for den økonomiske rapporteringen, og det kan
være rapporteringsfeil for enkelttall. Vi mener likevel at dette er det beste grunnlaget som foreligger
per i dag og at det samlet sett gir grunnlag for å vurdere status i Søgne kommune sammenlignet med
andre.
Søgne

Søgne Vest-Agder

Landet

2016

2017

2017

2017

117

115

120

170

Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, per m2

108

102

168

171

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

166

197

134

168

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

103

106

107

140

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

142

143

188

226

Andel strømforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv.,
egne bygg

100

100

81

80

Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i komm.
eiendomsforv., egne bygg

0

0

16

15

Andel oljeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv.
egne bygg

0

0

2

1

Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i komm.
eiendomsforv., egne bygg

0

0

0

1

Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk i komm.
eiendomsforv., egne bygg

0

0

1

3

2,04

1,99

2,1

1,94

37

25

34

38

539

539

494

434

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

Personbiler
Antall innbyggere per personbil.
Antall innbyggere per el-bil.
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune)
Andel husholdningsavfall levert til materialgjenvinning, biologisk
behandling og energiutnyttelse. (alle tall fra 2016)

79 %

..

..

81 %

83 %

Energibruk
Søgne kommune jobber kontinuerlig med å bedre energieffektiviteten i kommunale bygg. Den totale
energibruken per kvadratmeter i kommunale bygg er lavere i Søgne enn gjennomsnittet både i VestAgder og landet. Det samme gjelder for administrasjonslokaler, skolelokaler og institusjonslokaler. For
barnehager er energibruken høyere enn gjennomsnittet både i Vest-Agder og landet for øvrig.
Tabellen over viser energibruk per kvadratmeter. Energikostnader per innbygger er også lave. Figuren
nedenfor viser sammenligning med knutepunktkommunene, Vest-Agder, og landet for øvrig. Her ligger
Søgne kommune godt under landssnittet og nest lavest av knutepunktkommunene, etter Kristiansand.
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Strøm brukes som eneste energikilde i Søgne kommune. Dette er også hovedbildet i andre
kommuner:

Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv.
brukt på strøm
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
2014

2015

2016

Søgne

Songdalen

Kristiansand

Kostragruppe 07

Vest-Agder

Landet uten Oslo

2017

Personbiler
Antall registrerte personbiler i Søgne kommune økte med 2,2 prosent i 2016 til 5.583. Biltettheten er
litt høyere i Søgne enn gjennomsnittet for Vest-Agder, men lavere enn landssnittet.
Det har de siste årene vært sterk vekst i antall el-biler i Søgne. Antall el-biler i Søgne kommune økte
med 49% fra 2016 til 2017, mot 44 % økning i fjor. Det er registrert flere el-biler per innbygger i Søgne
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kommune enn gjennomsnittet både i Vest-Agder og på landsbasis. Veksten i elbil på landsbasis var
42%
I tråd med veksten i antall el-biler er det viktig å sørge for at det også blir flere ladepunkter for elbil.
Søgne hadde ved utgangen av 2015 kun 4 ladestasjoner. Kommunestyret avsatte 200.000 kroner i
tilskudd i budsjettet for 2016 til bruk for å øke antall ladepunkter i Søgne. Tilskuddet førte til to nye
ladere på Tangvall. Det er nå 6 offentlige ladepunkter i Søgne kommune.
I tråd med kommunestyrets vedtak av 28. januar 2016 om at: «Kommunale biler erstattes av
lavutslippsbiler (elbiler/hydrogenbiler) når de blir konkurransedyktige på praktisk anvendelse» så ble
det i 2016 inngått ny rammeavtale for kjøp av biler i regi av innkjøpssamarbeidet i Knutepunkt
Sørlandet som også omfatter el-biler. Dette har ført til at når kommunen nå skal investere i nye biler,
blir det vurdert om man kan kjøpe el-bil. Fra kun en elbil i 2015 har kommunen 12 elbiler ved utgangen
av 2017. Det er hjemmetjenesten og pleie og omsorg som har de fleste elbiler, men i 2017 ble første
el-varebil tatt i bruk i teknisk etat.
Husholdningsavfall
Kostra-tallene for husholdningsavfall i 2017 var mangelfulle da årsmeldingen ble ferdigstilt, og vi har
derfor kun sammenlignet tall for 2016. Søgne kommune ligger litt dårligere an enn fylket og landet for
øvrig når det gjelder avfall. Det er også litt dårligere gjenvinningsprosent på avfallet.
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9. INNLEDNING
I dette kapittelet gjennomgås hver enkelt enhet. Utover korte beskrivelser av de ulke enhetene
er hovedvekten på enhetenes resultater og tiltak innenfor de tre fokusområdene økonomi,
brukere og medarbeidere.
I årsmeldingen for 2017 rapporteres det på planlagte tiltak i økonomiplanen 2017-2020, som
ble utarbeidet høsten 2016

10. PP-tjenesten for Søgne og Songdalen
Konstituert enhetsleder: Eivind Eikeland

Ansvarsområde
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

Styrke det systemrettede arbeidet i skole og barnehage.

-

Øke fokuset på muligheter innenfor det tilpassede opplæringstilbudet.

-

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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor
God økonomistyring

Måleindikator
Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr
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Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

100

100

98

100

0

22

114

-2
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Fokusområde brukere/tjenester
I 2014 ble det utviklet brukerundersøkelser for tjenesområdet, en for foreldre og en for
samarbeidspartnere (skoler og barnehager)
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (helhetsvurdering)

Brukerundersøkelse
PPT- foreldre
Brukerundersøkelse
PPT samarbeidspartnere

Tilfredshet med
koordinering av tjenestene

Brukerundersøkelse
PPT- foreldre
Brukerundersøkelse
PPT samarbeidspartnere

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

God
brukermedvirkning

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

Ambisjonsnivå

2014

2016

3,9

3,6

4,4

4,5

4,5

Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt
4,5
4,7

5,0

3,5

3,2

4,5

4,7

3,5

3,2

4,1

4,4

4,1

3,8

4,7

4,0

4,5

4,5

4,5

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

PP-tjenesten er for tiden fullt bemannet.
Resultatet på brukerundersøkelsen 2014, fra
foresatte ga en del negative resultater som det
tar tid å endre. Resultatet for undersøkelsen i
2016, ga fortsatt et negativt resultat vurdert fra
foresatte. Vårt fokus fremover vil fortsatt være
å øke tilfredsheten med tjenestekvaliteten og
informasjonen om vårt arbeid. Her er det flere
virkemidler som blir iverksatt.

PP-tjenesten arbeider internt med å utvikle
kvaliteten slik at vår visjon, mål og holdninger
blir felles for alle medarbeidere.
Viktige tiltak er å utvikle PPT som et profesjonelt
lærende fellesskap og delta i lærende nettverk
gjennom arbeidet i Inkluderende læringsmiljøsatsingen.
PPT har utarbeidet en felles
kompetanseutviklingsplan. Denne ble evaluert
og revidert våren 2017, og er gjeldende i
perioden 2017-2019.

PPT vil arbeide for at god og relevant
informasjon skal gis til våre brukere spesielt
ved første møte med tjenesten. Underveis i
vårt arbeid skal vi veilede og informere om
ulike valg og anbefalinger for videre god
oppfølging av barn og unge.
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Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk.

Faktor

Ambisjonsnivå

PPT

Norge

Mestringstro

4

4,2

4,3

Selvstendighet

4

4,1

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

3,8

4,0

Mestringsklima

4

4,0

4,1

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av
å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode,
fremfor å rivalisere om å bli best.

Ambisjons- 2015 2016
nivå
5,6-7,5 %

7,0

7,9

2017
12,3

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Sikre stabil bemanning og beholde godt
kvalifiserte medarbeidere.
Organisasjonsutvikling med fokus på å få en
felles PP-tjeneste der de som arbeider
sammen har felles visjon, mål og holdninger til
arbeidet.
Evaluere og rullere på felles
kompetanseutviklingsplan for enheten.

Aktivt arbeid med å skape et godt arbeidsmiljø.
Sikre at ansatte opplever faglig utvikling.
Viktige tiltak er å utvikle PPT som et profesjonelt
lærende fellesskap og delta i lærende nettverk
gjennom arbeidet i Inkluderende læringsmiljøsatsingen
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Evaluering vår 2017.
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11. NAV
Enhetsleder: Anette Berg

Overordnede mål NAV
Vi gir mennesker muligheter Flere i aktivitet – færre på passiv stønad
Søgne kommune har som sin visjon:
Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel. Et av hovedmålene er å skape gode levekår for
kommunens innbyggere.
Partnerskapet i NAV Søgne, som består av rådmannen, kommunalsjef og direktøren i NAV VestAgder, har gitt oppfølging av ungdom mellom 18 og 30 år størst prioritet. Dette er en garantigruppe.
Partnerskapet har gitt tydelige signaler om stadig større fokus på arbeidslinjen, og aktivitet mot
skole/praksis i tillegg til oppfølging av aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere. Søgne praktiserer
aktivitetsplikten mot alle mottakere av sosialhjelp og ikke bare de under 30 år.
De langsiktige og overordnede føringene for NAV er: Flere i arbeid, Bedre brukermøter, Økt
kompetanse.

Nav har 4 hovedelementer i sin virksomhetsstrategi i 2017:




Økt innsats for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet
o Gi arbeidsrettet oppfølging med utgangspunkt i brukers behov. Brukere under
30 år og innvandrere utenfor EØS skal prioriteres særskilt.
o Bruken av tiltak og virkemidler skal gi best mulig resultat for inkludering og
overgang til arbeid.
o Bidra til mer helhetlige tjenester og effektiv ressursbruk gjennom samarbeid
mellom enheter og bruk av ressurser på tvers.
Økt innsats for at flere arbeidsgivere får dekket sitt behov for tjenester
o Styrke relasjonene og videreutvikle arbeidsgiverkontakten.
o Bidra til økt mobilitet og rekruttering til ledige stillinger.
o Bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.



Myndige og løsningsdyktige NAV-kontor gir et bedre tjenestetilbud tjenester
o Endringsledelse, og kompetanseheving innen områdene arbeidsmarked,
inkludering og veiledning.
o Kravene til aktivitet og mobilitet skal håndheves konsekvent.
o Mer oppfølging i egen regi fremfor kjøp fra eksterne aktører.
o Tilrettelegge for brukermedvirkning og bedre brukermøter.



Kanalstrategien bedrer tjenestetilbudet, og frigjør tid til oppfølging
o NAV-kontor skal veilede brukere til informasjon og tjenester som leveres i
andre kanaler. Det skal henvises til nav.no som hovedkanal, med telefoni som
støttekanal. Veilederne må sikres nødvendig kompetanse i bruken av digitale
tjenester og løsninger.
o Realiserte gevinster skal bidra til bedre service og kvalitet i
brukeroppfølgingen.

Fokusområde økonomi
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Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i
kr

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

100

108

98

91

0

-1 141

439

1 752

NAV Søgne har jobbet veldig godt med økonomien og har de siste par årene klart å stabilisere
sosialhjelpsutbetalingene etter noen år med store økninger. I budsjettet til NAV er det svært vanskelig
å budsjettere spesielt refusjoner vi får fra staten. Når en bruker, etter å ha mottatt sosialhjelp, over tid
får en statlig ytelse søker vi staten om refusjon. Dette er uforutsigbart å budsjettere da vi aldri vet
hvilke brukere vi har på vei til annen ytelse. NAV Søgne fører en streng og enhetlig opprettholdelse av
vilkår for mottakere av sosialhjelp. Den største utfordringen i kontoret og økningen i regnskapet er
sosialhjelp til flyktningene som er i sin 5 års periode. Gruppen er stor og uforutsigbar. Vi opplever også
en økning av deltakere i introduksjonsprogrammet som søker sosialhjelp underveis i programmet. Det
store mindreforbruket i 2017 kommer av mindre bruk av kvalifiseringsstønad enn budsjettert og høyere
refusjoner.
Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Har spesialisert ansattgruppen. Det vil si at to
veiledere jobber med økonomisk
saksbehandling og tre jobber med kartlegging
og oppfølging av brukere mot tiltak. I den
forbindelse har vi fjernet søknader fra mottaket.
Alle brukere skal inn til saksbehandler når de
skal søke for kartlegging. Dette mener vi har
hatt veldig god innvirkning og bidratt til en mye
bedre kontroll over brukerne.

Dette oppleves som svært nyttig. Fagleder
godkjenner alle vedtak så det blir enhetlig og lik
praksis. Hun leder også ukentlig saksmøte der
vanskelige saker tas opp samt at hun leder vilkår
og tiltaksmøter ukentlig. Det er god kontroll i
gruppen som mottar sosialhjelp.

Arbeid for sosialhjelp. Koordinator jobber for å
få deltakere til de to arbeidsgruppene;
Dagaktiviteten på Stausland og
Eiendomsgruppa v/Tom Vehus i tillegg til at
hospiteringsplasser i enhetene i kommunen
brukes. Vi er helt avhengig av arbeid for
sosialhjelp i forbindelse med vilkårssettingen.
Dette er et tiltak som er savnet i juli.

Opplever gruppene som innarbeidet og de
fungerer godt i praksis. Eiendomsgruppen er
svært gode på å framsnakke jobb og flere går ut
av gruppen. Vi jobber kontinuerlig for å få flere i
Dagaktiviteten på Stausland.

Opprettholde streng vilkårssetting i vedtakene
på sosialhjelp. Ansatt saksbehandler fra NAV
Kristiansand på timesbasis for å jobbe for en
enhetlig saksbehandling. Nå får vi faglig
utvikling på tvers av kontorene, noe de ansatte
opplever som svært nyttig.

Engasjementet til saksbehandler fra
Kristiansand er avsluttet og man opplever
gruppen som svært enhetlig og det er god
ledelse av fagleder. Kontoret har svært få
klagesaker til Fylkesmannen noe som vitner om
god og enhetlig saksbehandling og ikke minst
godt dokumenterte vedtak.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God tjenestekvalitet

God service og
informasjon
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Måleindikator

2014

2016

4,5

4,2

4,7

4,5

4,4

3,0

Tilfredshet med informasjon

4,5

4,5

4,5

Tilfredshet med
tilgjengelighet

4,5

4,2

3,9

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

Målemetode Ambisjonsnivå

Landet
2016
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God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

4,5

4,4

4,7

I 2017 startet kontoret opp brukerstyrt tjenesteutvikling. Det vil si at vi kontinuerlig spør brukerne våre
om hvordan de opplever tjenestene vi leverer. Vi har stoppet med generelle store brukerundersøkelser
som ikke gir oss innsikt i lokale tjenester. Nå har vi kontinuerlig forbedringer på alt vi gjør og brukerens
stemme høres. Det hele startet høsten 2017 da vi lurte på om vi skulle fortsette med
gruppeinnkallinger. Vi bestemt oss da for å spørre brukerne. Vi spurte da vel 50 brukere fra forskjellige
aldersgrupper og det var en unison enighet om at det burde vi så det var godt å få denne bekreftelsen.
Gruppeinnkallinger fortsetter i kontoret.

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Et aktivt rekrutteringsarbeid i kontoret. Vi
gjennomfører frokostmøter med det lokale
næringsliv i alle fall en gang i halvåret. Dette
har vært svært vellykket. Vi har i gjennomsnittet
vært ca 20 bedrifter til stede. Vi har hver gang
hatt en aktuell foredragsholder. Vi kan nevne
Glenn Olsen fra Bemanningsbyraaet som
snakket om; hvordan ansette den rette,
Torbjørn Hekneby som snakket om
endringsledelse. I tillegg er
rekrutteringsrådgiver aktivt ute i lokalt
næringsliv og vi opplever stadig flere oppdrag
da vi lykkes og får et bedre omdømme i lokalt
næringsliv.

