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1. INTRODUKSJON
Årsberetningen inneholder pliktig informasjon
iht. Kommunelovens § 48 nr. 1 og nr. 5, og skal
gi opplysninger om forhold som er viktig for å
bedømme kommunens økonomiske stilling og
resultat av virksomheten som ikke fremgår av
årsregnskapet, samt om andre forhold av
vesentlig betydning for kommunen.

FAKTA OG NØKKELTALL
Brutto driftsutgifter fordelt på tjenester i
2013

Det skal i henhold til § 48 nr. 5 redegjøres for
hvordan kommunen går frem for å sikre en
høy etisk standard i virksomheten og for
kommunens likestillingsarbeid. Dette er
presentert under kapittel 4 om organisering av
kommunen.
Årsberetningen er rådmannens presentasjon
av kommunens offisielle årsmelding for
kommunestyret. Rapporten fungerer i tillegg
som et informasjonsdokument for
kommunens innbyggere, næringsliv og andre
lesere gjennom beskrivelse av de kommunale
sektorene og tilhørende virksomheter og
oppnådde resultater i 2013. Årsberetningen
presenterer overordnede mål og oppnåelsen
av disse, bruk av ressurser og økonomiske
resultater.
Regler for utarbeiding av årsberetningen er
angitt i regnskapsforskriftens § 10. Av 4.
avsnitt framgår at der det er vesentlige avvik
mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning
til formålet i regulert budsjett, skal det
redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved
avvik mellom inntekter i årsregnskapet.

Brutto driftsinntekter – fordeling av hovedtall

For å ha et strategisk blikk fremover, er alle
virksomheter utfordret til å beskrive
fremtidige utfordringer tjenestene de leverer
står ovenfor. Diverse indikatorer og nøkkeltall
presenteres under hver sektor og/ eller
virksomhet. Fortrinnsvis er det benyttet
nøkkeltall fra KOSTRA (KOmmune-STatRApportering) for å kunne sammenligne
resultatmål for Andebu med andre kommuner
i tillegg til landsgjennomsnittet.
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2. RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG VURDERING


Årsberetningen viser omfang, kompleksitet,
ressursbruk, måloppnåelse og resultater
vedrørende drift og investeringer i Andebu
kommune i 2013.



Rådmannen vil spesielt påpeke:









Kommunen hadde en meget stor
befolkningsvekst i 2013 (3,1 %) og
totalt 5719 innbyggere pr. 31.12.2013.
Det er ikke grunn til å tro at
befolkningsveksten blir like stor hvert
år i årene som kommer.
Sykefraværet i kommunen ble
redusert fra 8,0 % i 2012 til 7,5 % i
2013. Fokus på helse-, miljø og
sikkerhet (HMS) og prosjektet
"Sammen på jobb" (nærvær) har gitt
positive resultater på sykefravær og
arbeidsmiljø. Når hovedprosjektet
rulles ut i 2014, er det et mål med
positive konsekvenser for nærvær.
Det er målsatt at sykefraværet skal
reduseres til 7,0 % i 2014.
Kommunen oppnådde et
tilfredsstillende netto driftsresultat på
4,3 % i 2013. Kommunen har likevel
betydelige økonomiske utfordringer,
jfr, vedtatt økonomiplan for perioden
2014-2017. Rådmannen vil framover
fortsatt ha sterkt fokus på ressurs- og
økonomistyring. I 2013 var det avvik
mellom faktisk regnskapsresultat og
meldte prognoser i måneds- og
tertialrapporteringer til folkevalgte
gjennom året. Det er utarbeidet
måltall for økonomistyring i forhold til
prognoser som settes i 2014.
Vedtatte investeringsprosjekter er i
stor grad gjennomført som forutsatt,
dog med noen tidsforskyvninger.
Kommunens likviditet og soliditet med
basis i regnskap 2013 vurderes å være
tilfredsstillende. Størrelsene vil bli lagt
under press som følge av budsjett og
økonomiplan 2014-2017.





Kommunen har vedtatt langsiktige
økonomiske mål. I 2013 ble deler av
disse oppfylt.
Aktiviteten i stabsavdelingene og
sektorene/virksomhetene har vært
høy. Løpende drift er gjennomført
som forutsatt og mange viktige tiltak
er iverksatt.
Måloppnåelsen i stabsavdelingene og
sektorene/virksomhetene vurderes
for kommunen som helhet å være
akseptabel. Flere viktige mål er
imidlertid ikke nådd. Ambisjonene kan
på noen områder oppleves å være vel
store i forhold til gjennomføringsmuligheter og -evner. Dette blir fulgt
opp i 2014.
Administrasjonen har hatt fokus på
resultatområdene:

Administrasjonen vil fortsatt ha
hovedfokus på disse
resultatområdene.
Det er ikke tatt i bruk et enhetlig
verktøy for bruker- og
medarbeiderundersøkelser i
kommunen. Det er i budsjett og
økonomiplan 2014-2017 forutsatt en
styrking av mål og resultatoppfølging,
der det er foreslått å ta i bruk denne
type verktøy. I Prosjekt "Saman om
ein betre kommune" meldes om
samme behov for kartlegging.
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steget til nivå 3, og innen 2017 skal
kommunen være på nivå 5.

Rådmannens ledergruppe utgjør det
strategiske nivået i kommuneadministrasjonen. Struktur og
sakslister i ledergruppens møter og er
endret i 2013. Fokus er nå mål,
strategier og tiltak. Virksomhetsledere
utgjør det operative nivået i
kommuneadministrasjonen. Fokus er
løpende drift og bidra til
gjennomføring av mål og strategier.
I 2013 har administrasjonen arbeidet
aktivt med utarbeidelse av
kommuneplan 2014-2026. Til grunn
for arbeidet ligger bl.a.
Kunnskapsdokument 2013, vedtatt
planstrategi og vedtatt planprogram.
Kommuneplanarbeidet videreføres i
2014. Kommunestyret har vedtatt ny
omsorgsplan og andre
handlingsplaner blir framlagt
i 2014, bl.a. Rusplan.
Virksomhetslederne involveres også
ved utarbeidelse av overordnede
planer.
Internkontrollsystemet er
videreutviklet i 2013. Det opereres
med 5 modenhetsnivåer i en
organisasjons internkontroll:
1. Tilfeldig
2. Formalisert
3. Systematisert
4. Intelligent
5. Integrert