Frokostmøtet vårt har vært gjennomført høsten
2017. Da hadde vi vår fylkesdirektør til å snakke
om arbeidsmarkedet framover. Hvilke trender
og endringer kan vi se. Dette har vært svært
nyttig og vi opplever mer og mer at
rekrutteringsrådgiver er den foretrukne
samarbeidspartner de ringer til ved ansettelser.
Rekrutteringsrådgiver holder ukentlig
markedsmøter i kontoret der han informerer om
aktiviteten sin i markedet. På den måten deler vi
kompetanse på tvers.

Kontoret har nå åpningstid for drop-inn fra
1200-1430. Avtaler tar vi hele dagen mellom
0800-1530 og vi opplever en helt annen ro i
kontoret med endret åpningstid. Flere og flere
av våre tjenester kan utføres digitalt og brukere
har en tjeneste på nav.no som heter skriv til oss
og de får svar fra oss den veien.

Kontoret har en drop-in til fra kl. 12-14 mens
timeavtaler tas gjennom hele dagen. Dette
virker nå som svært innarbeidet i kontoret og
jeg opplever svært få kommentarer på det. Vi
åpner døren vår i vindfanget/mellomgangen slik
at de kan sitte der og vente til de blir hentet til
timeavtale før vi har åpent for drop-in. Ingen
venter dermed på timeavtale utenfor bygget.

Vi har et kontinuerlig fokus i kontoret på å få
brukere over på rett ytelse. Vi har den senere
tid fått flere over på en varig ytelse.

Dette har vi kontinuerlig fokus på.

Fokusområde medarbeidere
Hvert år arrangerer NAV- Vest Agder en medarbeiderundersøkelse for alle ansatte (statlig og
kommunale). Denne undersøkelsen arrangeres i oktober. I etterkant av undersøkelsen i oktober 16 så
startet vi 2017 med en fagformiddag i kvartalet. Vi satte opp lokale mål for kontoret på bl.a hva vi
inspireres av. Vi har også jobbet med VI- følelsen i kontoret og har hatt konsulentselskapet Storform
inn til å hjelpe oss på vei.
I september 2017 hadde vi en tre dagers tur til København som svært vellykket. Vi dro ned en
ettermiddag etter jobb og hadde to hele dager i København. Den ene dagen hadde vi booket til møter
på to jobbsentre der. Vi var på et jobbsenter for arbeidsledig ungdom under 30 år uten utdannelse og
et jobbsenter for arbeidsledige akademikere under 30 år. Dette var så vellykket at vi tok med oss den
interne jobbklubben det enkelte jobbsenter drev for brukerne. Vi har høsten 2017 hatt en 4 dagers
jobbklubb for våre brukere internt i kontoret drevet av tre veiledere.
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Høsten 2017 startet vi opp diagnoseverksted der vi har hatt leder av helseenheten Vegard Nilsen til å
holde forelesninger for veiledere om diagnoser og funksjonsevnen vi kan forvente. Dette har vært en
svært nyttig informasjon til de ansatte i sin travle hverdag. Et nyttig faglig påfyll de har satt pris på.

NAV Søgne (framgang fra 2015 i parentes):
Jeg vet hva som forventes av meg i jobben

(0,3) 4,7

Jeg har handlingsrom for å mestre jobben

(0,3) 4,3

Jeg blir ofte inspirert av jobben min

(0,3) 4,2

Jeg får hyppig ros og anerkjennelse for min innsats

(0,6) 4,2

Jeg får ofte positiv oppmerksomhet og støtte fra noen på jobben

(0,4) 4,3

Jeg utvikler meg kontinuerlig i mitt arbeid

(0,3) 4,2

Score

Måleindikatorer
Sykefravær

(+2,1) 25,9

Målemetode

Ambisjonsnivå 2013

Statistikk

5,6-7,5 %

10,8

2014

2015

2016

2017

6,1

4,3

10,5

5,9

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Stor fokus på intern kompetansedeling mellom
de ansatte. I åpningstiden sitter vi tre veiledere
i mottaket. Kontormøtene brukes også til
kompetansedeling slik at alle vet hva den
enkelte gjør.

Dette er det sterkt fokus på. I etterkant av turen
vår til København ble vi enige om at alle ansatte
etter tur skulle få 20 min på kontormøtet vårt til å
fortelle om sin egen hverdag og
arbeidsoppgaver. På denne måten deler vi av
hverandres gleder og utfordringer. Dette har vi
hatt gjennom hele høsten og det er veldig
vellykket.
Ja vi jobber med dette fokuset.

Stort fokus på arbeidsmiljø og trivsel i kontoret
Delta på kompetansehevende tiltak i regi av
fylkesmannen.
Delta på kompetansehevende tiltak i regi av
NAV Vest-Agder
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Vi prioriterer alltid å delta på
kompetansehevende tiltak i regi av
fylkesmannen.
Dette gjør vi hver gang det kommer en mulighet
på vårt fylkeskontor på Tangen i Kristiansand.
Da sender vi de vi kan i forhold til å opprettholde
en forsvarlig drift i kontoret aktuell dag.
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12. Barnehageenheten
Enhetsleder Eva Hauger Gjersvold

Ansvarsområde
Enhet for barnehage har følgende ansvarsområder:


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



Enheten har eieroppgaver knytte til de kommunale barnehagene.



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

Enheten hadde i 2017 et netto forbruk på 84,6 mill. kroner. Enheten har en administrasjonsressurs på
to årsverk med enhetsleder og en rådgiver.
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Overordnede mål
Enhet for barnehager reguleres etter Lov om barnehager og Forskrift om rammeplan for barnehagen.
Målet med rammeplanen er å gi eier, styrer og barnehagens personale en forpliktende ramme å
arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold.
I kommuneplanen for 2012- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst:
«En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».
Hovedmålet følges opp i følgende planer på oppvekstområdet:







Satsningen inkluderende læringsmiljø.
Barnehagebehovsplan
Handlingsplan mot mobbing
Implementering og videreutvikling av arbeid med Kvello-modellen.
Systemarbeid knyttet til overgang fra barnehage til skole
Årsplan for barnehagene

Utfordringer og utviklingstrekk for enheten:






Utfordring i forhold til antall barnehageplasser og kommunens samlede behov.
Kompetanseheving/kompetanseutvikling knyttet til satsningen: Inkluderende Læringsmiljø. Er
forsterket med kompetanseløft i forhold til Vold og seksuelle overgrep og traumebasert
omsorg for alle barnehagene både private og kommunale.
Implementering av ny rammeplan for barnehagene fra høsten 2017.
Overgang barnehage/skole.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

Forbruk i % av
budsjett

0

100

102

102

Budsjettavvik i kr

0

159

-1 416

-2 146

Målemetode

Store deler av negativt avvik skyldes:
 Høy aktivitet og store endringer på hele barnehagefeltet.
 Avvik 600 000 kroner i forhold til gjestebarn som har plass i andre kommuner mot de
inntektene som vi betaler til andre kommuner for våre gjestebarn.
 Utgifter på 250 000 kroner på fordring i forbindelse med nedleggelse av barnehage.
 Avvik 100 000 kr på budsjetterte utgifter på ordningen redusert foreldrebetaling/ gratis
kjernetid.
 Barnehagene har fått trådløse nettverk og dette hadde vi ikke budsjett til. Samlet utgifter ble
100 000 kroner.
 Overforbruk på styrka tilbud 700 000 kroner.
 Overforbruk kommunale barnehager blant annet knyttet til vikarbruk, forberedelse til ny
pedagognorm fra høst 2018 og utfordringer med organisering av kompetansetilbudet på Åros
barnehage.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Jevnlig kontroll av regnskap i forhold til
budsjett.
Bistand fra økonomiavdelingen i forhold til
arbeid med tilskudd til private barnehager.

Dette arbeidet må styrkes i 2018.
Fungerer bra.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

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

Målemetode

Ambisjonsnivå

2014

2016

Landet
2016

4,5

5,0

5,2

5,2

4,5

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

4,5

4,8

4,7

4,8

4,5

5,5

5,6

5,4

4,5

4,6

4,9

4,8

Brukerundersøkelse
foreldre/foresatte

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

Dette er satt på agendaen i de 4 kommunale
barnehagene.

Brukerundersøkelsen blir presentert for
foreldre i alle barnehagene.

Ja, det er blitt gjort.

Barnehagene lager tiltaksplaner i
samarbeid med Samarbeidsutvalgene.

Utført

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

Ja, vi har jobbet både med utfordringer på den
enkelte barnehage og samlet i enheten.
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Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk.

Faktor

Ambisjonsnivå

Enhet for
barnehager

Norge

Mestringstro

4

4,4

4,3

Selvstendighet

4

4,4

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

4,3

4,0

Mestringsklima

4

4,5

4,1

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

Ambisjons2015
nivå
5,6-7,5%

9,5

2016

2017

9,2

10,0

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Satsningen Inkluderende Læringsmiljø preger
planlegging, kompetanseheving og endringsarbeid
som pågår. Vi er nå på vei fra initiering til
implementering. Dette krever fokus og tett
oppfølging både i styrernettverket og internt i alle
barnehagene.

Ja, det arbeides systematisk i den enkelte barnehage
og felles på tvers av private og kommunale.

Fokus på bygg og uteområder i de kommunale
barnehagene. Målet er å forbedre læringsmiljøene til
det beste for barna og personalet. Dette har med
både kompetanseheving, arbeidsmiljø, organisering
og ledelse å gjøre.

Vi har blitt forsinket på grunn av arbeid med
omregulering og større prosesser enn forventet at
prosjektet med oppgradering av uteområdene ble
igangsatt. Dette arbeidet videreføres.

Det er fokus på organiseringen og faglig oppfølging
av det spesialpedagogiske teamet.
Spesialpedagogene er nå lagt inn under faste
barnehager, både kommunale og private. Det er den
kommunale styrer som har personalansvaret til
spesialpedagogen. Spesialpedagogene vil da få en
større tilknytning til barnehagen.

Ordningen skal nå evalueres og eventuelle endringer
vil forankres høst 2018.

Sykefraværet ligger nå på 8,2 i andre kvartal 2016.
Vi fortsetter å ha fokus på forebygging,
tilrettelegging og oppfølging

Sykefraværet gikk noe opp i 2017. Vi har hatt runder i
den enkelte HMS- gruppa per barnehage og en
samlet prosess i enheten. Fokus på nærvær og
sykefravær vil videreføres.
Ja, dette vektlegges, men det poengteres at
enhetsleder også har en rolle knyttet til utøvelse av
barnehagemyndighet for både private og kommunale
barnehager.

Enhetsleder legger vekt på nærhet til barnehagene i
tett samarbeid med styrerne og rådgiver for
enheten.
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13. Kvalifiseringsenheten
Enhetsleder: Harald Berntsen

Ansvarsområde


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



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

Overordnede mål
«Inspirere, støtte og utfordre mennesker til å nå nye mål»

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

2 395

1 115

4 101

100
0

*) Årsaken til det relativt store overskuddet skyldes i hovedsak:
- Ca. 1 mill er overført som overskudd fra 2016
- Ca. 1 mill er ekstratilskudd
- Ca. 2 mill skyldes at tilskudd for nye flyktninger i 2017 utbetales fullt ut for hele 2017 selv om
de kom sent på året. (Inntekten kommer noe før utgiftene)
I budsjettet for planperioden 2018-2021 er det lagt inn en forutsetning på mottak av 20 flyktninger
årlig. Etter at budsjettet for 2018 var sendt inn er det kommet nye tall fra IMDI. Søgne skal kun bosette
10 personer i 2018. Dette vil påvirke økonomien i enheten, spesielt fra 2019 og fremover.
**) Utgiftene til sosialhjelp til flyktningene økte mer enn forutsatt i 2017. I budsjettet lå det inne 2 mill.
kroner. Resultatet ble nesten 3 mill. kroner. Lederne av Nav Søgne og Kvalifiseringsenheten mener at
økningen i sosialutgifter vil øke enda mer i 2018 til ca. 4 mill. kroner (det ligger kun 2,5 mill. kroner i
vedtatt budsjettet for 2018 (ble redusert fra 3 mill. kroner til 2,5 mill. kroner)). Grunnen til at
sosialutgiftene vil fortsette å øke er at det er i 2018 den store mengden flyktninger som har kommet i
2016 og 2017, og som har vært her i 2 år, vil begynne å gå ut av Introprogrammet. Det er flere av
disse som vil gå videre til Nav. Derfor er det viktig at en stor del av årets overskudd blir i enheten for å
dekke inn blant annet denne store sosialutgiften som vil komme.
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I tillegg er det usikkerhet ift utgiften på Birkelid. Vil de klare å omstille seg raskt nok ift å tilpasse driften
der i forhold til den store reduksjonen i flyktninger i 2018 og senere i 2019 (det er lagt inn i budsjettet
for 2018 en reduksjon i utgift for Søgne på Birkelid på nesten 1 mill. kroner i forhold til utgiften i 2017).
En av årsakene til høye sosialutgifter i 2017 er at Søgne kommune ikke har tilstrekkelig barnehagekapasitet til våre flyktninger der det er hensiktsmessig å bosette disse. Det har vært ledige
barnehageplasser på Vedderheia, men her kan flyktningene ikke bosettes grunnet dårlig busstilbud.
Det er f eks ikke mulig å bo der og samtidig gå på norskopplæring på Birkelid fordi busser ikke
korresponderer. Vi har i tillegg bosetting 3 ganger i året for å spre belastningen ift å skaffe boliger
samt oppstart på Birkelid. Når barnehageopptaket er kun en gang i året og alle plasser fylles opp da
blir dette et problem. Vi har hatt 2-3 mødre som har vært hjemme og ikke kunne starte i
Introprogrammet. Disse mottar da sosialstønad i opptil 9 måneder før de får barnehageplass.
Samarbeidet med Barnehageenheten er for øvrig god, vi prøver å løse dette sammen men det lar seg
ikke alltid løse.
Det vil også komme en ekstrautgift for Søgne i 2018 på ca. 130.000 kroner pga manglende gangbro
på Birkelid. Det er satt opp et busstilbud morgen og ettermiddag 5 dager i uken t/r Brennåsen Birkelid. Dette er i samarbeid med Songdalen kommune. Foreløpige planer er at ny bro er på plass i
løpet av 2019.
Av disse grunner ser vi behov for at Kvalifiseringsenheten beholder en stor del av årets overskudd i
egen enhet.
Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Lage realistiske rammer og budsjetter.

Det er mange variabler i denne enheten som
kan påvirke økonomien i enheten og som gjør
det utfordrende å lage realistiske budsjetter. Se
for øvrig kommentar ovenfor *)
Minst månedlig oppfølging av regnskap

Kontinuerlig oppfølging av regnskapet gjennom
året for å sikre at det holdes innenfor budsjett
Alle avdelinger forstår viktigheten av god
budsjettdisiplin

Økonomi, med budsjett og regnskap, er tema på
flere fellesmøter i året

Fokus på å søke tidlig om utbetaling av
introduksjonsstønad og norsktilskudd for
flyktningene

Det er nå etablert gode rutiner på dette.

Fokus på å søke prosjektmidler til tiltak vi ser
er nødvendige ifm flyktningarbeidet

Vi har søkt om ekstratilskudd for 7 personer i
2017 grunnet helse eller adferd. Det ble søkt
KUM-midler til «ekstra norsk for
helsefagarbeidere» som vi fikk. I tillegg ble det
søkt om prosjektmidler fra Bufdir på å utdanne
ICDP-instruktører (familieveiledning). Vi fikk
gjennomslag for et 3-årig prosjekt.
Det er etablert gode rutiner på dette. Men det er
fremdeles en utfordring i å inndrive pengene for
enkelte elever som ikke betaler.
Høst 2017 hadde vi organisert med bruk av
undervisningslokale i helsehuset en dag i uken
for å kunne utvide elevtallet på helsefag.
Dessverre opplevde vi at det var et stort frafall
da skoleåret begynte så det ble ikke behov for
lokalet. Vi forsøker igjen høsten 2018.
Se kommentar ovenfor **)

Fokus for å få tidlig ut faktura til elevene ved
kvalifiseringsbasen og sikre at disse blir betalt
Romkapasitet på undervisningslokaler ved
Kvalifiseringsbasen gjør at dette er nær maks
antall elever vi kan ta inn. Vi vil se på
muligheter for å utvide kapasiteten for neste
skoleår.
På grunn av stor grad av uforutsigbarhet fra år
til år i forhold til inntekter er det viktig for
enheten å ha muligheten til å ha en ”buffer”
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som sikrer planlagt og pålagt aktivitet på tross
av sviktende inntektsgrunnlag i perioder.

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

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

God tjenestekvalitet
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Tilfredshet med
informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

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

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020
Introsenteret
Mer vekt på ansvarliggjøring og informasjon i
Introtimen
Større fokus på kartleggingen i forkant av
kvalifiseringsplanen «Min plan»
Jobbe med realistiske mål i «Min plan»

Jobbe med deltakernes holdninger til at
språkpraksis og arbeidspraksis faktisk er en
kvalifiserende del av introduksjonsordningen
Enheten ble styrket med en miljøarbeider vår
2016 og blir styrket med en ny
programrådgiver 1 jan 2017.
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Ambisjonsnivå

2014

2016

5,2

4,6

4,7

4,2

4,5

4,5

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

5,2

4,9

4,9

4,8

5,3

4,6

4,6

4,5

5,1

4,6

4,7

4,8

4,5

4,5

4,5

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017
For å øke kvaliteten deler vi nå inn i to grupper:
en for nybegynnere med tolk og en for de
viderekommende som forstår tilstrekkelig norsk.
Programrådgivere har vært på kurs og ny
programrådgiver tilfører nye tanker rundt dette.
Pågår kontinuerlig. Vi har begynt så smått å
bruke et nytt verktøy «Jobpics» i dialogen rundt
yrkesvalg og «Min plan».
For noen er dette helt naturlig og greit, for andre
er det «utrykt» å være andre steder enn på
skolen. Generelt er dette nå godt innarbeidet i
skolens program på Birkelid.
Programrådgiver kom på plass 1 januar 2017 og
er godt i gang med oppgavene.
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Jobbe med Birkelid læringssenter for å få rom
tilgjengelig for samtaler med deltakere

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

Kvalifiseringsbasen for voksne:
Vi vil jobbe med informasjon – vi må først
bruke BLT til å vite hva slags informasjon det
er elevene etterspør. Deretter vil vi jobbe med
verktøy som kan hjelpe oss å bli bedre på
dette.

Dette er fortsatt utfordrende. Programrådgivere
har nå fått rom og tidspunkter. Vi jobber nå med
å få på plass det samme for den nytilsatte
miljøterapeuten.
Samarbeidsavtalen mellom Nav og
Kvalifiseringsenheten har vært revidert.

Grunnet permisjon av fagansvarlig har vi ikke
fått gjort dette i 2017

Se på hjemmesiden for å gjøre den lettere å
finne frem på

Det er gjort en del oppdateringer/endringer i
2017.

1-2 elever føler seg mobbet av lærerne – dette
vil vi prøve å finne ut av. Etter avtale med
elevrepresentant, så kommer det til å komme
en låst postkasse der elevene kan anonymt
fortelle oss hva som skjer og eventuelt hva
som kan løse det. Vi tolererer ikke at noen
føler seg mobbet, verken av elever eller av
lærere

Postkasse ble satt opp. Veldig liten respons på
den.

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk.

Faktor

Ambisjonsnivå

Kvalifiseringsenheten

Norge

Mestringstro

4

4,2

4,3

Selvstendighet

4

4,7

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

4,2

4,0

Mestringsklima

4

4,6

4,1

Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

Tiltak:
Kvalifiseringsenheten har plukket ut følgende to faktorer som vi ønsker å forbedre oss på:
- Faktor 1: Oppgavemotivasjon
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-

Faktor 10: Nytteorientert motivasjon

Faktor

Ambisjonsnivå

Kvalifiseringsenheten

Norge

Oppgavemotivasjon

4

4,1

4,3

Nytteorientert
motivasjon

4

4,6

4,7

Beskrivelse
Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si
om oppgavene oppleves som en drivkraft og som
spennende og stimulerende. (Også kalt indre
jobbmotivasjon)
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for
andre, også kalt prososial motivasjon, er en
viktig drivkraft for mange og har en rekke godt
dokumenterte, positive effekter.

De tiltakene som vi har jobbet med i 2017 etter 10-faktor-undersøkelsen anses som suksesskriterier
for å forbedre de allerede gode resultatene og vil videreføres i virksomhetsplanen for 2018-2021:
Ferdigstille og synliggjøre vår nye verdiplattform; verdier, visjon, mål og
strategier

Ferdigstilt

Dele drømmer, gode ideer, ting vi er opptatt av.

Igangsatt

Formidle suksesshistorier og finne faktorer som medvirker til at vi
lykkes.

Igangsatt

Gi hverandre gode tilbakemeldinger (Skryt)
Kollegaveiledning: Øke stoltheten over egen arbeidsplass ved å utnytte
hverandres kompetanse på tvers av avdelingene. Dele
suksesshistorier. Være synlig i kommunen (også gjennom media).
Tilbakemeldinger og evalueringer deles med hverandre.

Igangsatt. Fast del av
fellesmøter.

Innføre infomail fra leder månedlig med ting som ikke trengs å drøftes
på fellessamlinger – skape mer rom for dialog på fellesmøter

Igangsatt

I tillegg til de spesifikke tiltakene vi jobber med knyttet til faktorene vi ønsker å forbedre oss på i 10faktor-undersøkelsen har vi også i 2017 jobbet med disse tiltakene:
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Repetere og vedlikeholde enhetens
verdiplattform.

Enheten gjennomførte en fagtur høsten 2017
hvor det ble laget ny visjon, nye verdier og nye
mål for enheten, samt delmål og strategier/tiltak
for det enkelte ansvarsområde.

Øke stoltheten over egen arbeidsplass ved å
utnytte hverandres kompetanse på tvers av
avdelingene. Dele suksesshistorier. Være
synlig i kommunen (også gjennom media),
utnytte «rommene» for å vise hva vi er gode på
(sommerfesten). Tilbakemeldinger og
evalueringer deles med hverandre.

Medarbeiderne er flinke til å dele suksesshistorier. Vi har 2-3 ganger hatt medieoppslag
(Fvn og Budstikka/N247) og vi har flere ganger
hatt «nyhet» på intranettet, spesielt ifm nye
ankomne flyktninger.

Gode rutiner/kommunikasjonssystemer som
sikrer medarbeidernes innflytelse og muligheter
for egenutvikling/kompetanseheving.

Fast tema på medarbeidersamtaler. Leder har
alltid en åpen dør.

Øke fokuset på HMS. Ansvarliggjør hver enkelt
til å gjøre arbeidsplassen så sikker og god som
mulig slik at den enkelte trives i et trygt miljø.
Fokus på og arbeide med avviksrapportering
og tiltak knyttet til dette.

HMS, inkludert avviksrapportering er fast på
agendaen på månedlige fellesmøter. Vi har
også hatt samlinger hvor vi har tatt opp temaer
som: rus på arbeidsplassen, brannslangeøvelse,

Søgne kommune – Årsmelding 2017

Side 73

øvelse hjertestarter/hjertekomprimering, ROSanalyser.
Fast tema på medarbeidersamtaler. Leder har
alltid en åpen dør.

Fokus på forbedringsforslag. Gi ansatte
muligheten til å påpeke arbeidsprosesser som
vi kan forbedre og også komme med
løsningsforslag.
Helsefremmende og miljøbevisste tiltak. Lokal
miljøgruppe sitt ansvar for et godt arbeidsmiljø
synliggjøres i virksomhets-/årsplaner. Fokus på
arbeidsglede og litt «galskap».

Fellesansvar for å skape og vedlikeholde en
kultur for læring, utvikling, kreativitet og
evaluering, jfr. en lærende organisasjon –
”kunnskapsbedrift”. Ha gode og dynamiske
virksomhetsplaner i hver avdeling som har
brukerperspektiv, kompetanseutvikling,
innovasjon og samhandling i fokus.
Sykefravær. Fortsette med gode tiltak/rutiner
for å følge opp både korttids- og
langtidssykemeldte i tillegg til de tiltak vi har for
å ivareta og sikre et godt arbeidsmiljø.

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Det har vært et initiativ ift å registrere fysisk
aktivitet via app. Få fulgte opp. De fleste ansatte
er med i en av aktivitetsgruppene som hver har
ansvar for en sosial aktivitet gjennom året
(Blåtur, julebord, fagtur og «Annet»). I tillegg har
vi et par samlinger hjemme hos leder.
Planer oppdateres årlig. Det er innført
kollegaveiledning som del av fellesmøter
fremover.

Korttidsfravær er som regel kun 1 eller 2 dager.
Langtidsfravær har i 2017 vært over flere
måneder. Oppfølging av langtidssykemeldte har
vært ca hver 14 dag, litt sjeldnere etter lang tids
sykemelding. Det er gjort tiltak for å
forhåpentligvis redusere langtidssykemeldinger.

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

5,6-7,5 %

7,9

6,6

6,1

Det relativt høye sykefraværet i Kvalifiseringsenheten skyldes i hovedsak langtidssykemeldte. I en
liten enhet slår dette veldig ut. Korttidssykefraværet er på 1,5 %.
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14. Nygård skole
Enhetsleder: Cecilia Johansen

Ansvarsområde
Nygård skole er en av Søgne kommunes barneskoler. I 2017 hadde skolen ca. 350 elever. Disse var
fordelt på to klasser pr. trinn, med unntak av 4. og 6. trinn der det var tre klasser.
Ledergruppen bestod av 3 avdelingsledere og rektor.
Nygård skole er utpekt til å være en kommunal ressursskole for elever som har store og sammensatte
lærevansker, ofte kombinert med forskjellig grad av funksjonshemming. 23 av skolens/kommunens
elever fikk sitt opplæringstilbud i regi av kompetanseavdelingen.
Skolen har egen SFO-ordning med gjennomsnittlig 75-80 barn hvert skoleår. Kompetanseavdelingen
har også egen SFO/avlastning.
Det blir gitt leksehjelp for 3. til 7. trinn, denne gjennomføres av fagarbeider.

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

Målemetode

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i
kr

Ambisjonsnivå 2015

2016

2017

100

100

105

106

0

-65

-1 387

-1 993

Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til reell
elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever dobbel
bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort det
nødvendig med ekstra bemanning.

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

Det har vært et merforbruk i 2017. Dette skyldes
i hovedsak utgifter til enkelt elever og klasser
med særs krevende tilpasninger. I tillegg har
skolen fått flere elever på
kompetanseavdelingen.
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God kontroll ved gjesteelever (refusjoner) og
øvingslæreravtale med UiA (refusjoner).

Gjennomført

Redusere bemanning i henhold til tildelt
ramme.

Redusert noe i bemanning. Høsten 2017 holdt
budsjettet.

Nøyaktig budsjettarbeid. Følge nøye med på
budsjett/regnskap.

Gjennomført. Utfordringer å gjøre store
endringer midt i et skoleår.

Resultater Nasjonale prøver
5.trinn

Nygård 2015

Nygård 2016

Nygård 2017

Landet 2017

Mål 2017

Lesing

48

48

49

50

50

Engelsk

47

48

49

50

50

Regning

48

48

48

50

50

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Sørge for at alle ansatte kjenner til og følger
skolens rutiner for gjennomføring og
oppfølging av kartlegginger og prøver.

Skolen gjennomfører kartlegginger og prøver.
Den enkelte lærer følger opp resultater. Fortsatt
et arbeid i forhold til at ledelsen er tettere på
oppfølgingen.
Resultatene blir lagt inn i «Vokal». De fleste er i
gang med å bruke de mulighetene som ligger i
«Vokal»
Skolen gjennomfører evaluering hvert semester.
I tillegg brukes trinnmøter i dette arbeidet.
Skolens ledelse
Gjennomført

Utnytter mulighetene som ligger i «Vokal»
(system for samling og sammenstilling av
vurdering og kartlegging).
Skolens ledelse er tett på og etterspør
evaluering av tiltak som er satt inn.
Grundig analyse og evaluering av resultater fra
Nasjonale prøver, der skolens ansatte deltar
aktivt. Forsterke arbeidsformer som ser ut til å
virke, og sette inn tiltak der det er behov.
Følge opp og bruke felles leseopplæringsplan
på alle trinn og i alle fag.
Endring i progresjon av lydinnlæring i 1. klasse
og videreutvikle arbeid med målrettet
lesetrening etter ulike kartlegginger.
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Vi har en felles leseplan. Denne gjennomføres.
Gjennomfører «rask lydinnlæring»
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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

Ambisjons
nivå

2014

2016

4,5

5,2

5,0

4,5

4,8

5,0

4,5

4,0

4,7

4,5

Ikke
aktuelt

Se egen
tabell

Se
egen
tabell

Se egen
tabell

4,5

5,4

5,3

4,5

5,6

5,3*

4,5

3,2

4,3

4,5

4,8

4,8

4,5

4,7

5,3

4,5

4,0

4,5

3,9

2017

Landet
2017

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole
Foreldreundersøkelsen
Skolen
informerer oss
om barnets
utvikling
Tilfredshet med
informasjon
Brukerundersøkelse
Tilfredshet med SFO
tilgjengelighet
Foreldres
muligheter for
innflytelse på
Foreldreundersøkelsen
læringstilbuden
e til barnet.
Tilfredshet med Brukerundersøkelse
medvirkningen SFO
Får du være
med og vurdere
Elevundersøkelsen
skolearbeidet
ditt?
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4,1

4,0

4,2
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

SFO: Benytte resultatet fra
brukerundersøkelsen når aktiviteter og innhold
i SFO planlegges.

Denne brukes. Brukerundersøkelsen er hvert
andre år.

SFO: Ukentlig møter med ansatte for å avklare
aktiviteter og innhold, samt hvordan elever
med ulike behov behandles mest mulig
ensartet.

Gjennomføres

SFO: Gjennomføre foreldremøte hver høst.

Gjennomføres

Arbeide videre med kommunal satsning
«Inkluderende læringsmiljø». Alle elever skal
oppleve tilhørighet, trygghet, trivsel og
mestring.
Dette forsterkes gjennom deltakelse i
Læringsmiljøprosjektet i regi av
Utdanningsdirektoratet. Skolen får veiledning
og kompetanseheving innen avdekking og
forebygging av mobbing, klasseledelse og
organisasjonsutvikling fra
Læringsmiljøsenteret.

Skolen har lagt til rette for trinntid og felles
utviklingstid. Det arbeides da med
satsningsområdene. I forhold til
Læringsmiljøprosjektet har skolen en egen
prosjektgruppe. Skolen har hatt fagsamlinger.
Intern arbeidsgruppe har deltatt på nasjonale
fagsamlinger. I tillegg får skolen veiledning.

Skolen deltar i Trivselsprogrammet.
Trivselsledere (elever som er kurset) legger til
rette for aktiviteter i langfriminuttene for resten
av elevene.

Gjennomføres. TL ansvarlig har møte med
elevene ca hver 14. dag.

Grundig analyse og drøfting av resultatene fra
Elevundersøkelsen. Evaluere eksisterende
tiltak og sette i gang nye tiltak ved behov.

Elevundersøkelsen er presentert.
Elevundersøkelsen sees i sammenheng med
annen informasjon. Hvert trinn/klasse har
områder de arbeider med.
Gjennomført.

Sørge for at alle skolens ansatte kjenner til og
følger opp ”Handlingsplan for et trygt og godt
skolemiljø, grunnskolen i Søgne”.
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Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk.