Beredskapsarbeidet i kommunen har
hatt høy prioritet i 2013, bl.a. er ny
overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse vedtatt. Kommunes
beredskapsplan er
videreutviklet. Denne behandles
politisk i 2014. Beredskapsrådet har
avholdt møte og deler av kriseledelsen
har deltatt på seminarer og øvelser.
Rådmannen mener god ledelse er
"nøkkelen" til alt og at "trappevasken
må starte øverst" Leder- og
ledelsesutvikling har derfor hatt høy
prioritet i 2013. Ledere på alle nivåer
har vært trukket inn i lederutviklingsprogrammet. Lederprinsipper og
leveregler for ansatte og folkevalgte
står sentralt i programmet. Dette
videreføres i 2014.
Interkommunalt samarbeid har hatt
stort fokus i 2013. Etablerte
samarbeidsløsninger videreføres.
Videreutvikling av samarbeidet med
Stokke (2K) er satt "på vent" i påvente
av at kommunene bestemmer seg for
retning i forhold til
kommunesammenslåingsprosesser.
Innlandsalternativet (5K) utredes i to
faser.
Jeg vil takke kommunestyrets
medlemmer og andre folkevalgte,
tillitsvalgte, ledere og øvrige
medarbeidere for godt samarbeid og
vel utført arbeid i 2013.

Gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2013 tilsa at Andebu
kommune som helhet er på nivå 2. I
løpet av 2014 skal kommunen ha tatt
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3. BEFOLKNINGSUTVIKLING
Befolkning pr. 31.12.2013
Folkemengden i Andebu er 5 719 personer pr.
31.12.2013. Veksten i folketallet er på 173
personer eller 3,1 % fra 31.12.2012. Dette er
høyere enn veksten de to foregående år.
Andebu ligger på 9. plass for størst % -vis vekst
blant alle landets kommuner. Gjennomsnittlig
vekst fra 2011-2013 er på 2,11 %, som er noe
over kommuneplanens ønskede årlig vekst
(1,5 %).

Innflytting og utflytting 2009-2013 (antall
personer)

Kilde: SSB, tabell 01223

Tendensen er at det fødes flere enn det dør i
løpet av et år, og man får dermed et
fødselsoverskudd i befolkningen.
Fødselsoverskuddet utgjorde 17,9 % av
befolkningsveksten i 2013. I tillegg har
befolkningsgruppen 20-39 år økt med 7,4 % i
løpet av siste år, noe som er høyere enn
foregående år.

Tallene indikerer en høyere tilflytning enn
tidligere, og man har et høyere
innflytningsoverskudd enn tidligere. I 2013
hadde kommunen en netto innflytning på 144
personer inklusiv inn- og utvandring, mot 74 i
2012. Gjennomsnittlig netto innflytning i
perioden 2009 til 2013 har vært på 72
personer i løpet av et år.

Befolkningsutvikling pr 01.01.2014

Figuren viser befolkningsutviklingen i Andebu fra 2011 til
2014. Kilde: SSB, tabell 07459

Folkemengde i Andebu pr.01.01.2014 etter alder
I Alt
2011
2012
2013
2014

5 372
5 448
5 546
5 719

0-9 år
697
702
695
711

10-19 år
735
725
734
739

Folkemengde 1. januar, etter tid, region, statistikkvariabel og alder
20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år
648
746
801
702
535
276
189
649
754
833
710
559
294
172
686
740
866
702
591
292
184
720
812
863
710
623
306
175

Kilde: SSB, tabell 07459
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90-99 år
43
49
55
59

100 år eller eldre
0
1
1
1
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4. ORGANISERING
ORGANISERING ANDEBU KOMMUNE

stilling i mer enn 1 sektor. Ytterligere økning
oppstår når sektorer splittes opp i
virksomheter.

Rådmann

Organisasjonsavd.

Oppvekst og
kultur

Økonomiavd.

Helse, omsorg og
velferd

Teknisk, landbruk
og næring

Kort om organiseringen
Andebu kommunes administrasjon er
organisert i 3 ansvarsområder (sektorer) etter
vedtak av kommunestyret sak 71/11
administrativ omorganisering med virkning fra
25.9.2012. Rådmannens ledergruppe ble i
følge denne omorganiseringen sammensatt av
rådmannen, tre kommunalsjefer og
økonomisjef. Virksomhet Familietjenester ble
i 2013 flyttet fra ansvarsområde Oppvekst og
kultur til Helse, omsorg og velferd. De ulike
ansvarsområdene er ytterligere delt opp i
virksomheter. Innholdet av disse fremkommer
i omtalen av de enkelte ansvarsområder
(sektorer).

Antall ansatte pr 31/12
Kvinner
Menn
I alt
Fordelt på:
Undervisningspersonell
Turnuspersonell
Annet personell
I alt

2010
359
71
430

2011
358
65
423

2012
362
72
434

2013
378
72
450

88
115
227
430

87
119
217
423

83
131
220
434

87
131
235
453

Antall årsverk pr 31/12
Kvinner
Menn
I alt
Fordelt på:
Undervisningspersonell
Turnuspersonell
Annet personell
I alt

2010
258,2
58,6
316,8

2011
255,0
58,1
313,1

2012
262,4
60,1
322,5

2013
278,3
62,4
340,7

75,6
71,6
169,6
316,8

75,4
73,8
164,0
313,1

73,8
80,5
168,2
322,5

76,5
83,8
180,4
340,7

Forskjellen mellom sum ansatte og fordeling
skyldes 3 ansatte som har stilling innen turnus
og annet personell.
Aldersfordeling pr. 31.12.2013

Kommunens ansatte
Antall ansatte i Andebu kommune per 31.
desember 2013 er 450; 72 menn og 378
kvinner. Totale årsverk utgjør 340,7. Det er
ansatte i faste stillinger per 31. desember
2013 som er rapportert. Inkludert er 0,6
årsverk lønnede tillitsvalgte, samt 0,3 årsverk
frikjøp. Ledige stillinger og ansatte i vikariater
er ikke med i oversikten.
Differansen mellom sum ansatte samlet og
mellom fordelt på de ulike personellgruppene
skyldes at 3 ansatte er ansatt i 2
personellgrupper. Tall for antall ansatte og
årsverk per 31.12.2013 viser en vekst på 18,2
årsverk i forhold til tall for samme tidspunkt i
2012. Lenger fram vises en oversikt over
ansatte fordelt på sektorer, hvor avviket er på
8 ansatte. Dette skyldes at 8 ansatte har

Likestilling og diskriminering
Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden
når det gjelder likestilling i kommunen. Det
skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt,
og tiltak som planlegges iverksatt for å
fremme likestilling og for å hindre
forskjellsbehandling i strid med
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likestillingsloven, samt for å fremme formålet i
diskrimineringsloven og i diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven.
I Andebu kommune redegjøres det for
eksisterende tilstand når det gjelder
kjønnsfordeling, årslønn og stillingsstørrelse.
Det er i 2013 ikke iverksatt eller planlagt
særskilte tiltak innenfor likestilling.