Faktor

Ambisjonsnivå

Nygård skole

Norge

Mestringstro

4

4,2

4,3

Selvstendighet

4

4,2

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

3,7

4,0

Mestringsklima

4

4,0

4,1

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

5,6-7,5 %

5,5

6,0

7,8

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

Ved nytilsetting brukes verktøyet
«Kompetansenøkkelen» for å sikre at skolen har
nødvendig fagkunnskap/fag blant de ansatte
Flere har tatt videreutdanning.

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

Det har vært endringer i ledelsen. Det øvrige
personalet er stabilt.

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

Gjennomføres

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

Egen plan for pedagogisk utviklingsarbeid i
fellestiden på onsdager. Egne møter med
fagarbeidere/assistenter ca en gang i måneden.
Fagsamlinger for alle.

Søgne kommune – Årsmelding 2017

Egen plan i forhold til utviklingstid. Høsten 2017
var de fleste i personalet med på personaltur.
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15. Lunde skole
Enhetsleder: Anne Beth Torkelsen

Ansvarsområde
Lunde skole er en barneskole med 391 elever. Vi har egen SFO-avdeling med 83 barn. Skolen har
58 ansatte og ledergruppen består av enhetsleder og 3 avdelingsledere.
Skolen har en spesialpedagogisk veileder som jobber tett sammen med ledelsen i den delen av
opplæringen som gjelder aspekter ved hverdagen hvor enkeltelever trenger noe ekstra.
Lunde skole driver en systematisk og målrettet opplæring med fokus på motivasjon og mestring for å
oppnå det skolemiljøet vi vil ha og de resultatene vi vil ha. Dette gjøres via arbeidet med inkluderende
skolemiljø og satsing på lesing.

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



Lesing
Inkluderende læringsmiljø

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå 2015 2016

2017

100

99

98

107

0

175

509

-1 759

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Det vil bli et merforbruk i 2017. Det skyldes for
en stor grad ekstraordinære utgifter på
personalsiden i forbindelse med at skolen har
bygget ut og bygget om over flere år, samt den
kostnad ekstra krevende elever utgjør. Skolen
beregner å ta inn underskuddet i løpet av
2018.

Underskuddet ble større enn forventet. Dette
skyldes i hovedsak utgifter til 2 elever med særs
krevende tilpasning til sin skolehverdag, samt
som nevnt ekstraordinære utgifter på
personalsiden i forbindelse med skolens ut- og
ombygging. Skolen planlegger å ta inn store
deler av underskuddet i 2018
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Resultater Nasjonale prøver
5.trinn

Lunde 2015

Lunde 2016

Lunde 2017

Landet 2017

Mål 2017

50

50

50
50

50
50

Lesing

47

49

45

Engelsk
Regning

49
48

48
47

45
45

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Kompetanseheving i personalet via et
skolebasert nettkurs i læringsfremmende
vurdering på høgskolen i Lillehammer. Alle
pedagogene jobber sammen om dette kurset.

Dette er nå avsluttet og har gitt pedagogene en
god kompetanseheving.

Erfaringsutveksling i vurderingsarbeidet med
fokus på gode målformuleringer og gode
fremovermeldinger.

Erfaringsutvekslingen mellom pedagogene og
trinnene på skolen fortsetter. Vi ser at det har
en effekt på lærers utførelse av arbeidet

Ny leseopplæringsplan er laget og er under
implementering. På Lunde skole og sammen
på de tre barneskolene jobbes det med dette
og vi utnytter muligheten til å dra veksler på
hverandres kompetanse.

Vi jobber videre med leseopplæringsplanen og
de erfaringer vi har gjort oss har ført til noen
endringer som implementeres i 2018

Videreføre og videreutvikle Lunde-modellen.

Lunde-modellen i den form den har vært er ikke
videreført og vi ser på nye måter å utvikle den.
Denne er implementert.

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.

Viktig for skolen

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

Viktig for skolen

Styrke opplæringen i engelsk fra 3 trinn.

Dette gjennomføres og skolen har flere lærere
med videreutdanning i engelsk de siste årene og
også for neste skoleår. Det jobbes også med
faggrupper på skolen.

Søgne kommune – Årsmelding 2017
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Fokusområde brukere/tjenester
Skala for Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen er omregnet fra opprinnelig 1-5 til 1-6.
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Måleindikator
Mitt/vårt barn får
i alle fag
tilrettelagt
opplæring i tråd
med egne evner
og
forutsetninger
Skolen
håndterer
mobbing av
elever på en
god måte.
Tilfredshet med
tjenestens
kvalitet (helhetsvurdering)
Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene
Resultater
nasjonale
prøver
Kommunikasjon
mellom hjem og
skole
Skolen
informerer oss
om barnets
utvikling
Tilfredshet med
informasjon

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

2014

2016

Landet
2016

4,5

4,9

5,3

4,9

4,5

4,7

5,2

4,8

4,5

4,5

4,5

4,9

4,5

Ikke
aktuelt

Se egen tabell

Se
egen
tabell

Ambisjonsnivå

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Nasjonale prøver

4,5

5,3

5,2

5,3

4,5

5,4

5,3

5,3

4,5

3,7

2,8

3,9

4,5

4,3

4,1

4,7

Foreldreundersøkelsen 4,5

4,4

5,2

5,2

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

4,0

Elevundersøkelsen

4,5

4,2

4,8

3,7

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Søgne kommune – Årsmelding 2017

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk.

Faktor

Ambisjonsnivå

Lunde skole

Norge

Mestringstro

4

4,2

4,3

Selvstendighet

4

4,6

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

3,8

4,0

Mestringsklima

4

4,1

4,1

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

Ambisjons2015 2016
nivå
5,6-7,5%

10,9

6,0

2017
4,2

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

Denne gjennomføres og følges opp av lederne i
medarbeidersamtalene. I samarbeid med
personalet har vi laget en plan for hvordan vi
følger opp punktene i faktor 10. Eksempler på
dette er:
Legge til rette for mestring og bruk av egen
kompetanse via kompetanse-deling.
Gode planlagte medarbeidersamtaler
Godt planlagte møter på skolen i ulike fora.

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

Denne jobbes det godt med

Inkluderende arbeidsmiljø.

Vi jobber kontinuerlig med denne

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

Også denne jobbes det godt med.

Søgne kommune – Årsmelding 2017
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16. Langenes skole
Enhetsleder Børre Nedrejord Rakstang

Ansvarsområde
Langenes skole er en av Søgne kommunes barneskoler. I 2016 hadde skolen ca 240 elever. Disse var
fordelt på to klasser pr. trinn.
Ledergruppe på Langenes skole består av rektor og to avdelingsledere. Avdelingslederne har ansvar
for hver sin avdeling: 1-4 trinn og 5. til 7. trinn. Skolen har skolefritidsordning med ca. 35 barn. Den
avdelingen ledes av SFO-leder.
Det blir gitt leksehjelp for 3. til 7. trinn, denne gjennomføres av fagarbeider og pedagog. I tillegg har vi
egen leksehjelp for minoritetsspråklige elever.
Skolen har et stabilt personale. Det har vært noe utskiftninger det siste året da flere pedagoger har
blitt pensjonert. Det er få menn i personalet.

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

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

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor Måleindikator
God økonomistyring

Målemetode

Ambisjonsnivå 2015

2016

2017

Budsjettavvik i %

100

100

96

93

Budsjettavvik i kr

0

30

859

1 351

Avvik i forhold til budsjett

Kommentar: Det har vært et mål for skolen å skape en buffer til uforutsette hendelser i budsjettet.
Dette har blant annet blitt gjort ved utleie av avdelingsleder til Rådhuset.

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Lage intern buffer for uforutsette hendelser

Dette har vi lykkes med.

Nøyaktig budsjettarbeid. Følge med på
budsjett/regnskap.

Ok

Redusert bemanning i forhold til ny
fordelingsmodell fra høsten 2014.
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Resultater Nasjonale prøver
Langenes 2015

Langenes 2016

Langenes 2017

Landet
2017

Mål 2017

Lesing

51

49

53

50

50

Engelsk

46

50

52

50

50

Regning

49

50

54

50

50

5.trinn

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Skolen har felles leseplan. Denne er
implementert i skolens årsplaner og til dels i den
daglige praksisen med elevene.

Denne er godt implementert i skolens planer, og
vi har vedvarende fokus på at alle lærere er
leselærere.

Grundig analyse av resultatene på Nasjonale
prøver. Satt inn tiltak ved behov.

Gjennomført.

Resultater fra Nasjonale prøver blir sendt hjem
med forslag på tiltak

Gjennomført.

Har egen leselærer på småskolen. Leselærer
følger opp de ulike trinnene med lesekurs.
Ledelsen gjennomfører oppfølging og drøfting
av resultater etter kartlegginger og prøver med
trinnene. Setter opp nødvendige tiltak.

Her har ikke vi i ledelsen vært gode nok. Tiltak
satt inn.

To pedagoger er i servisert til å gjennomføre
Logos. Logos er en diagnostisk test som tester
ulike elementer innenfor lesing og
leseforståelse..

Gjennomført.

Leseopplæringen på 1. trinn endret. Elevene
lærer bokstaver og lyder raskere. Det brukes
mer tid til repetisjon og oppfølging av den
enkelte elev. Egen leselærer 2 timer pr. dag.

Gjennomført

Nytt læreverk og andre læremidler i engelsk
som tiltak for å bedre resultater i engelsk.

Gjennomført.

Skoleåret 2016/2017 tolærersystem i engelsk
fra 4. trinn.

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

God
tjenestekvalitet

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

God service og
informasjon

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

Målemetode

Ambisjonsnivå

2014

2016

Landet
2016

4,5

4,9

5,0

5,1

4,5

4,6

5,2

4,9

4,5

4,1

4,7

4,5

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO
4,5

Nasjonale prøver

Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt

Se egen tabell

Se
egen
tabell

Se
egen
tabell

4,5

5.3

5,6*

5,2*

4,5

5,3

5,4

5,2

4,5

3,4

4,3

3,9

4,5

4,5

4,4

4,7

4,5

4,2

5,5

5,4

4,3

3,7

Foreldreundersøkelsen

Brukerundersøkelse
SFO

Foreldres
muligheter for
innflytelse på
Foreldreundersøkelsen
God
brukermedvirkning læringstilbudene til
barnet.
Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
SFO

4,5

4,0

Får du være med
og vurdere
skolearbeidet ditt?

Elevundersøkelsen

4,5

4,2

4,4

3,6

* Resultater basert på 7. trinn lokalt og nasjonalt- Elevundersøkelsen høsten 2016
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

SFO: Ukentlige møter hvor innhold og
aktiviteter drøftes. Månedsplan sendes hjem
hver måned.

Gjennomført

SFO har hatt egen undersøkelse blant elevene
og foreldrene i forhold til innhold. Bruker
tilbakemeldingene når innhold i SFO
planlegges.
SFO arrangerer foreldremøte hver høst.
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Gjennomført
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Elevundersøkelsen drøftes og nye tiltak settes
inn ved behov. Grundige prosesser rundt det
forebyggende arbeidet.

Gjennomført

Deltar i Triveselsprogrammet. Elevene lager
aktiviteter i friminutt.

Gjennomført

Utarbeidet en skolemiljøplan. Faste aktiviteter
på trinn og på tvers av trinnene. Skriftliggjort en
del av rutiner og ordninger som vi har på
skolen.

Gjennomført

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

Gjennomført

Sørge for alle skolens ansatte kjenner til og
følger opp ”Handlingsplan for et godt
psykososialt læringsmiljø».

Gjennomført. Planen har for øvrig endret navn til
«Plan for trygt og godt skolemiljø».

Deltar i læringsmiljøprosjektet i regi av
Utdanningsdirektoratet. Skolen får veiledning
og kompetanseheving på aktuelle tema fra
læringsmiljøsenteret.

Gjennomført.

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk.

Faktor

Ambisjonsnivå

Langenes
skole

Norge

Mestringstro

4

4,3

4,3

Selvstendighet

4

4,4

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

3,9

4,0

Mestringsklima

4

4,1

4,1

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Søgne kommune – Årsmelding 2017

Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

Ambisjons
nivå

201
5

2016

2017

5,6-7,5%

6,4

9,1

6,0

Side 87

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Arbeider for fortsatt god stabilitet og kontinuitet
i personalgruppa.

Gjennomført mange trivselstiltak i personalet.

Arbeide for et så lavt sykefravær som mulig.
Benytte IA-ordning.

Gjennomført

Legge til rette for å finne løsninger som kan
hindre unødig lange sykefravær.

Jobber kontinuerlig med tilrettelegging der vi
kan.

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

Gjennomført.

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

Dette jobber vi med.
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17. Tangvall skole
Enhetsleder: Elin Rekve

Ansvarsområde
Tangvall skole er en ungdomsskole med 193 elever og ca. 23 årsverk. Skolen mottar elever fra
barneskolene Nygård, Lunde og Langenes. Skolen er organisert på 8., 9. og 10. trinn med
avdelingsleder på hvert trinn. Skolen administrerer alternativ opplæringsarena SMIA for elever fra
begge ungdomsskolene.
Skolen er vertskap for nybosatte flyktninger som tilhører ungdomstrinnet. Elevene organiseres i
innføringsklasse, men med stor tilknytning til ordinære klasser. Skolen har ansatt tospråklig faglærer
og tospråklig assistent. Elever i ungdomsskolealder på kompetanseavdelingen ved Nygård skole får
også sin opplæring lagt til Tangvall skole.

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




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 2015 2016
100
0

97

97

97

496

544

566

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

God planlegging vedrørende investeringer

Skolen er noe tilbakeholden når det gjelder
investeringer. Det har sammenheng med
bygging av «Nye Tangvall» skole, samt
innføring av nytt læreplanverk fra 2020.
Skolen kontrollerer jevnlig eget regnskap.
Skolen kan bli bedre på å involvere ansatte i
utarbeidelsen av bl.a. detaljbudsjett.

Jevnlig regnskapskontroll.
Økt innsikt og forståelse hos personalet

Søgne kommune – Årsmelding 2017
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Resultater Nasjonale prøver
8. trinn*

Tangvall
2015

Tangvall
2016

Lesing
Engelsk

47
49

48
48

Regning

49

46**

Tangvall
2017
48
49
49

Landet 2017

Mål 2017

50
50

50*
50*

50

50*

*Målresultat ved nasjonale prøver på 8.trinn er vanskelig å målsette for ungdomstrinnet. Dette grunnet at
resultatene er resultater fra barnetrinnet. På ungdomstrinnet gjennomføres prøvene i september da elevene kun
har tilhørt ungdomstrinnet i noen uker.
** Når det gjelder resultat nasjonale prøver i regning anses dette som kritisk resultat der 48 % av elevene er på to
laveste mestringsnivå. Det betyr at elevene ikke kan anses å ha gode nok grunnleggende ferdigheter i regning,
noe som vil påvirke gjennomføringsevne og tilfang i fag.

9.trinn

Tangvall
2015

Tangvall
2016

Lesing

51

50

Tangvall
2017
53*

Regning

54

52

53*

Landet 2017

Mål 2017

54

52

54

52

Prøvene for 9.trinn er identiske med prøvene på 8.trinn, og skal fortelle noe om utvikling av de grunnleggende
ferdigheter i lesing og regning.
*Resultatet for 9.trinn 2017 er meget gode. De måler utvikling fra 8.trinn året før (2016). I lesing er utviklingen på
5 skalapoeng, mens det for regning er 7 skalapoeng.

Resultater grunnskolepoeng
Tangvall 2015

Tangvall 2016

Tangvall 2017

Landet 2017

Mål 2018

41,0*

41

38,9

41,4

41

Grunnskolepoeng: Regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og
deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10.
*Brudd i tidsrekken våren 2015 da valgfag kom med i beregningen.

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

God
tjenestekvalitet

Ambisjonsnivå

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
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Nasjonale prøver

Tangvall
2016
Skolen har
ikke
representative
tall
(svarprosent
9 %)

4,5

Skolen har
ikke
representative
tall
(svarprosent
9 %)

4,5

Se egen
tabell

Se egen
tabell

Landet
2016

Tangvall 2017

Landet
2017
(u.trinnet)

4,8

Skolen gjennomførte
ikke
Foreldreundersøkelsen
i 2017. Det i tråd med
kommunale rutiner.

4,7

4,8

Skolen gjennomførte
ikke
Foreldreundersøkelsen
i 2017. Det i tråd med
kommunale rutiner.

4,8

Se
egen
tabell

Se egen tabell

Søgne kommune – Årsmelding 2017

Se
egen
tabell

Resultater
Grunnskolepoeng
grunnskolepoeng

God service og
informasjon

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole

Se egen
tabell

Se egen
tabell

4,5

Skolen har
ikke
representative
tall
(svarprosent
9 %)

Foreldreundersøkelsen
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?

4,5

Skolen har
ikke
representative
tall
(svarprosent
9 %)

Se
egen
tabell
-

5,3

Foreldreundersøkelsen

4,5

Skolen gjennomførte
ikke
Foreldreundersøkelsen
i 2017. Det i tråd med

Se
egen
tabell

5,2

kommunale rutiner.

5,3

Skolen gjennomførte
ikke
Foreldreundersøkelsen
i 2017. Det i tråd med

5

kommunale rutiner.

4,8
Skolen har
ikke
representative
tall
(svarprosent
9 %)

Se egen tabell

4,2

Skolen gjennomførte
ikke
Foreldreundersøkelsen
i 2017. Det i tråd med

5,1

kommunale rutiner.

3,8

4,5

3,1

3,2

3,5

3,2

4,5

3,4

3,1

3,7

3,5

Elevundersøkelsen
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Rutiner for arbeid med resultatene av
nasjonale prøver implementeres i skolens
planer. Analyse og tiltaksplanlegging tidfestes i
trinn og utviklingsplan.

Skolen arbeider systematisk og planmessig med
utvikling av grunnleggende ferdigheter. Det i tråd
med skolens utviklingsplan.

Kartleggeren er gjennomført for alle elever
høsten 2016, denne regjennomføres i januar
2017.

Kartleggeren ble regjennomført i januar 2017.
Kartleggeren er ikke lenger obligatorisk på
Tangvall skole.

Skolens pedagogiske utviklingsplan innføres
fra høsten 2014.

Skolen har en grundig og gjennomarbeidet
utviklingsplan med milepæler og dokumentasjon
på måloppnåelse.

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

Søgne kommune – Årsmelding 2017

Gjennomføres i tråd med gitte nasjonale og
lokale føringer og retningslinjer.
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Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk.
Faktor

Ambisjonsnivå

Tangvall skole

Norge

Mestringstro

4

4,3

4,3

Selvstendighet

4

4,4

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

4,1

4,0

Mestringsklima

4

4,6

4,1

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Ambisjons2015
nivå
5,6-7,5 %

5,6

Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

2016

2017

5,9

3,8
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Skolens satsingsområde er ILM. Skolen
gjennomfører kontinuerlig og tidfestet
kompetanseheving på dette området. Lesing
vil bli satt inn som satsingsområde fra
2.semester skoleåret 16/17.

Gjennomført i tråd med nedfelte planer.

Vi har fokus på skolevandring og
klasseledelse. Det er rektor og avdelingsledere
som gjennomfører skolevandring for alt
pedagogisk personale. Hovedfokus er
klasseledelse og Inkludering/to-lærer.

Skolen har gode rutiner for oppstart og
avslutning av timer, samt innarbeidet rutiner for
god klasseledelse. Skolen benytter to-lærer i
fagene norsk, engelsk og matematikk i 7 av 8
klasser. Skolevandring er gjennomført våren
2017.
Skolen arbeider kontinuerlig for at alle ansatte
skal oppleve at det er et godt arbeidsmiljø ved
skolen.

Arbeidsmiljøet på skolen er bra. Skolen jobber
med videreutvikling av dette.
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18. Tinntjønn skole
Enhetsleder Jarle Langeland

Ansvarsområde
Tinntjønn skole er en ungdomsskole (8.-10. trinn) med omlag 190 elever. Elevene kommer
hovedsakelig fra barneskolene Langenes og Lunde. Skolen er organisert i tre trinn med hver sin
avdelingsleder, der hvert trinn har sin egen paviljong.
Vi holder til i flotte og landlige omgivelser like ovenfor Lunde. Elevene setter spesielt pris på lyse og
hyggelige klasserom, god plass til de praktiske fagene, en flott kantine og kroppsøving i
Tinntjønnhallen, som ligger i tilknytning til skolen.

Overordnede mål
Tinntjønn skole har utviklet seg og opprettholdt et godt læringstrykk. Vi skal lære elevene å ta gode
valg for seg selv:

Våge å gjøre en forskjell
I kommuneplanen for 2011- 2020 er det satt følgende hovedmål for oppvekst: «En oppvekst i Søgne
skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen».
I pedagogisk utviklingsplan er hovedsatsingene inkluderende læringsmiljø og lesing.

Fokusområde økonomi
Kritiske suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå 2015 2016

2017

100

100

100

100

0

-93

7

-47
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Jevnlig budsjettkontroll

Vi har fulgt opp økonomien jevnlig.
Det er gjort grep for å tilpasse driften, ved å
redusere bemanningen.
Vi ser likevel er en utfordring med å
imøtekomme en økende andel elever som
strever og trenger en trygg voksen i nærheten.

Søgne kommune – Årsmelding 2017
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Resultater Nasjonale prøver
8.trinn

Tinntjønn
2015

Tinntjønn Tinntjønn
2016
2017

Landet
2017

Mål 2017

Lesing

48

49

49

50

50

Engelsk

47

47

46

50

50

Regning

50

50

47

50

50

9.trinn

Tinntjønn
2015

Tinntjønn
2016

Tinntjønn
2017

Landet 2017

Mål 2017

Lesing

52

49

55

54

54

Regning

51

53

53

54

54

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

Resultater grunnskolepoeng
Tinntjønn 2014

Tinntjønn 2015

Tinntjønn 2016

Tinntjønn
2017

Landet 2017

Mål 2017

42,6

41,9*

40,9

41,3

41,2

42

Grunnskolepoeng: Regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges
sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet
med 10.
*Brudd i tidsrekken våren 2015 da valgfag kom med i beregningen

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

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon
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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.

Ambisjonsnivå 2013 2016

4,5

4,4

5,2

4,5

4,2

5,3

Resultater
nasjonale prøver

Nasjonale prøver

Se egen tabell

Resultater
grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng

Se egen tabell

Kommunikasjon
mellom hjem og
skole

Foreldreundersøkelsen

4,5

2017 Landet
2016

*

3,9

3,7

*

Se
egen
tabell
Se
egen
tabell
5,0

5,5

*

4,3

Søgne kommune – Årsmelding 2017

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

4,5

5,1

5,6

*

4,4

4,5

4,1

5,3

*

3,4

4,5

4,9

4,3

4,5

3,5

4,2

3,7

3,7

2,7

2,6

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Arbeide for et bedre integrert læringsmiljø

Alle har rett til å ha en tilhørighet hvor de kan
trene samspill med jevnaldrende. Vi har fokus på
at skolen skal jobbe kollektivt med gode metoder
i klasserommet.
Våre satsinger på strukturert samarbeidslæring,
og to-lærersystem er viktige. Dette opplever vi
gir mer aktive timer og bedre innsats for alle
elever. Elevene kan også lære mer av
hverandre.
Vi starter vi opp nye 8. trinn uten vedtak om
vedtak om spesialundervisning. Vi kan da se
bedre hva eleven har behov for på ny skole og
hva elevene kan få nytte av i ordinær
undervisning.

Jobbe tett med foreldrene

Vi har høyt trykk på kontakten med hjemmet.
Dette er for at vi drar i samme retning og ha med
foresatte i å oppfølgingen.
Vi har også forsøk med å kutte ut anmerkninger,
slik at vi kan få et bedre læringsfokus på orden
og oppførsel. Dette har gjort at det har blitt
betydelig mer kontakt med hjemmene.
For flere elever betyr det at foresatte og lærer
har ukentlig kontakt.

Søgne kommune – Årsmelding 2017
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Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk.

Faktor

Ambisjonsnivå

Tinntjønn skole

Norge

Mestringstro

4

4,4

4,3

Selvstendighet

4

4,2

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

4,4

4,0

Mestringsklima

4

4,3

4,1

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

Ambisjons2015 2016
nivå
5,6-7,5%

7,9

8,6

2017
6,3

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Lage en kompetanseutviklingsplan.

Vi har ferdigstilt kompetanseutviklingsplanen i
Visma, som igjen har vært med i
vurderingsgrunnlaget for videreutdanning.

Sette av tid til bedre samarbeid mellom
kolleger.

Vi har utviklet fellestiden, samt jobbet med
kollegaveiledning.
Dette gir bedre samarbeid mellom kolleger, samt
at man lærer godt av de som står elvene
nærmest.
Vi opplever dette har vært en viktig drivkraft i
utviklingsarbeidet.

Arbeid med 10-faktormodellen

Vi har drøftet undersøkelsen oppe flere
fora(personalmøte, HMS-gruppen, FAU,
Samarbeidsutvalget, Skolemiljøutvalget og
Elevrådet)
Vi er fornøyde med at de ansatte skårer skolen
så høyt (fleksibilitetsvilje, mestringsorientert
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ledelse og nytteorientert motivasjon). Følgende
plan er det enighet om:
Prinsipp:


Praksisnært



Erfaringsutveksling



Få tema

Overordnet satsinger som vi tar med i planen for
utviklingstid fra høsten:
1) Kollegaveiledning/Lesson Study
2) Praksisnære saker
3) Vi kan sjekke om vi kan få til:

Søgne kommune – Årsmelding 2017

-

Nytt kurs i LSS

-

Rådgiver har litt om vgs

-

Lærebokforfatter til fellestid

-

Kurs om vurdering

-

Hospitering på andre skoler/ Samarbeid
med andre skoler

-

Faglig arbeid på fellestider

-

Rutiner for å legge opplegg i Idébanken
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19. Enhet for helsetjenester
Enhetsleder Vegard Nilsen

Ansvarsområde
Enhet for helsetjeneste består av følgende virksomheter og dekker følgende funksjoner:
Avdeling for fysio- og ergoterapi
- forebygging
- vedlikehold av funksjoner
- behandling
- rehabilitering
- kommunalt hjelpemiddellager
Avdeling for forebyggende helsetjeneste
- helsestasjon
- skolehelsetjeneste
- jordmortjeneste
Familiesenteret
- familieterapeutisk virksomhet, særlig rettet mot barnefamilier
Kurativ legetjeneste
- fastlegetjeneste
- legevakt
Frisklivssentral
- helsesamtaler og tilrettelegging av diverse kurstilbud / gruppetilbud
Folkehelsekoordinator
- koordinere og holde «trykk» på folkehelsearbeid og helseoversiktsarbeid som et tverrsektorielt
ansvar
Kommuneoverlegevirksomhet
- helseovervåkning og helseoversikt
- rådgivning
- miljørettet helsevern
- ivareta kommunens krav til samfunnsmedisinsk kompetanse
- smittevern
- helseberedskap
- fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse

Overordnede mål
-

Få mest mulig effekt ut av de ressursene vi har
Økt innslag av «universelle» tiltak
Sikre god kvalitet og tilfredsstillende kapasitet på tjenesten.
Kompetente og fornøyde medarbeidere.
God tverrfaglig virksomhet.
Tiltak for å nå de overordnede mål er beskrevet under fokusområdene nedenfor.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Forbruk i % av
budsjett
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Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

100

94

99

95
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Budsjettavvik i kr

0

1 495

171

1 553

Overskuddet på ca. 1,5 mill. kroner kommer fra 1 mill. kroner fra legetjenesten og 0,5 mill. kroner fra
legevakt. Fra 2017 har vi valgt å ikke tilbakeføre regningen som kommer i februar 2018 for det
interkommunale oppgjøret for «per-capita-regnskapet», denne bidrar til Legetjenestens overskudd
med ca. 0,4 mill. koner, mens resten skyldes refusjon fra staten for turnuslege og overbudsjettert «percapita-tilskudd». Overskuddet på legevaktsregnskapet skyldes utelukkende inntektsføring av et bundet
fond på 485 000 kroner.

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

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

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

2014

2016

Landet
2016

4,3

4,8

4,7

4,8

-

IA

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

4,7

4,7

IA

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi

5,3

4,3

5,3

5,0

-

IA

Målemetode

Ambisjonsnivå

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

Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Brukerundersøkelse
helsestasjon

Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,5

4,5

Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt

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

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
helsestasjon

4,7
4,5

IA

4,8

4,6

IA

Brukerundersøkelse
skolehelsetjenesten

4,8

4,1

IA

Brukerundersøkelse fysio/ergoterapi

5,1

5,1

IA

4,7

-

4,8

4,6

IA

4,9

5,5

IA

4,1

-

5,4

5,4

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

4,5

4,5

IA

Undersøkelsen bør tolkes med stor forsiktighet p.g.a. svært lav svarprosent.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Utvikle kvalitet og kapasitet på de
primærforebyggende tjenestene.

Utvidede svangerskapskurs, økt
foreldresamarbeid rettet mot barnehager og
skoler, tverrfaglige team (TFT) og helsefagteam
(HFT) er eksempler på samhandling og tidlig
innsats.
Arbeidet med prosjekt «rød tråd» fra
unnfangelse til utgangen av 10. klasse der vi
sikrer oss at alle barn og alle foreldre møter et
gjenkjennbart budskap (fra helse- og
oppvekstansatte) om
tilknytning/relasjon/traumeforståelse går tregt.

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

Økende grad av samarbeid inn mot
korttidsavdelingen og fokus på rehabilitering.

Utvikle internkontrollsystemer i alle deler av
tjenesten for å sikre god kvalitet i alle tjenester,
herunder sikre at alle prosedyrer som er i strid
med gjeldende nasjonale faglige retningslinjer
heretter må til godkjenning hos enhetsleder.

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk.

Faktor

Ambisjonsnivå

Enhet for
helsetjenester

Norge

Mestringstro

4

4,3

4,3

Selvstendighet

4

4,5

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

4,3

4,0

Mestringsklima

4

4,4

4,1

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk
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Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

Ambisjons2015 2016
nivå
5,6-7,5 %

5,7

5,4

2017
4,1
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Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 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.

Vi merker godt oppgaveoverføring fra
andrelinjetjenesten. Familiesenteret ser at ABUP
og DPS-Strømme overlater tunge saker til dem,
og ergo- og fysioterapeutene merker at
kommunen får økt ansvar for rehabilitering.

Økt involvering av ansatte i
økonomiplanarbeidet for å bidra til bredde i
innspill og økt forståelse for de prioriteringene
som til sist må gjøres

De ansatte har opplevd tilstrekkelig involvering
de siste årene, som også har gitt en god
forståelse for de vedtak som blir fattet.

Etablere faste enhetsmøter der administrative
ting kan tas opp – i tillegg til de eksisterende
fagmøtene vi har.

Månedlige personalmøter er gjennomført i 2017.

Verneombud og faste rutiner for HMS-gruppe
er nå på plass.

2-3 møter per halvår er gjennomført. Få eller
ingen saker som meldes inn.