Gjennomsnittlig årslønn, totalt i kommunen

Gjennomsnittlig årslønn ledere
Antall
Gjennomsnittlig årslønn

Kjønnsfordeling

Kvinner
11
619 909

Menn
8
699 775

Alle
19
653 537

Deltid – gjennomsnittlig stillingsstørrelse

*) I alt inneholder 8 ansatte som har ansettelsesforhold i mer
enn en sektor

2013
Antall ansatte i 100% stilling
Ansatte i deltidstillinger
Sum antall ansatte
Gj.snittlig størrelse ansatte m/deltid
Andel av ansatte i deltidsstillinger

Kvinner
119
259
378
61,5
68,5

Menn
Samlet
55
174
17
276
72
450
43,2
60,4
23,6
61,3

Det er 61,3 % av de fast ansatte i kommunen
som jobber deltid. Av kvinnene er det 68,5 %
som jobber deltid med gjennomsnittlig
stillingsstørrelse 61,5 %. For 2012 er andelen
kvinner i deltidsstillinger det samme som i
2013, men gjennomsnittlig stillingsstørrelse
var 59,8 %. Av mennene er andelen i deltidsstillinger 23,6 % med gjennomsnittlig stillingsstørrelse 43,2 %. For 2012 var tallene 26,4 %
av mennene som hadde deltidsstilling med
gjennomsnittlig stillingsstørrelse 37,6 %.

Dette er ledere som er deltakere i Lederforum (rådmann,
kommunalsjefer, virksomhetsledere, organisasjonssjef og
økonomisjef).

Årslønn
Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte er
408.843 kr, mens gjennomsnittslønn for
kvinner er 400.021 kr. Dette er 87,7 % av
gjennomsnittlig årslønn for menn som er
456.142 kr. Tilsvarende andel i 2012 var 84 %.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Lønnsnivået til kvinner har derfor nærmet seg
menn i løpet av 2013.

Bedriftshelsetjenesten (BHT)
Andebu kommune har siden 2008 hatt et
samarbeid med Rubicon bedriftshelsetjeneste
og samarbeidet fungerer svært
tilfredsstillende. For uten å være fast
representert i arbeidsmiljøutvalg og
tilretteleggingsutvalg har
bedriftshelsetjenesten bistått både ledere og
ansatte med forskjellige tjenester.
Bedriftshelsetjenestens handlingsplan for
kommende år og årsrapport for hvert år
behandles årlig av arbeidsmiljøutvalget. I 2013
har det vært høy aktivitet. Ansatte og ledere
har etterspurt ulike BHT- tjenester. Dette har
bestått i rådgivning og bistand fra BHT i
forhold til ulike utfordringer, slik som

For ledere (rådmann, kommunalsjef,
virksomhetsledere, organisasjonssjef og
økonomisjef) var gjennomsnittlig årslønn for
kvinner 619.909 kr, mens den for menn var
699.775 kr. Kvinnelige ledere har dermed en
årslønn som er 94,9 % av mannlige lederes
årslønn. Gjennomsnittlig lederlønn for disse
ansatte var 653.537 kr i 2013.
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kartlegginger, psykososiale prosesser,
sykefraværsoppfølging, vernerunder og
risikovurderinger. BHT har også tilbud om
bistand i AKAN-saker.

o

o

Hovedverneombudet
Andebu kommune har i dag 18 ulike
verneområder fordelt på kommunens
tjenesteområder. Hvert av verneområdene
har verneombud. Verneombudets oppgave er
å ivareta arbeidstakers interesser når det
gjelder arbeidsmiljøet.
Hovedverneombudets(HVO) sentrale oppgave
er å samle verneombudenes arbeid. HVO har
delt inn kommunens verneombud i sektorer.
Det er viktig for kommunen at vernetjenesten
fungerer optimalt og at det er en naturlig
dialog innad og mellom de forskjellige
sektorene. Kommunen og HVO ønsker en mer
aktiv vernetjeneste og et arbeid innenfor
sektorene er igangsatt i 2014 av HVO. HVO
sitter i arbeidsmiljøutvalget og inviteres til å
delta i de fora der arbeidstakernes
arbeidsmiljø er tema. HVO har laget egen
årsberetning for området som kommer opp i
AMU møte i mars 2014.

o

100 % Nærvær, maksimum 7 %
sykefravær
Delmål 2: Ansette/ivareta
arbeidstakere med redusert
funksjonsevne:
Være bidragsyter for å få mennesker
med redusert funksjonsevne i jobb
Delmål 3: Øke gjennomsnittlig
avgangsalder:
Kommunen skal ivareta ansatt i ulike
livsfaser

Andebu kommune og de tillitsvalgte
undertegnet ny IA-avtale basert på sentralt
inngått avtale gjeldende fra og med 01.03.10
til og med 31.12.13. Arbeidet med
utarbeidelse av lokal IA-avtale i Andebu
kommune ble avsluttet i 2012.
Kommunens rådgiver i Nav Arbeidslivssenter
og personalrådgiver har hatt et åpent tilbud,
hvor virksomheter og avdelinger har fått
tilbud om oppdatert informasjon om
gjeldende IA-tiltak og endringer i
lov/regelverk. Hele personalhåndboka som
inneholder bla rutiner for
medarbeidersamtaler er oppdatert og ligger
tilgjengelig for alle i kommunens
kvalitetsstyringssystem. Hver leder er pålagt å
drøfte aktuelle tiltak – i god tid før
medarbeiderne nærmer seg aktuell AFP-alder.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Arbeidsmiljøutvalget har hatt 3 møter i 2013
(1 møte ble avlyst i forhold til møteplanen).
Viktige temaer i utvalget har vært:
 Retningslinjer for
tilretteleggingsutvalget. Utvalget er et
underutvalg av AMU og har oppgaver
knyttet til oppfølging av
langtidssykemeldte og mulig
tilbakeføring av arbeidstakere til
arbeid på tvers av virksomhetene i
kommunen.
 Administrativ omorganisering –
rapport 2013
 Gjennomgang av arbeidet i AMU
 Oppfølging av sykefraværsprosjektet –
Sammen på jobb