Søgne kommune – Årsmelding 2017
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20. Enhet for Institusjonstjenester
Enhetsleder: Kari Beate Johnsrud

Ansvarsområde
Enhet for Institusjonstjenester har ansvar for døgnkontinuerlig drift av 62 (+ 2 som ikke er tatt i bruk i
2017) institusjonsplasser.
Plassene er fordelt i avdelinger med 32 (34) langtids plasser og
16 korttids/rehabiliteringsplasser ved Søgne omsorgssenter. To av disse plassene er kommunal
øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD).
Ved Langenes Bokollektiv er det 14 langtidsplasser for demente. Enheten driver også kommunens
Hoved- kjøkken, vaskeri - og institusjonsrenhold. Enheten har ca 70 årsverk.

Visjon og Overordnede mål
Enhetens visjon er: Kompetanse gir trygghet og trivsel.
Enhetens overordnede mål har vært å yte nødvendig helsehjelp og lovpålagte oppgaver innenfor de til
enhver tids foreliggende lover, forskrifter og rammevilkår.
Målene har vært:




Ivareta kommunens «sørge- for ansvar» med hjemmel i helse- og omsorgslovverket
Brukermedvirkning og livskvalitet for våre brukere, pasienter og deres pårørende
Medarbeiderne skal oppleve utvikling og arbeidsglede

Det har i 2017 startet et systematisk utviklingsarbeid med følgende mål:








Tilpasse og utvikle organisasjonen for å møte morgendagens oppgaver og utfordringer
innenfor de lovmessige krav og forventninger som stilles til oss
Utvikle en «Vi kultur» med fokus på samhandling mellom avdelinger med et gjensidig
ønske om å gjøre hverandre gode, å løse oppgavene sammen for en kostnadseffektiv
tjeneste av god kvalitet.
Skape spennende arbeidsplasser i en heltidskultur med varierte oppgaver og
utviklingsmuligheter.
Fremme et godt arbeidsmiljø med helsefremmende arbeidsplasser
Være en attraktiv arbeidsgiver ved blant annet å gi ansatte muligheter til kompetanse
vekst og karriere.
Være en åpen og inkluderende enhet ved å ta imot og tilrettelegge for mennesker som
trenger arbeidspraksis, lærlingplass og andre.
Fremme samarbeid med pårørende og frivillige – legge til rette for å skape gode sosiale
møteplasser mellom mennesker i alle aldre.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Avvik i forhold til
budsjett

Forbruk i % av budsjett

God økonomistyring

Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

100

99

103

107

0

384

-1 327 -3 246

Enheten har tidligere i for liten grad fokusert på internt samarbeid og samhandling med for lite
kunnskap om ressursstyring på systemnivå. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av svært
mye overtidsgodtgjørelse, innkjøp av eksterne tjenester og for mye bruk av frie timer i turnus med
påfølgende økte lønnsutgifter.
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Dette er tatt fatt i, og enheten har det siste halvåret hatt en gunstig utvikling i ressursbruk.
Merforbruket er blitt redusert måned for måned, fra et stort merforbruk i årets første tertial til en
nærmest periodisert balanse i siste tertial.

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020
Realistiske rammer og budsjetter.

Sjekk av konteringslistene hver måned.
Gjennomgang regnskapsrapporter hver måned.
Begrunne og melde avvik så tidlig som mulig.
Vurdere effektivitetspotensialer i enheten, bygge
opp endringskompetanse.

Yte tjenester etter beste og laveste effektive
omsorgsnivå; BEON/ LEON prinsippet.
Benytte ressursstyringsprogram (RS); timelister
og turnus.
Enheten arbeider kontinuerlig med heltidskultur

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017
Det har derfor vært krevende å vurdere hvorvidt
eksisterende rammer har vært realistiske eller
ikke. Enheten fikk 1 mill i revidert budsjett, og har
samtidig hatt en gunstig utvikling i ressursbruken
gjennom året. Fra stort merforbruk første tertial til
nærmest balanse i forbruk siste tertial av året.
Utført
Utført
Utført
Det er gradvis iverksatt små og store
organisatoriske endringer fra og med mai.
Endringene er et resultat av store behov for nye
måter å drifte enheten på. Både organisatorisk,
kulturelt og hvordan ulike nivåer ledes på.
Utført
Er ikke ivaretatt godt nok. Derfor er det i løpet av
høsten omdisponert interne ressurser som har
mer fokus på disse oppgavene
Utført

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

Tilfredshet med informasjon
Tilfredshet med tilgjengelighet
Tilfredshet med
medvirkningen

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020
Ha god brukermedvirkning for pasienter og
pårørende.
Ha nødvendig fagbemanning til stede hele
døgnet siden enheten driver døgnkontinuerlige
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Målemetode
Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse

Ambisjons
-nivå

2014 2016

Landet
2016

5,3

4,5

4,4

4,5

5,2

4,6

4,5

4,5

4,6

4,5

4,6

4,5

4,7

4,6

4,2

4,5
4,5

Kommentar/gjennomføring av tiltak i
2017
Det er i løpet av året iverksatt konkrete tiltak
rettet mot samarbeidet med frivillig sektor og
beboernes nettverk.
Det har vært og er fortsatt utfordringer knyttet til
best mulig organisering av enhetens samlede
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pasient- og beboertilbud på det høyeste
omsorgsnivået i kommunen.
Regelmessige legevisitter fra sykehjemslege.
Fastlege/ legevaktslege og tannhelsetjeneste
benyttes ved behov.

sykepleierressurser. Det jobbes med dette
parallelt med å bedre enhetens generelle
organisatoriske utfordringer
Utført

Utarbeide tjenestebeskrivelser og tiltaksplaner.

Ikke utført

Utarbeide individuell plan i samarbeid med
tjenestemottakere som har langvarige og
koordinerte tjenester.

Utført

Iplos-registrering og tiltaksplaner i Gerica
brukes som dokumentasjon i tjenestene ved
den enkelte pasients nødvendige behov.

Utført

Enheten tilbyr pårørendeinformasjon og
pårørendemøter.

Utført – og under opptrapping

Samarbeid med frivillige. Enheten samarbeider
blant annet med Røde Kors, Søgne Menighet,
Demensforeningen, Kulturenheten og den
Kulturelle spaserstokk, Frivilligsentralen,
Tangvall og Tinntjønn ungdomsskoler og
Solstrålen Barnehage.

Utført – og under opptrapping

Pasienter skal ha et godt aktivitetstilbud på
avdelingene, i Maries Kafe og utendørs i
Sansehagene på Søgne omsorgssenter og
Langenes Bokollektiv.

Det jobbes med konkrete planer for å bedre
tilbudet. Tiltak som er planlagt og som vil bli
gjennomført fra 2018 er ekstra aktiviteter i kafe
(restaurantkvelder og kafe-kvelder). Omfang av
samarbeid med frivillige har økt noe, og det er
planlagt nye tiltak i 2018 (blant annet
gledesspredere»

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk.

Faktor

Ambisjonsnivå

Enhet for
institusjonstjenester

Norge

Mestringstro

4

4,4

4,3

Selvstendighet

4

4,3

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

3,8

4,0

Mestringsklima

4

4,1

4,1
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Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet
til å jobbe selvstendig og gjøre egne
vurderinger i jobben sin, basert på egen
kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best
mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne
av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre
gode, fremfor å rivalisere om å bli best.

Søgne kommune – Årsmelding 2017

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Ambisjons2015
nivå
5,6-7,5 %

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

10,0

2016

2017

7,6

10,7

Kommentar/gjennomføring av tiltak i
2017

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

Er under planlegging parallelt med nye turnuser

Opplæring av ansatte i helsenett, Gerica, RS,
VAR, AIVO og e-læringsprogram.

E-læringsprogram KS læring er tatt i bruk.
Opplæring i annen programvare og
dokumentasjon gjøres kontinuerlig.

Det arbeides etter metodene i
Innovasjonsledelse (BTL).

Utført

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

Ikke gjennomført – er i prosess

Fokus på HMS og nærværsfaktorer.

Det er gjennomført en rekke enkelt tiltak knyttet
til HMS arbeid som f.eks. Styrketrening i
arbeidstiden i regi av BHT, Bra mat kurs, Gå
gruppe, Vektklubb mm. Og andre trivselstiltak.
I tillegg gjennomføres systematisk IA oppfølging
etter gjeldende regler.

Har jevnlige møter i enhetens lokale HMSgruppe.

Utført

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

Utført



Sykepleiere hospiterer på SSHF,
akuttmottak og andre aktuelle
avdelinger.

Utført



Sykepleiere deltar i videreutdanning og
kokker tar fagstudier i ernæring i helseog omsorgssektoren.

Utført



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

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

Utført



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

Utført
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21. Enhet for hjemmetjenester
Enhetsleder Anne Lise Sandbakken

Ansvarsområde
Enhet for hjemmetjenester består av hjemmesykepleie sone øst og sone vest, som gir tjenester etter
vedtak om helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand til hjemmeboende. Samt dagaktivitetstilbud for
brukere ved Lundeveien og Langenes, 2 mottakskjøkken og renholder, omsorgslønn, støttekontakt og
BPA. Enheten har i tillegg ansvar for 33 utleieboliger fordelt på Lundeveien og Langenes bo- og
aktivitetssenter og et bemannet bokollektiv for 5 personer. Enheten har ca. 59 årsverk fordelt på rundt
125 ansatte. Det utføres hjemmesykepleie i brukers hjem til ca. 200 innbyggere, og praktisk bistand til
ca. 100 brukere. De fleste oppgavene som utføres er lovpålagte, ikke betalbare, tjenester.
Enhetens formål er å yte nødvendig helsehjelp til de av kommunens innbyggere som har behov eller
rett på dette. I tillegg ytes det praktisk bistand i form av hjemmehjelp og enheten har et
dagaktivitetstilbud som er åpent alle ukedager. Fokuset i enheten er at brukeren skal kunne bo i egen
bolig lengst mulig.

Enhetens visjon:
Vi bidrar til en verdig hverdag! Og jobber etter prinsippet «Hva er viktig for deg?»

Overordnede mål
1. De tjenester som ytes er profesjonelle, helhetlige, fleksibel og mest mulig individuelt tilpasset
slik at det blir gitt rett kompetanse til rett tid.
2. Ha en stabil bemanning igjennom å organisere enheten slik at en skaper størst mulig grad av
trygghet, forutsigbarhet og mulighet for faglig utvikling, medbestemmelse og trivsel
3. God tverrfaglig virksomhet.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

100

100

99

101

0

194

267

-747

Det er en ressurskrevende bruker som har fått økt vedtaket på flere timer pr uke, samt en ny BPA som
det ikke har vært budsjetter, som gjorde at enheten overskred budsjettet i år.

Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Ha budsjetter som samsvarer med dagens
bemanning og behov

Vi hadde det i starten av året, men enheten har
ingen buffer til å møte uforutsette kostnader.

Melde avvik så tidlig som mulig
Kontinuerlig fokus på å holde seg innenfor
budsjettet.

Det ble meldt til kommunalsjef.
Vi jobber hele tiden med dette.

Søgne kommune – Årsmelding 2017
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Jevnlig gjennomgang av enhetens status.

Blir gjort.

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
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester
Brukerundersøkelse
dagsenter
Brukerundersøkelse
hjemmetjenester

Ambisjonsnivå

2014

2016

Landet
2016

5,6

5,7

5,6

5

5,1

5,2

4,5

4,5

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

5,1

5,2

4,7

4,7

5,2

5,4

4,7

4,7

4,6

4,5

4,4

4,4

4,5
4,8

4,5
4,9

4,5
4,5
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Ha fokus på et fortsatt godt tjenestetilbud for
våre brukere.

Vi jobber kontinuerlig med å bli bedre og jobber
etter sjekklister, hva er viktig for deg og få
færrest mulig pleiere til hver bruker. Er med i det
gode pasientforløp.

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

Dette jobbes det med hele tiden.

Ha fokus på å være tilgjengelig for brukerne og
deres pårørende

Vi har fastsatte tidspunkt der de kan nå oss på,
vi har ingen merkantil 5 dager i uka som kan ta
imot beskjeder. Så vi klarer ikke være
tilgjengelige hele tiden for spørsmål. Men svarer
på akutt tlf og alarmer 24/7

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

Vi jobber hele tiden for at vi skal ha best mulig
dialog med brukerne og finne ut hva som er
viktig for dem.

Side 108

Søgne kommune – Årsmelding 2017

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk

Faktor

Ambisjonsnivå

Enhet for
hjemmetjeneste

Norge

Mestringstro

4

4,2

4,3

Selvstendighet

4

4,1

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

4,0

4,0

Mestringsklima

4

4,0

4,1

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

5,6-7,5 %

7,4

4,9

7,2
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

Vi har i år hatt et høyt sykefravær, dette skyldes
i noen grad et stort arbeidspress med veldig
tunge brukere, der det har vært vanskelig å
tilrettelegge tilstrekkelig nok, der ansatte har fått
slitasje plager og fysiske plager pga
arbeidsplassen. Vi har satt i gang veiledning for
ansatte på hvordan takle å stå i en veldig
utfordrende situasjon over år, og samtidig leid
inn ekstra bemanning for å avlaste situasjonen.
Videre har enheten hatt inne fysioterapeut for å
sikre at ansatte driver rett forflytningsteknikk og
ergoterapeut for å se på best mulig
tilrettelegging og hjelpemidler.

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

Vi gjennomfører jevnlig faglunsjer, har fagdager
to ganger i året og sender aktuelle på eksterne
kurs når det er mulig. Ansatte har også tilbud om
hospitering i andre avdelinger/sykehus.
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Drive god ledelse.

Side 110

Vi jobber hele tiden for å styrke avd.lederne til å
bli gode ledere. Slik at enheten kan drive god
ledelse. Har også send to av de ferskeste
avd.lederne på lederkurs med påfølgende
veiledning/coaching. Vi jobber hele tiden for å
styrke avd.lederne til å bli gode ledere.
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22. Enhet for livsmestring
Enhetsleder: Trine Lise Enersen

Ansvarsområde:
Psykiske helsetjenester, rusarbeid og habiliteringstjenester til funksjonshemmede

Overordnede mål
Gi brukerne et tjenestetilbud så helhetlig, fleksibelt og individuelt tilpasset som mulig i forhold til
organisatoriske og økonomiske rammevilkår.
Organisere enheten på en slik måte at den i størst mulig grad sikrer de ansattes behov for en trygg og
forutsigbar arbeidsplass preget av åpenhet, faglig utvikling, medbestemmelse og trivsel.
Justere fortløpende enhetens aktivitetsnivå slik at dette i størst mulig grad samsvarer med de
muligheter som er innenfor de budsjetterte rammer.

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

100

98

99

100

0

1 508

703

10
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

Økonomi er en del av dagsorden på månedlige
ledermøter. Drøfter rammer og aktivitet.
Tett dialog med enhetsleder i forhold til
eventuelle avvik i omfang/aktivitetsnivå.
I 2017 reduserte vi aktivitet innen rus
omsorgen, da tilskuddet ble mindre enn
forventet.

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

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

God
tjenestekvalitet

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år
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Ambisjonsnivå

2014

2016

Landet
2016

4,5

5,6

5,6

5,6
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Tilfredshet med
koordinering av
tjenestene

Tilfredshet med
informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.2
Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.
Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.
Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.
Brukerundersøkelse
psykisk helse brukere
over 18 år
Brukerundersøkelse
utviklingshemmede –
brukerrep.

5,1

4,9

IA

5,6

5,6

5,4

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

4,4

4,7

5,8

5,2

5,3

5,3

5,3

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

IA

5,1

5,1

5,3

3,5

3,5

4,5

4,7

4,5

4,5

4,5
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Enheten går aktivt inn med tiltak rettet mot
brukermedvirkning. Målsetting er å
gjennomføre samtaler med brukernes
pårørende i løpet av vinteren 2016/2017 for å
kartlegge behovet for medvirkning.