SYKEFRAVÆR
Fravær etter type og varighet i 2013 i %
Andebu har hatt et gjennomsnittlig sykefravær
i 2013 på 7,5 % mot 8,0 % i 2012.
År
2013
2012
2011

Inkluderende arbeidsliv(IA)
Kommunen har vært IA-bedrift fra oktober
2002. Ut fra målene i den sentrale IA-avtalen
er det utarbeidet følgende lokale mål for
kommunens IA-arbeid i 2012-2013:
o Delmål 1: Tilstedeværelse:

8

Sykefravær
s%
7,5 %
8,0 %
8,6 %

-herav 1-16
dag egenm
1,6 %
0,8 %
1,8 %
0,9 %
1,7 %
0,8 %

1-16 dg

17-56 dg
6,5 %
7,0 %
7,9 %

57+ dg
3,9 %
4,6 %
5,0 %
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Fraværet fordelt pr. måned

Lavt fravær i oktober 2011 skyldes
innrapportering av oktober tall ble registrert i
november.

Sykefravær pr. område
Tall i prosent
Staben
Oppvekst,kultur
Helse, omsorg,velferd
Teknisk,landbr, næring
Totalt

2013
3,9 %
7,1 %
9,0 %
4,0 %
7,5 %

2012
6,7 %
6,5 %
10,9 %
6,2 %
8,0 %

2011
3,6 %
9,3 %
9,1 %
5,4 %
8,6 %

Det totale fraværet er redusert med 0,5 % fra
2012 til 2013.
Andebu kommune har skiftet
fraværsrapportering i 2013, noe som
innebærer at fordelingen mellom ulike
sektorer og virksomheter kan avvike fra
tidligere innrapporterte tall. Dette henger
sammen med at fraværet i den nye
rapportstrukturen vises på den virksomheten
som en ansatt har sin hovedstilling, slik at en
ansatt som er ansatt i flere enn én stilling i
rapportene kun vil være registrert på én
virksomhet.

Akademikerne. Programmet går fra 20122015. Programmet gir støtte til lokale
prosjekter, og tar for seg noen av de viktigste
utfordringene i kommunesektoren;
sykefravær, kompetanse og rekruttering,
heltid/deltid og omdømme. Andebu kommune
har valgt sykefravær som tema. Hensikt med
deltakelsen er i første rekke å redusere
kommunens sykefravær over tid. Prosjektet
lokalt har fått navnet «Sammen på jobb» og er
avgrenset til å gjelde delmål 1 i IA-avtalen.
I 2013 har arbeidet foregått i forprosjektet.
Hovedprosjektet starter i 2014. Arbeidet i
forprosjektet har vært spesielt rettet mot:
 At lederopplæringen iverksettes og
gjennomføres da denne ble vurdert som
særlig viktig.
 At Andebu kommune har et faktagrunnlag
som skal bidra til at innsatsen rettes mot
de viktigste områdene og at utviklingen
kan måles.

STATUS INTERNKONTROLL
Internkontroll i Andebu kommune skal bidra til
 Kvalitet og effektivitet i tjenestene
 Godt omdømme og legitimitet
 Helhetlig styring og riktig utvikling
 Etterlevelse av lover og regler
Ny plan for internkontroll og kvalitetsstyring i
Andebu kommune er vedtatt av rådmannens
ledergruppe 23.09.2013. Det innebærer en
helhetlig struktur, økt bruk av standardiserte
metoder og maler, og avviksbehandling i
kvalitetssystemet Kvalitetslosen.
Internkontroll er et lederansvar og skal være
en naturlig del av de løpende lederoppgavene.
Det er utarbeidet en fremdriftsplan som er
vedtatt av rådmannens ledergruppe den
18.11.2013. I fremdriftsplanen er det satt opp
hvilke aktiviteter som skal iverksettes, til
hvilken tid og med den som har ansvar.
«Trappevasken starter øverst», og med det
menes at system for internkontrollen først må
etableres hos rådmannen. Rådmannen
etablerte sin internkontrollhåndbok i
desember 2013. Kommunalsjefer og andre
ledere vil utarbeide sin internkontrollhåndbok
i løpet av 1 halvår 2014.

Nærmere presentasjon av sykefravær fordelt
på virksomhet følger i presentasjon for
virksomhetene.
Sammen på jobb
Andebu kommune er tatt opp i
utviklingsprogrammet «Saman om ein betre
kommune». Programmet er et samarbeid
mellom KRD, KS, LO Kommune, Unio og
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OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Det er i 2013 lagt inn i den økonomiske
månedsrapportering en rapportering fra
virksomhetene på bruken av
anskaffelsesreglementet, protokollføring og
avvik. Det er ikke rapportert om avvik i
forhold til lov om offentlige anskaffelser.

ETIKK
Etikk og leveregler for ansatte og folkevalgte
ble vedtatt i kommunestyret i mars 2006. I
tillegg er etiske retningslinjer for
innkjøp/anskaffelser i Andebu kommune
vedtatt av kommunestyret i februar 2011.
Kontrollutvalget behandlet Andebu
kommunes system for Internkontroll i
november 2013. I forbindelse med denne
behandlingen ble det blant annet vedtatt av
kontrollutvalget(senere vedtatt av
kommunestyret i februar 2014) at
 Det bør gjøres en overordnet
risikovurdering hvor blant annet interne
misligheter og korrupsjonsrisiko vurderes
 Regler for habilitet og registrering av biverv bør formaliseres.
Dette vil bli fulgt opp i 2014.
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5. ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT
DRIFTSRESULTAT
BRUTTO DRIFSRESULTAT
Regnskapet for 2013 viser et brutto
driftsresultat på 14,3 mill. kr. Brutto
driftsresultat viser resultatet i forhold til
kommunens ordinære driftsinntekter og
utgifter, og er således resultatet før
finanstransaksjoner, bruk og avsetninger av
fondsmidler, samt overføringer til
investeringsregnskapet.

Når avdragene erstattes med avskrivningene
blir belastningen i regnskapet mindre. Dette
fordi avdragene belaster regnskapet med 11,2
mill. kr, men avskrivningene utgjør 10,6 mill.
kr. Dvs. at netto driftsresultat vill vært bedret
med 0,6 mill. kr.
Dette innebærer at netto driftsresultat
gjennomgående viser for negative tall. Figur 1
viser at netto driftsresultat i perioden 20042013 hadde vært betydelig høyere dersom
avskrivningene, og ikke avdragene, hadde
vært utgiftsført med resultateffekt.

NETTO DRIFTSRESULTAT
For 2013 er det et positivt netto driftsresultat
på 16,6 mill. kr, noe som er 10,7 mill. kr bedre
enn revidert budsjett. Netto driftsresultat i %
av brutto driftsinntekter er 4,3 %.

KORRIGERT NETTO DRIFTSRESULTAT
For å kunne sammenligne netto driftsresultat
med revidert budsjett, må imidlertid de
samme forutsetningene legges til grunn, både
i budsjettet og i disponeringene som gjøres i
forbindelse med regnskapsavslutningen. Ved
siste månedsrapport i 2013 hadde man
imidlertid ikke alle disponeringene klare, og
det var dermed flere forhold som lå inne som
forutsetninger i forhold til det forventede
resultatet som ble innrapportert. Følgelig er
dette forhold som ikke fremgår av revidert
budsjett.

Fig.1: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

Netto driftsresultat viser kommunens
økonomiske resultat av den ordinære
driftsvirksomheten når man tar hensyn til
finansposter, men holder utenfor de pliktige
avsetningene. Det er et krav til balansen(jf.
Kommuneloven) at driftsresultatet skal dekke
renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

Skal netto driftsresultat vurderes mot
budsjettert netto driftsresultat bør resultatet
korrigeres for bruk av egenkapital som etter
forutsetningene skal dekke driftsutgiftene,
samt korrigering for bundet avsetning til fond,
altså ikke-budsjetterte avsetninger eller
disposisjoner. I Andebu kommune er store
deler av disse avsetningene og disposisjonene
også knyttet til ubundne driftsfond, slik at
disse også tas med når man korrigerer
regnskapsresultatet for å gjøre det
sammenlignbart med budsjettet.

En anbefalt målsetning fra fylkesmannen er at
man over tid oppnår et netto driftsresultat på
minimum 3 % av brutto driftsinntekter.
Det er en svakhet ved netto driftsresultat at
det er avdragsutbetalingene og ikke
avskrivningene som innvirker på
driftsresultatet. Avskrivningene har ikke
resultateffekt i det kommunale regnskapet.

Figur 2 viser at dersom man korrigerer for
bruk av bundet fond, hvor budsjettert bruk av
VAR-fond utgjør 1,3 mill. kr, mens ikke-
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budsjettert bruk i kommunale virksomheter
utgjør 1,4 mill. kr, får man et korrigert netto
driftsresultat på 2,9 mill. kr lavere sett i
forhold til budsjett. Tar man også hensyn til
bruk av disposisjonsfond, reduseres resultatet
med ytterligere 1,4 mill. kr. Bruk av
disposisjonsfond er budsjettert med nær 2,4
mill. kr i bruk av VAR-fond tilknyttet
kommunale gebyrer. Dette er disponeringer
som er gjort av bundne avsetninger fra
tidligere år, og man har dermed budsjettert
med disposisjonsfond i stedet for bundne fond
(se kommentar ovenfor). Videre er det også
andre disposisjoner som er budsjettert på
kommunale virksomheter, men som man ikke
har brukt på 0,5 mill. kr. Til sammen utgjør
dette nær 2,9 mill. kr som er budsjettert som
bruk av disposisjonsfond, men som ikke er
blitt benyttet i 2013.

Avsetninger til disposisjonsfond korrigerer
også netto driftsresultat med 5,4 mill. kr sett i
forhold til budsjett, da det er satt av midler til
pensjonsfond som ikke var budsjettert, men
som i budsjettdokumentet for 2013 er lagt inn
som en tekstlig forutsetning at skulle avsettes
dersom de budsjetterte midlene til
pensjonsutgifter under budsjettområdet
reserverte tilleggsbevilgninger viste seg å
være for høye.
Samlet sett ser vi av avvikskolonnen i figur 2 at
disse disposisjonene og fondsavsetningene
korrigerer netto driftsresultat med 9,6 mill. kr
sett i forhold til budsjett (16,2 i forhold til
regnskap), og at man dermed får et korrigert
netto driftsresultat som er 1,1 mill. kr høyere
enn hva man hadde lagt til grunn i budsjettet.
Det er imidlertid viktig å merke seg at
korrigert netto driftsresultat imidlertid ikke
viser den økonomiske situasjonen kommunen
befinner seg i, men representerer forskjellen
mellom oppnådd netto driftsresultat i
regnskapet sett i forhold til de
forutsetningene som var lagt til grunn i
regulert budsjett, og således også i de
prognoser som har blitt avgitt i løpet av
regnskapsåret.

Videre er det gjort avsetninger til bundne
driftsfond på 4,9 mill. kr i forbindelse med
regnskapsavslutningen, hvorav kun drøyt 0,5
mill. kr var budsjetterte avsetninger. Dette gir
en korrigering av resultatet på 4,3 mill. kr sett
i forhold til budsjett.

Regnskap
2013

Reg. budsjett
2013

Avvik

LN23

Brutto driftsresultat

-14 342

-4 354

9 988

LN35

Korr. Avskrivninger

-10 582

-11 403

-821

LN25+LN29

Netto renteutgifter

-2 886

-1 110

1 776

LN26+LN30 + LN31

Netto avdrag på lån

11 203

10 975

-228

Netto driftsresultat

-16 607
Regnskap
2013

-5 892
Reg. budsjett
2013

10 715

Korrigering av forhold ut over budsjettert nivå

Avvik

LN47

Bruk av bundet fond

-2 927

-

2 927

LN39

Bruk av disposisjonsfond

-1 361

-4 215

-2 854

LN47

Avsetning til bundet fond

4 867

547

-4 320

LN46

Avsetning til disposisjonsfond

15 650

10 291

-5 359

Sum korrigeringer

16 230

6 623

-9 607

-377

731

1 108

Korrigert netto driftsresultat

Fig.2: Korrigert netto driftsresultat (i hele tusen)

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT
Regnskapsmessig resultat viser endelig
resultat for kommunen etter at bruk av

avsetninger og avsetninger er foretatt.
Regnskapsmessig resultat for 2013 er på 1,1
mill. kr.
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Figur 3 viser sammenhengen mellom de ulike
resultatene i kommunens regnskap 2013.