Det er etablert samarbeidsmøte mellom
habilitering voksne og brukergruppens
pårørende og verger en gang pr år. Første møte
jan.2017, da det kom frem at det var ønskelig
med årlige treff. Neste møte fant sted i februar
2018. Det er også samarbeidsgrupper på
individnivå. For eksempel ansvarsgrupper.
Hele enheten arbeider med å ha en tett dialog
med bruker/verge/nærmeste pårørende.
Enheten har rutiner på samarbeid med interne
og eksterne aktører i forhold til
forventningsavklaringer.
Det er ukentlig samarbeidsmøter med enheten
og forvaltningen i forhold til kartlegging av
tjenester til innbyggerne.

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.

2

Undersøkelsen er revidert i 2014, og resultatene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere
undersøkelser

Side 112

Søgne kommune – Årsmelding 2017

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk.

Faktor

Ambisjonsnivå

Enhet for
livsmestring

Norge

Mestringstro

4

4,4

4,3

Selvstendighet

4

4,3

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

4,4

4,0

Mestringsklima

4

4,4

4,1

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

Ambisjons2015
nivå
5,6-7,5%

5,9

2016

2017

5,5

7,2
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 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.

Enheten er opptatt av å bruke den enkeltes
kompetanse og styrker. Det blir gitt ansvar til
den ansatte utifra den enkeltes forutsetninger,
og vi streber etter å «spille» hverandre gode.
«Vi»- følelse.
Enheten har i 2017 et stort fravær på
langtidssykemeldte. Det er ikke arbeidsrelatert.
Lederne har fokus på individuell tilrettelegging
og tett dialog med den ansatte. Fraværet er nå i
2018 på vei ned igjen.

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

Enheten har opprettet HMS – grupper hvor både
verneombud og tillitsvalgt er representert. I
tillegg er det månedlige personalmøter, slik at de
ansatte til enhver tid er involvert i det som skjer.
Lederne bruker også digitale verktøy for å
kommunisere med de ansatte.
Alle avdelingene har valgt seg ut
satsningsområder fra 10- faktor undersøkelsen.
Vi ønsker at det skal være et kontinuerlig arbeid
i forhold til forbedringer på både sterke og svake
sider som kom frem i undersøkelsen.
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23. Kulturenheten
Enhetsleder Marianne Laukvik

Ansvarsområde
Kulturenheten har ansvar for Søgne kommune sitt offentlige bidrag til kulturfeltet i Søgne. Enheten
drifter Kultursenteret Søgne gamle prestegård, ungdomskulturhuset OpenMind og flere bygninger i
området ved Søgnetunet. Trafikksikkerhetsprosjektet Nullvisjon er også driftet av enheten.
Kulturenheten har 25 ansatte fordelt på ca.12 årsverk:






Kulturadministrasjonen: 1,5 årsverk.
Kultursenteret Søgne gamle prestegård: 2,9 årsverk
Kulturskolen: 4,75 årsverk.
OpenMind: 1,95 årsverk
Nullvisjonen: 1 årsverk

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







Administrasjon: Spillemiddelbehandling, idrettsplan, Den kulturelle
skolesekken/Spaserstokken, planarbeid, utsmykking.
Kulturtilbud: Konserter, teateroppvisninger, utstillinger/omvisninger, UKM, OpenMind for
ungdom, knutepunkt for frivillige lag og foreninger.
Kulturhistorie: Søgne bygdemuseum, kulturminnevern, markeringer
Opplæring: Kulturskole med ca. 220 elever, Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR).
Forebygging: Nullvisjon.
Kommersiell drift: Selskapslokaler, kurs- og konferanseutleie, kafe, konserter i Amfiet.

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

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

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr
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Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

100

97

96

96

0

263

296

393
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

Utleie- og matpriser stiger med 3% hvert år jfr.
konsumprisindeksen
Driften har vært fokusert på å hente inn flere
bestillinger samt kombinere arrangementer for
mer økonomisk uttelling.
Risikovurderingen av arrangementer blir
fortløpende vurdert i forhold til en
inntjenings/kostnads-matrise.
Midler blir brukt i den grad det tjener bredden av
befolkningen.
Dette er blitt gjort med UKM-Norge, Den
kulturelle spaserstokken, Den kulturelle
skolesekken samt spillemidlene til
idrettsanleggene. 0-visjonen samarbeider med
Vest-Agder Fylkeskommune. BUFDIR støtter
sommercampene i regi av SLT/Open Mind.

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

Fokusområde brukere/tjenester

Kritiske
suksessfaktorer
God tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Måleindikator
Tilfredshet med
tjenestens
kvalitet

Tilfredshet med
informasjon

Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

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

Ambisjonsnivå

2014

2016

Landet
2016

5,2

5,6

5,2

IA

5,6

-

4,4

5,2

5,1

IA

4,8

-

5

5

5,1

IA

5,3

-

5,2

5,5

5,1

IA

5,8

-

4,5

4,5

4,5

4,5
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

Sosiale media er gratis og alltid åpne og brukes
flittig av kundekretsen for å legge igjen
beskjeder til alle døgnets tider. Kultursenteret er
medlem av USUS som for tiden lanserer et stort
satsningsområde rundt digitalisering.

God service og informasjon: Oppdatert og
tilgjengelig informasjon der brukeren er. Nytt

Kulturskolen bruker et system (Speed Admin)
som har effektivisert kommunikasjonen med
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administrasjonssystem for kulturskolen med
brukerplattform håper vi vil møte
informasjonsbehovet på en god måte.

brukerne. Gjennomgående positive
tilbakemeldinger.

God brukermedvirkning: Dialogmøter med
brukerne når dette er naturlig. Lav terskel, lett
tilgjengelige ansatte, god hjelp og støtte

De forskjellige lagene og foreningene er i
kontinuerlige møter med stab og ledelse for
stadig å forbedre samarbeidet. Eksempler på
samarbeid er utstillingen ‘Kystbygda Søgne’,
flyttingen av bygdemuseet samt utgivelse av
Kultursoga med hhv Kystlaget, Historielaget og
Mediegruppen.

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk

Faktor

Ambisjonsnivå

Enhet for
kultur

Norge

Mestringstro

4

4,2

4,3

Selvstendighet

4

4,5

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

4,2

4,0

Mestringsklima

4

4,1

4,1

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

5,6-7,5%

3,1

1,8

0,9
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler.

Gjennomført i 2017 ved hjelp av ny samtale mal.
Denne utvikles videre for bruk i 2018.
Julebordet ble utført på nyåret 2018. Tur
gjennomføres i skjærgården mot sommeren
2018.
Kulturstrategien er blitt brukt ved diskusjonene i
fagmøtene og gir en basis for avgjørelser i
forhold til drift og strategi i kulturenheten. To
fagdager ble organisert i 2017 for å spisse
strategi og målsetting.
Kulturmøter utføres to ganger i måneden i tillegg
til personalmøtene.

Faglig fellestur annethvert år.
Julebord/sammenkomst hvert år.
Bruke den vedtatte kulturstrategien aktivt som
et strategidokument som gir tydeligere veivalg,
målsettinger og ressursbruk.

Fortsette med fagmøter ca. to ganger per
måned.
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24. Ingeniørvesenet
Enhetsleder Paal Marquardt Kristensen

Ansvarsområde
Ingeniørvesenet har ansvaret for drift og vedlikehold av følgende tjenesteområder: Vannforsyning,
avløpstransport og -rensing, veg og samferdsel, havn, småbåthavn og kaier, park- og idrettsanlegg,
skjærgårdspark, friluftsområder. Vi har også ansvar for investeringer, byggeledelse og overtakelse
innenfor de samme områdene. Enheten er ansvarlig for å ta over infrastruktur ved privat utbygging av
nye bolig- og næringsområder.

Overordnede mål









Tilfredsstille så godt vi kan politiske føringer og retningslinjer som gjelder våre
tjenesteområder
Tilfredsstille krav og pålegg fra tilsynsmyndigheter
Ha høy grad av fleksibilitet
Være en JA-enhet
Godt samarbeid innad og utad
Ha høy grad av engasjement
Ha faglig dyktige ansatte

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Ingeniørvesenet samlet
Ingeniørvesenet ekskl.
selvkostområdene

0
0

2015

2016

2017

-2 880

-286

819

305

311

1 582*

*Skal være 982’. Dette pga 600’ som skulle vært ført på investeringsprosjekt 17008 GSV Fåmyra.

Selvkostområdene: Det er vedtatt at vann, avløp, slamtømming og feiing fullt ut skal være finansiert
av gebyrene i Søgne (selvkost). Dvs. at overskudd og underskudd reguleres med fond og ikke skal
påvirke kommunes resultater over tid.

Note etter kalkyle er vedlagt i sin helhet.
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Rammeområdene: Vi har i 2017 overskudd. Dette forklares slik:
Netto overskudd rammeområdene
1.582.000
Feilført tilskudd Fåmyra GS på drift
600.000
Tilbakeføre ikke brukte midler vintervedlikehold
382.000
Korrigert mindreforbruk 2017
600.000
Netto overskudd lønn/reduksjoner syke/permisjoner
400.000
Driftsoverskudd
200.000
Sum
0
Vi ber om at hele overskuddet på 600.000 kroner overføres til 2018. Vi mistet i 2017 en god del
produksjon pga 6 måneder samlet pappapermisjoner på 2 av ingeniørene. Vi er derfor mer fremover
lente i 2018 og har søkt om ca 1,4 mill.kroner i støttet fra staten til skjærgårdsparken. Overskuddet må
brukes som egenandel ift opprusting av brygger i Olavssundet. Ca 150.000 kroner av
driftsoverskuddet er også øremerkede midler fra staten fra våre egne fond.
Planlagte tiltak økonomiplan 2017-2020

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

Vi har hatt god styring i 2017
Periodisering av budsjett har gjort jobben noe
enklere.

Vi har trolig fått gjennomslag for at dette vil bli
effektuert fom 2018 budsjettet

Rapportering på bruk av ekstraordinære statlige midler
Ingeniørvesenet ble tildelt 400.000 kroner. Disse er brukt som følger:
Sikring av vegskrent Daleheia
200.000 kroner
Opprusting grusveger
200.000 kroner

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

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

Ambisjonsnivå

2014

2016

Landet
2016

4,5

5,1

5,4

5,2

4,5

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

4,5

4,6

4,9

4,6

4,5

5,5

5,8

4,8

4,5

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

Brukerundersøkelse
vann og avløp

Brukerundersøkelse
vann og avløp
Brukerundersøkelse
vann og avløp
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

IA

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

Fått gjennomslag for at budsjettene økes noe
tilsvarende økt mengde veg, grøntarealer osv
som overtas av utbyggere.

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

OK

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

OK

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk

Faktor

Ambisjonsnivå

Ingeniørvesenet

Norge

Mestringstro

4

4,2

4,3

Selvstendighet

4

4,4

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

4,3

4,0

Mestringsklima

4

4,2

4,1

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

5,6-7,5 %

5,1

3,3

12,8

Høyt sykefravær skyldes i hoved sak langtidssykefravær med 10,26 %. Ikke jobbrelaterte fravær.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Oppfølging av medarbeidersamtaler.
Ledelsen må være mer synlig blant de ansatte.

Alle ansatte har hatt samtale i 2017
Opprettet flere kontaktpunkt ift felles
enehetssamlinger, driftmøter ift fag mv
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25. Arealenheten
Konstituert enhetsleder Terje Nuland

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

De største utfordringene og mulighetene i årene som kommer:
-

Sørge for at vi klarer å beholde de fagfolkene vi har og rekruttere nye for de oppgavene som
skal løses. Arealenheten har historisk hatt problemer med å rekruttere fagfolk.
Arealplanlegging for befolkningsvekst – utbygging Leire-/ Kjellandsheia, utbygging E39 og
utvikling av Tangvall som kommunesenter.
Kommuneplanens arealdel
Fortsette arbeidet med mer effektiv saksbehandling og for godt omdømme.
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Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

100

99

73

78

0

54

2 125

1 603

Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Overskuddet kommer av vesentlig høyere inntekter innenfor oppmålingsavdelingen enn budsjettert,
samt mindreforbruk på lønn.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

Gjennomført
Gjennomført

Fokusområde brukere/tjenester
Byggesaksbehandling, gjennomsnitt for kommunen:
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

2014

2016

Landet
2016

4,5

3,6

4,1

4,4

4,5

4,4

4,1

4,3

4,5

4,2

4,7

4,6

4,5
Brukerundersøkelse
byggesaksbehandling

4,5

Ansvarlig søker:
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet
God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

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

Ambisjonsnivå

2014

2016

4,5

4,3

4,4

4,5

4,0

4,5

4,5

4,2

4,8

2014

2016

4,5
Brukerundersøkelse
ansvarlig søker

Tilfredshet med tilgjengelighet

God
Tilfredshet med medvirkningen
brukermedvirkning

4,5

Tiltakshaver:
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator
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Ambisjonsnivå
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God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (generelt)

4,5

Tilfredshet med koordinering
av tjenestene

3,4

3,9

4,5

3,6

3,9

4,5

4,2

4,6

4,5
Brukerundersøkelse
tiltakshaver

Tilfredshet med informasjon
Tilfredshet med tilgjengelighet

God
Tilfredshet med medvirkningen
brukermedvirkning

4,5

Byggesak servicekontor:
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet
God service og
informasjon

Måleindikator

Målemetode

Ambisjonsnivå

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

2014

4,5

2016
5,0

4,5
Brukerundersøkelse byggesak
servicekontor

Tilfredshet med
tilgjengelighet
God
Tilfredshet med
brukermedvirkning medvirkningen
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4,5

5,6

4,5

5,3

4,9
5,0

4,5

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Det er innført tidsfrister for alle typer saker,
også dispensasjoner. Det vil trolig føre til økt
brukertilfredshet.
Jobbe for et godt og tjenlig plansystem, fra
kommuneplanens arealdel via
detaljreguleringer som øker forutsigbarheten
på byggesaker.
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Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk.

Faktor

Ambisjonsnivå

Arealenheten

Norge

Mestringstro

4

4,2

4,3

Selvstendighet

4

4,0

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

3,3

4,0

Mestringsklima

4

3,6

4,1

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.

Ambisjonsnivå

2015

2016

5,6-7,5 %

4,2

7,9
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2017

2,7

Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Enhetstur for å styrke det sosiale.
Kontinuerlig jobbe med utvikling av
organisasjonen så vi er best mulig rustet for å
utføre oppgavene.
Bedre medarbeidersamtaler: Mer åpen
tilbakemelding i medarbeidersamtalen
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26. Eiendomsenheten
Enhetsleder: Ola Frøysland

Ansvarsområde







Forvalte, drifte og vedlikeholde – FDV av kommunens bygg, ca. 70 000 m2.
Renhold av de fleste kommunale bygg.
Serve kommunens brukergruppe og leietakere i kommunens bygningsmasse.
Tjenesten skal holde akseptabel kvalitet og tilpasses den kommunale tjenesteproduksjon.
Lede gjennomføring av byggeprosjekter, både rehabilitering og nybygg.
Ansvarlig for kommunens boligutleie.

Overordnede mål



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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

100

93

93

103

0

1 600

1 825

-757

Årsaken til merforbruket er større aktivitet enn det er rom for innenfor budsjettrammen, dette justerer
enheten i neste års forbruk.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Enheten har som hovedmålsetting en best
mulig drift av bygningsmassen sett i forhold til
økonomi og personalresurser. Fokus har vært
og vil fortsatt være å ta vare på verdier samt å
skape og opprettholde godt innemiljø og
minimalt energiforbruk i våre bygg.
Ved hjelp av blant annet skolering og
oppdatering av egne ansatte så har vi tro på å
få til en enda bedre og mer økonomisk og
miljøvennlig drift.

Vi har en lærling ansatt innenfor
byggdrifterfaget.
3 ansatte er meldt opp til teoretisk/ praktisk
prøve innenfor byggdrifterfaget. Dette
gjennomføres i løpet av 2018, 1 ansatte holder
på med fagbrev innenfor renholdsfaget.