Linje
LN23
LN25
LN26
LN27
LN29
LN30
LN31
LN32
LN34
LN35
LN36
LN38
LN39
LN40
LN42
LN44
LN46
LN47
LN49
LN51

Det er verdt å merke seg at det
regnskapsmessige resultatet samsvarer med
avviket på det korrigerte netto driftsresultatet
sett i forhold til budsjett, på 1,108 mill. kr.
Regnskap
2012
-19 749
-11 593
-14
-11 607
8 896
11 592
56
20 544
8 936
-9 785
-20 599
-504
-3 806
-2 315
-6 626
10 993
6 501
2 050
19 543
-7 681

Alle tall i hele tusen
Brutto driftsresultat
Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Mottatte avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsetninger disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

Regnskap
2013
-14 342
-10 659
-54
-10 713
7 773
11 192
66
19 030
8 318
-10 582
-16 607
-7 681
-1 361
-2 927
-11 969
6 950
15 650
4 867
27 467
-1 108

Reg. budsjett
2013
-4 354
-8 305
-8 305
7 195
10 975
0
18 170
9 865
-11 403
-5 892
-7 681
-4 215
-11 896
6 950
10 291
547
17 788
-

Fig.3: Brutto, netto og regnskapsmessig resultat (i hele tusen)

Fig.4: Resultat per virksomhet ift budsjett

Figur 4 viser resultatet per virksomhet i
forhold til budsjett. Årsaker til budsjettavvik er
presentert under respektive kapitler.

DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap
2013

Reg.bud.
2013

Avvik

Regnskap
i % av
budsjett

10

Staben, Folkevalgte og
Felles

18 138

18 876

738

96,1 %

20

Adm Skole, Bhg, Kultur

7 272

8 536

1 264

85,2 %

21

Andebu skole

19 197

18 701

-496

102,7 %

22

Høyjord skole

6 721

6 794

73

98,9 %

23

Kodal skole

13 771

12 194

-1 577

112,9 %

24

Andebu ungdomsskole

15 612

15 178

-434

102,9 %

25

Kultur

3 754

3 702

-52

101,4 %

27

33 934

31 701

-2 233

107,0 %

12 858

15 183

2 325

84,7 %

41

Barnehager
Adm Helse, omsorg og
velferd
Institusjonsbaserte
tjenester

20 005

18 922

-1 083

105,7 %

42

Hjemmetjenester

18 619

17 662

-957

105,4 %

43

Familietjenester
Funksjonshemmede og
boligtjeneste

24 742

26 628

1 886

92,9 %

18 763

18 414

-349

101,9 %

5 905

5 456

-449

108,2 %

1 080

957

-123

112,8 %

7 687

9 302

1 615

82,6 %

53

Teknisk
Virksomhet
Landbruksforvaltning
Virksomhet
Eiendomsforvaltning
Virksomhet
Kommunalteknikk

2 791

2 102

-689

132,8 %

60

NAV

5 491

5 872

381

93,5 %

80

Andebu kirkelige fellesråd
Reserverte
tilleggsbevilgninger

3 255

3 255

-

100,0 %

2 429

6 268

3 839

38,7 %

40

44
50
51
52

99
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Avvik
9 988
2 354
54
2 408
578
-217
-66
-860
1 547
-821
10 715
0
-2 854
2 927
73
0
-5 359
-4 320
-9 679
1 108

Regnskap i %
av budsjett
329 %
128 %
129 %
108 %
102 %
105 %
84 %
93 %
282 %
100 %
32 %
101 %
100 %
152 %
890 %
154 %

DRIFTSINNTEKTER

Fig.5: Driftsinntekter ift budsjett. Tall i hele tusen.

Figur 5 viser ulike driftsinntekter sett i forhold
til budsjett.
Størst avvik er det mellom regnskapsført og
budsjettert sykelønnsrefusjon, hvor
inntektene er mye høyere enn budsjettert. Ser
man disse inntektene i forhold til merutgifter
på lønn, vil avvikene likevel ikke være så store.
Overføringer fra stat, fylkeskommune og
private aktører er, i likhet med i fjor, generelt
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for lavt anslått i budsjettet, mens de reelle
driftsinntektene er høyere enn antatt.

samt reell underliggende utgiftsvekst som
følge av flere med behov for kommunale
hjelpetiltak, ut over det som vil være en del av
sektorens demografikostnader.
Anslaget på frie inntekter for kommunene ble
kraftig oppjustert i revidert nasjonalbudsjett
(RNB) 2013 med 2,4 mrd kr eller 0,8 pst
realvekst i forhold til Nasjonalbudsjettet 2013.
Blant annet ble anslaget for prisstigningen på
kommunale tjenester (deflatoren) nedjustert
med 0,3 prosentenheter, noe som bidro til et
anslag på økt realvekst. Nedjusteringen
skyldtes først og fremst et lavere anslag på
lønnsveksten enn hva som opprinnelig var lagt
til grunn. For Andebu kommune utgjorde
vekstanslaget i frie inntekter 0,8 mill. kr i
forhold til opprinnelig budsjett.

Nivået på eksterne finansinntekter og interne
finansieringstransaksjoner er også høyere enn
budsjettert. Dette henger sammen med et
høyere resultat på finansforvaltningen enn
hva som er lagt til grunn i budsjettet, samt at
bruk av fondsmidler ikke i tilstrekkelig grad
har vært budsjettert. Dette er øremerkede
midler som er gitt til konkrete formål, som for
eksempel folkehelsemidler og øremerkede
midler til startlån fra Husbanken. I tillegg er
det snakk om bundne fond tilknyttet
kommunale selvkostområder innenfor VARområdet.
De enkelte budsjettavvik er ellers kommentert
under den enkelte virksomhet.