Enheten har hele tiden vært i front med tiltak
for å effektivisere energiforbruket i kommunens
bygningsmasse. Dette arbeidet vil fortsatt ha
høyt fokus, dette fordi det det gir god
økonomisk og miljømessig uttelling.

SD-anlegg er montert på helsehuset.
På Langenes skole har vi pusset opp 5
klasserom med bl.a nye vinduer og etterisolert
yttervegger.
På Nygård skole pusses 2 klasserom opp på
samme måte.

Fokusområde brukere/tjenester
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Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Godt
samarbeidsklima

Ambisjonsnivå

2014

2016

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,1

5,1

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,2

5,3

Tilfredshet med
informasjon /service

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,3

5,4

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,2

5,1

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
samarbeidet

Landet
2016
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Eiendomsenheten deltar årlig i møter med de
enkelte enheter for å bli oppdatert på
brukernes behov og ønsker og forventninger.
Nytt av året er at det jevnlig skal gjennomføres
dialogmøte med hvert enkelt bygg/ avdeling
hvor lokal ledelse deltar sammen med eiendom
for å avklare hva som fungerer og hvor det er
forbedringspotensialer.

Det brukes mye ressurser på bygging av ny
kommune (K3), og vi har derfor ikke tatt oss tid
til å avholdt det antall dialogmøtet som vi har
ønsket.
Vi er imidlertid tett på mange enheter/ bygg i
forbindelse med små og store byggeprosjekter.
I tillegg så er vi representert på alle bygg med
egne ansatt innenfor drift og renhold. De
fungerer som lyttere som kan tilbakemelde
dersom det er forhold på byggene som må
bearbeides.

Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk

Faktor

Ambisjonsnivå

Enhet for
eiendom

Norge

Mestringstro

4

4,6

4,3

Selvstendighet

4

4,7

4,2

Mestringsorientert
ledelse

4

4,5

4,0

Mestringsklima

4

4,3

4,1
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Beskrivelse
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å
jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen
en definert jobbrolle.
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor
å rivalisere om å bli best.
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Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

5,6-7,5 %

2,2

4,6

4,7
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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


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

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

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

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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Ambisjonsnivå

Målemetode
Forbruk i % av
budsjett
Budsjettavvik i kr

2017

2015

2016

100

98

95

100

0

441

1 409

9

.
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Opprettholde den gode økonomistyringen i
avdelingen.

Gjennomført

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

Målemetode
Intern
brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse
bibliotek

Ambisjonsnivå

2014

2016

5,1

5,0

5,7

5,4

Landet 2016

4,5

God tjenestekvalitet
Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

Intern
brukerundersøkelse

4,5

5,1

4,9

Tilfredshet med
informasjon

Brukerundersøkelse
bibliotek

4,5

4,7

4,4

Intern
brukerundersøkelse

5,1

5,1

Brukerundersøkelse
bibliotek

5,6

5,0

God service og
informasjon
Tilfredshet med service

Søgne kommune – Årsmelding 2017
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Tilfredshet med
tilgjengelighet

Responstid på telefon

Intern
brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse
bibliotek

3

Godt
samarbeidsklima

Tilfredshet med
samarbeidet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

4,9

5,6

5,6

83%3

Registrere

DIFI kvalitetsindikator for
offentlige nettsider

5,0
4,5

90 %
Seks stjerner
Intern
brukerundersøkelse

4,5

Brukerundersøkelse
bibliotek

4,5

5,2

4,6
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Utarbeide en informasjonsstrategi for Søgne
kommune.

Ikke gjennomført i 2017.

Bedre utnyttelse av sak/arkivsystemet/innsynsløsning

Arbeides med sammen med nye Kristiansand
kommune

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

Satt på vent i videre samarbeid med nye
Kristiansand.

Arbeide med IT-strategi

Arbeides med sammen i nye Kristiansand.

Lønnspolitisk plan utarbeides innen hovedoppgjøret
2017

Er vedtatt.

April-september 2014 ( Statistikk kun fra og med april pga av innføring av nytt telefonsystem)
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Fokusområde medarbeidere
I henhold til Søgne kommunes styringssystem gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre
år. I 2017 ble verktøyet 10-faktor tatt i bruk.

Faktor

Mestringstro

Selvstendighet

Ambisjonsnivå

Administrasjonavdelingen

4

4

Norge

4,7

4,3

Beskrivelse

4,3

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

4,2

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

Mestringsorientert
ledelse

4

3,8

4,0

Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.

Mestringsklima

4

3,6

4,1

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av
å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode,
fremfor å rivalisere om å bli best.

Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Ambisjonsnivå 2015 2016 2017
5,6-7,5 %

5,4

8,4

4,2
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

Det er laget arbeidsfordelingsmatrise for de ansatte i
personal/politikk og lønn for å unngå sårbarhet.

Arbeid internt i forhold til samarbeid og kulturbygging i
avdelingen

Gjennomføres med jevnlige samtaler
Holdes kvartalsvis
Egne møter i PPL og Basis.
Holdes årlig

Bl.a. avdelingstur til Nice og div. sosiale
arrangementer.

Har gjennomført opplegg med Bedrift- og
personalpsykologi over flere samlinger. HMS-møter
holdes annenhver måned.

Søgne kommune – Årsmelding 2017
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«Det ble gjennomført 10-faktorundersøkelse i 2017. I
tillegg til at resultatene er blitt presentert for hele
avdelingen har PPL og BASIS hver for seg jobbet
med å samle seg om hvilke faktorer de ønsker å
bevare og utvikle. Nedenfor følger noen av de
tiltakene som er kommet frem i denne prosessen.
Tiltak:

Bygge god og felles kultur

Erfaringsutveksling mellom fagområder

Mer bruk av arbeidsgrupper/team

Økt fokus på utviklingsoppgaver, retning
og tydelige forventninger.

Jevnlig oppfølging av leder på egen
status og prestasjon. Minst 5 ganger pr
år.»
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28. Økonomiavdelingen
Økonomisjef Børre Andreassen

Ansvarsområde
Økonomiavdelingen har det faglige og operative ansvaret for regnskap- og budsjettarbeidet i Søgne
kommune. Avdelingen har også ansvar for skatteinnkreving og finans-, likviditets- og låneforvaltning. I
tillegg har avdelingen oppgaver knyttet til fakturering, innfordring, innkjøp og Kostra-rapportering.
Økonomiavdelingen gir enhetene bistand og rådgivning innenfor fagfeltene regnskap, fakturering og
innkjøp. Økonomiavdelingen har videre overordnet ansvar for finans-, likviditets- og låneforvaltning.

Overordnede mål





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

Fokusområde økonomi
Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

God
økonomistyring

Avvik i forhold til
budsjett

Ambisjonsnivå

2015

2016

2017

Budsjettavvik i %

100

93

98

97

Budsjettavvik i kr

0

424

140

205
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

Jevnlig kontroll av regnskap opp mot budsjett.

Gjennomført

Økonomiavdelingen hadde også i 2017 et mindreforbruk i forhold til budsjett. Avviket var noe høyere
enn i 2016 men mindre enn i 2015. Noe av årsaken til mindreforbruket i 2017 var relatert til
lønnskostnader da avdelingen var uten økonomisjef i 3,5 måned.

Fokusområde brukere/tjenester
Kritiske
suksessfaktor

God
tjenestekvalitet

God service og
informasjon

Godt
samarbeidsklima

Ambisjons2014
nivå

Måleindikator

Målemetode

Tilfredshet med
tjenestens kvalitet
(helhetsvurdering)

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med
tjenestenes
oppgaveløsning

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med
informasjon /service

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Intern
brukerundersøkelse

4,5

Tilfredshet med
tilgjengelighet
Tilfredshet med
samarbeidet
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5,1

2016

Landet
2016

5,2

5,2

5,2

5,3

5,2

5,1
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

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

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

Gjennomført.

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

Fokusområde medarbeidere
Måleindikatorer

Målemetode

Sykefravær

Statistikk

Ambisjons2015 2016
nivå
5,6-7,5 %

1,2

2,1

2017
2,2
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Kommentar/gjennomføring av tiltak i 2017

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

Gjennomført.
Gjennomført.
Gjennomført.
Gjennomført.

Økonomiavdelingen hadde lavt sykefravær også i 2017 (2,2%). Dette er langt under gjennomsnittet for
Søgne kommune og også under ambisjonsnivået.
Ansatte deltar på kurs for å oppdatere seg på regelverk og for å utvikle tjenestene. Særlig innenfor
regnskap og skatt endres reglene fra år til år, slik at det er viktig å holde seg oppdatert. Avdelingen
hadde en faglig/sosial tur fra tirsdag til onsdag på Båly, og har i tillegg hatt et par samlinger i løpet av
året. Det avholdes jevnlige avdelingsmøter.
Økonomiavdelingen har brukt mye ressurser på kommunesammenslåingen som begynte for fult
høsten 2017. Vi ser at vi vil bruke mye ressurser på dette også i 2018 og 2019.
Økonomiavdelingen vil vurdere et nytt budsjetteringsverktøy i 2018 i forbindelse med
kommunesammenslåingen. Ellers vil det ikke bli gjort noe med dagens økonomisystemer i Søgne
kommune, da dette blir vurdert i forbindelse med hvilke systemer som skal brukes i Nye Kristiansand
fra 1. januar 2020.
Avdelingen gjennomførte en omfattende internkontroll i perioden høsten 2016 til sommeren 2017. Det
ble utført kontroll innenfor ulike fagområder. Funnene og avvikene som ble identifisert ble gjennomgått
i enhetsledersamlinger. Det ble da holdt kurs i blant annet innkjøp, inngående faktura, merverdiavgift,
dokumentasjon av utgifter og utgående faktura med underlag.
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ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2017

Organisering
Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og
investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret våren 2003. Rammene for forvaltningen har senere
blitt behandlet av kommunestyret i forbindelse med kommunens finansreglement. Fondet har egen
regnskapsføring og er underlagt ordinær kommunal revisjon.
Forvaltningsfondet er å betrakte som et ubundet investeringsfond og fremvises i kommunens budsjett
og regnskap. Fondets vedtekter og organisasjon tilfredsstiller de krav som er stillet i statlige forskrifter
til kommuners forvaltning av kapital.

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

Porteføljesammensetning og endringer gjennom året
Fondet forvaltes innenfor rammene av finansreglementet som er vedtatt av Kommunestyret. Andel av
fondet i de ulike aktivaklassene var gjennom året innenfor rammene i finansreglementet, og status per
31.12.2017 var som følger:

Aktivaklasser
Norske aksjer
Globale aksjer
Aksjer i fremvoksende markeder
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Pengemarked/bankinnskudd
Eiendom
SUM

Markedsverdi
Mill. kroner Prosent
11
6,1 %
36,1
20,0 %
4,1
2,3 %
46,1
25,4 %
53,2
29,4 %
12,7
7,1 %
17,5
9,7 %
180,7
100,0 %

Strategi
Min.
Mål Maks. Avvik
3%
5%
7 % 1,10 %
14 % 18 % 22 % 2,00 %
0%
2%
4 % 0,30 %
15 % 30 % 50 % -4,60 %
15 % 30 % 50 % -0,60 %
0%
5 % 32 % 2,10 %
0 % 10 % 15 % -0,30 %
100 %

Innenfor aktivaklassene globale aksjer har en valgt å valutasikre ca. halvparten av midlene. Dette ble
gjort på bakgrunn av anbefaling fra ekstern rådgiver, blant annet for å sikre deler av gevinsten
kommunen har hatt de siste par årene som følge av svekket norsk kronekurs. Globale obligasjoner har
hele tiden vært valutasikret fullt ut. Den valutasikrede indeksen ga i løpet av året en avkastning som
var 2 prosentpoeng sterkere enn den åpne indeksen. Kommunen har følgelig tjent på å valutasikre
deler av aksjeporteføljen sin i 2017.

Utvikling i 2017
Fondskapitalen per 31.12.2017 var 180,7 mill. kroner.
Finansmarkedene var roligere i 2017 sammenlignet med fjoråret. Avkastningen var god og det må
sees i sammenheng med gode makrotall. Vekstutsiktene har for første gang på lang tid blitt justert opp
i Europa av IMF. Arbeidsledigheten både i USA og Eurosonen er på vei nedover, og under historiske
snitt. Oljeprisen har også vært på vei opp og det ble notert den høyeste oljeprisen siden starten av
oljekrakket i 2014. Dette resulterte i at Oslo Børs fikk ny toppnotering 51 ganger i løpet av 2017.
Ved årsskiftet hadde fondet til Søgne kommune en positiv avkastning på 7,8 prosent, mens det var
budsjettert med ca. 4,2 prosent. Dette ga en merinntekt i forhold til budsjett på 5,9 mill. kroner.
Avkastningen på 7,8 prosent i 2017, var 1,7 prosentpoeng bedre enn kommunens
sammenligningsindeks (benchmarkindeks /referanseinndeks) som viser markedets utvikling i
gjennomsnitt. Totalporteføljen har hatt en verdiendring på 13,1 mill. kroner i 2017. Siden start har
porteføljen gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6 prosent. Figuren nedenfor viser historisk
avkastning sammenlignet med en bankrente:

Figuren nedenfor viser avkastning i 2017 per aktivaklasse:

Avkastningen for totalporteføljen var i 2017 bedre enn 2016, avkastningen i 2017 var på ca. 13,1 mill
kroner mot ca. 8 mill. kroner i 2016. Fordelingen på aktivaklasser var imidlertid forskjellig. Det ble i
løpet av 2017 flyttet ca. 17,1 millioner til Aberdeen eiendomsfond fra Norske obligasjoner og
pengemarkedet.
I 2017 hadde globale aksjer en avkastning på 19,6 prosent tilsvarende ca. 5,9 mill. kroner som var 1,5
prosentpoeng over indeks. I 2016 var avkastningen for globale aksjer på 3,4 prosent, dette tilsvarte en
mindreavkastning på 0,5 prosentpoeng i forhold til indeks. Dette illustrerer fordelen med en balansert
portefølje fordelt på ulike aktivaklasser.
Aggregatet norske obligasjoner har i 2017 gitt en avkastning på 3,4 prosent, mot indeksavkastning på
1,4 prosent.
Globale obligasjoner har i 2017 gitt en samlet avkastning på 5,0 prosent, tilsvarende en
meravkastning på 2,7 prosentpoeng
Aberdeen Eiendomsfond har levert en avkastning på 4,1 prosent siden fondet ble tatt inn i porteføljen i
mai 2017

Stresstest
I henhold til finansreglementet skal plasseringen av kommunens langsiktige finansielle aktiva minst en
gang i året stresstestes med utvalgte parametre, stresstestens samlede verdifall på langsiktige
finansielle aktiva skal oppgis, og rådmannen skal kommentere kommunens evne til å bære det
potensielle tapet. Tabellen nedenfor viser forventet utslag på kommunens avkastning av ulike
hendelser. Allokering tar utgangspunkt i faktisk portefølje per 31.12.17, mens strategi tar utgangspunkt
i den strategiske vektingen av de ulike aktivaklassene:
Stresstest (tall i MNOK)
Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer
Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer
Verdiendring som følge av 10 % fall i eiendom
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner
Verdiendring totalporteføljen
Verdiendring totalporteføljen (i %)

Allokering
-7,7
-8,0
-3,3
-1,7
-2,3
-23,0
-12,7 %

Strategi
-8,0
-7,2
-2,7
-1,8
-1,8
-21,6
-11,9 %

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering
er på 23 mill. kroner. For strategien er det beregnede verdifallet 21,6 mill. kroner. Stresstesten tar ikke
hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. Hvis et tap av denne størrelsesorden
skulle oppstå vil 14,2 mill. kroner bli dekket av bufferfondet knyttet til porteføljen. Resterende vil måtte
dekkes fra kommunens ordinære disposisjonsfond. Dette vurderes som forsvarlig gitt størrelsen på
kommunens disposisjonsfond.
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