Rammetilskudd fra staten
Skatt på inntekt og
formue
Sum frie inntekter

MOMSKOMPENSASJON INVESTERING
I månedsrapporten for oktober ble anslaget
for inntekter fra momskompensasjon
investeringer kraftig nedjustert fra 10,0 til 7,9
mill. kr. Nedjusteringen skjedde som følge av
at flere av kommunens investeringsprosjekter
ikke fulgte den fremdriften som man tidligere
hadde lagt til grunn.

Regnskap
2013
-152 396

Reg.bud.
2013
-151 699

697

Regnskap
2012
-147 943

-108 354

-109 292

-938

-101 918

-260 750

-260 991

-241

-249 861

Avvik

Fig.6: Frie inntekter

Størst er endringene i kommunens
skatteinntekter, som har økt med 6,3 % i
forhold til 2012. I tillegg til endringer som
følge av RNB 2013, valgte man å øke det
lokale skatteanslaget med ytterligere 1,3 mill.
kr etter skatteinngang per oktober. I årets to
siste måneder falt skatteinntektene lokalt og
nasjonalt i forhold til anslag på skatteinngang.
Veksten for Andebu ble 6,4 %. Dette er
inntekter som kommunen beholder i
inntektsåret, men som ikke videreføres i
skatteanslaget for 2014.

Fra 2010 var det en endring i lovverket på
hvordan kommunen kan disponere
momskompensasjon. Endringen innebar et
krav om at momskompensasjon fra
investeringer i sin helhet skal inntektsføres i
investeringsregnskapet. Overgangsordningen
fastsetter at i 2013 skal minimum 80 % av
kompensasjonen overføres til
investeringsregnskapet. 6,4 mill. kr (80,8 %) er
overført investeringsregnskapet i 2013.

Skatt per innbygger
Holmestrand
Hof

FRIE INNTEKTER
Andebu kommunes frie inntekter ble i 2013 på
260,8 mill. kr. Dette tilsvarer en vekst i frie
inntekter på 4,4 % fra 2012. Av dette utgjorde
rammetilskuddet fra staten den største delen
på 152,4 mill. kr.

Re
Stokke
Andebu

2009

2010

2011

2012

2013

81,7

85,4

81,1

83,2

83,4

78,1

83,0

79,4

85,3

89,4

80,9

83,3

78,7

80,0

81,7

77,8

81,2

78,8

79,1

80,4

78,7

78,3

75,1

75,4

75,7

Fig.7: Skatt per innbygger i % av landsgjennomsnittet

Vekst i frie inntekter må i tillegg dekke
forventet befolkningsvekst og endringer i
befolkningssammensetningen, reell vekst i
pensjonskostnadene for kommunesektoren,
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DRIFTSUTGIFTER
De enkelte budsjettavvik er ellers kommentert
under den enkelte virksomhet.
PENSJON
Pensjonskostnader utgjør en stor del av
kommunens totale kostnader. Samlet for
kommunen var netto pensjonskostnader inkl.
administrasjonskostnader(ekskl.
arbeidsgiveravgift) på 25,8 mill. kr.
Regnskapsføringen av pensjonskostnadene
følger et regelverk hvor det skilles tydelig
mellom pensjonskostnad og pensjonspremie.
Pensjonskostnad er en aktuarberegnet
størrelse, mens pensjonspremien er det som
faktisk innbetales.

Fig.8: Driftsutgifter ift budsjett. Tall i hele tusen.

Lønnsutgiftene utgjør 105 % i forhold til
budsjettert nivå, noe som tilsvarer 12,2 mill. kr
mer enn budsjettert. Trekker man fra
sykelønnsrefusjonene har man et merforbruk
på netto lønnsutgifter på 0,8 mill. kr eller
100,4 % sett i forhold til budsjett.

Avviket mellom pensjonskostnad og
pensjonspremie kommer til uttrykk i
driftsregnskapet via premieavviket.
Premieavvik og reguleringspremie kan variere
mye hvert enkelt år. Regelverket åpner for å
fordele premieavviket over 10 år, kommunen
har imidlertid valgt 1 år (amortisering).

Eksterne finansutgifter og interne
finansieringstransaksjoner er regnskapsført
med 10,5 mill. kr utover budsjettert nivå.

For å eliminere den risiko det er for at
premieavviket det enkelte år skal få
konsekvenser for kommunens
tjenesteproduksjon, ble det fra budsjett 2009
vedtatt opprettet et pensjonsfond. Et
pensjonsfond er et disposisjonsfond som avvik
i pensjonskostnadene ved årets slutt kan
bokføres mot. I 2013 ble det avsatt 5,5 mill. kr
til pensjonsfondet.

Størsteparten av budsjettavviket skyldes
avsetninger til fond på 9,7 mill. kr som ikke er
budsjettert, jfr. kapittel om korrigert netto
driftsresultat ovenfor. 2,4 mill. kr er
avsetninger til selvkostfond på VARområdene. I tillegg er det også satt av midler
til pensjonsfond på 5,5 mill. kr.
Videre har man enkelte måneder hatt tap på
finansielle instrumenter på til sammen 1,3
mill. kr i forbindelse med finansforvaltningen,
mens avdragsutgiftene ble 0,2 mill. kr høyere
enn budsjettert.

Oppsummert
Reguleringspremie
Overført premiefond/EK

Tap på finansielle instrumenter skal føres som
utgift de månedene man har negativ
avkastning, mens man i måneder med positiv
avkastning fører inntekten som gevinst på
finansielle instrumenter. Budsjettert
avkastning er satt samlet som en gevinst hvor
man hadde forventning om en netto
avkastning på 6,9 mill. kr. Meravkastningen på
3,2 mill. kr tilknyttet Kraftfondet ble satt av på
fond, jfr. kapittel om driftsinntekter ovenfor.

Regnskap
2013

Regnskap
2012

4 795
0

5 000

Regnskap
2011

Regnskap
2010

Regnskap
2009

0

0

4 540

5 000

5 000

0

0

125

0

Rentegarantipremie

171

Premieavvik året før

-3 059

-5 098

-912

2 745

-1 992

Premieavvik årets

5 431

3 059

5 098

912

-2 745

Sum

7 338

2 961

9 186

8 782

-197

Fig.9: Pensjonsinnbetalinger og pensjonskostnad

Figur 9 gir oversikt over variasjonene mellom
pensjonsinnbetalinger og pensjonskostnad
som kommer til utrykk via premieavviket det
enkelte år. Størrelsene er oppgitt inkl.
arbeidsgiveravgift.
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det enkelte investeringsprosjekt opp mot
bevilget kostnadsramme for prosjektet.
Aktive investeringsprosjekt rapporteres
løpende i tertialrapporter gjennom
regnskapsåret.

INVESTERINGSREGNSKAPET
Investeringsregnskapet viser totale utgifter på
46,2 mill. kr. Dette er om lag 23,4 mill. kr.
mindre enn revidert budsjett for 2013. Avviket
skyldes i hovedsak forskyvning på de større
investeringsprosjekter som ble vedtatt i 2013
og da særlig investeringsprosjektet G/S vei
Heimdal, som ligger nær 15,7 mill. kr under
budsjett.

Sum inntekter
Sum utgifter
Avdragsutgifter
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Avsetninger til ubundne
inesteringsfond
Finansieringsbehov
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån
Salg av aksjer og andeler
Overføringer fra
driftsregnskapet
Bruk av ubundne
investeringsfond
Bruk av bundne fond
Sum finansiering
Bruk av tidligere års udisponert
Udekket/udisponert

Regnskap
2013
-1 309
46 240
245
1 821
11 162

Reg. bud
2013
-1 589
69 668
343
1 560
93

0

0

0

58 158
-38 384
-307
-12 000

70 075
-62 689
-343
0

11 917
-24 305
-36,41594
12000

-6 950

-7 043

-93

-518

0

518

0
-58 158

0
-70 075

0
0

0
0

0
-11 917
0
0
0

Investeringene i 2013 fordeler seg etter
følgende hovedformål:

Avvik
-280
23 428
98
-261
-11 069

Fig.11: Investeringer etter hovedformål. Tall i hele tusen

Investeringskostnader knyttet til egne bygg på
21,5 mill. kr fordeler seg på følgende måte:

Fig.10: Investeringsregnskapet. Tall i hele tusen

Bruk av ubundet investeringsfond er tilknyttet
G/S vei Heimdal, og gjelder bruk av midler
som har vært forutsatt brukt til formålet.
Lavere bruk av lån enn hva som er lagt til
grunn i budsjettet gjenspeiler forskyvninger i
investeringsprosjektene. Det er solgt aksjer og
andeler for 12,0 mill. kr. Samtidig er det kjøpt
tilsvarende for 11,2 mill. kr.

Fig.12: Investeringer i egne bygg. Tall i hele tusen

Høyest er investeringskostnadene knyttet til
sykehjem/ bofellesskap. Her har kommunen
investert 11,6 mill. kr i 2013 knyttet til
omsorgsboliger på Skjeggerød. Dette er 1,6
mill. kr høyere enn årets bevilgning, noe som
skyldes raskere fremdrift enn hva man antok
da rammene ble nedjustert mot slutten av
året. I KST-sak 28/13 ble tiltakets
kostnadsramme økt til 37,2 mill. kr, hvor
finansieringsbehovet ble satt til kr. 4,891 mill.
kr for 2013. Denne budsjettjusteringen ble
ikke foretatt. Dette er uten betydning for
2013, da rammene ble nedjustert i 2.
tertialrapport som følge av fremdriften.
Størsteparten av midlene ble overført til 2014,
men det gjenstår å rebudsjettere effekten av
KST-sak 28/13.

Overføring fra drift på nær 7,0 mill. kr
relaterer seg til momskompensasjon for
investeringsprosjekter på 6,4 mill. kr samt
overføring fra drift fra kommunale
virksomheter som har vært budsjettert i 2013.
Investeringsprosjektene, og særlig
byggeprosjektene, går i hovedsak over flere
regnskapsår, og det er derfor ikke uvanlig med
periodiske avvik mellom budsjett og regnskap
i byggetiden. Da avvikene mellom budsjett og
regnskap hovedsakelig skyldes
tidsforskyvninger og ikke at vedtatte
prosjektkostnader er overskredet, må man se
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Det er investert 9,8 mill. kr i barnehagebygg
knyttet til barnehagen i Kodal, noe som er 0,4
mill. kr lavere enn årets bevilgning. Man har
ikke investert i skolebygg i 2013.

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var
909,7 mill. kr per 31.12.13, dvs 86,3 mill. kr
høyere enn per 31.12.12.

BALANSEREGNSKAPET
Balansen viser verdien av kommunens
eiendeler per 31.12.13, og hvordan
eiendelene (anleggs- og omløpsmidler) er
finansiert med henholdsvis egenkapital og
gjeld.

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Bokført egenkapital var per 31.12.13 totalt ca.
184,3 mill. kr, noe som er 1,9 mill. kr høyere
enn per 31.12.12. Av kommunens samlede
egenkapital utgjorde disposisjonsfond 38,6
mill. kr, bundne driftsfond 13,8 mill. kr,
ubundne investeringsfond 55,3 mill. kr og
bundne investeringsfond 0,1 mill. kr.

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Figur 13 viser at verdien av anleggsmidlene er
økt fra 649,5 mill. kr i 2012 til 709,8 mill. kr i
2014, dvs. med totalt 60,2 mill. kr. Økningen i
aktiverte investeringer i faste eiendommer og
anlegg med fradrag for avgang og
avskrivninger utgjør 33,6 mill. kr. I tillegg er
utstyr, maskiner og transportmidler økt med
1,5 mill. kr, samtidig som utlån har økt med
1,7 mill. kr. Beholdningen av aksjer og andeler
er redusert med 0,8 mill. kr, mens
pensjonsmidlene har økt med 24,2 mill. kr.

Kraftfondet utgjør 35,5 mill. kr av de ubundne
investeringsmidlene. I tillegg er tilbakeføring
av realverdien på Kraftfondet regnskapsført på
disposisjonsfond med 15,2 mill. kr (netto
økning med 6,3 mill. kr i 2013) og bufferfond
knyttet til finansforvaltningen regnskapsført
med 9,4 mill. kr (økning 1,8 mill. kr). Saldo er
etter at avsetninger er gjort i henhold til
kommunens finansreglement for tilbakeføring
av realverdi og avsetning av meravkastning i
forhold til budsjett, jfr. kapittelet for
spesifikasjon av driftsutgifter ovenfor.

Kommunens utlån består av sosiale utlån,
startlån samt et utlån til Gigafib AS som etter
avtalen skal omgjøres til aksjekapital på sikt.
Saldo per 31.12.13 var 0,6 mill. kr i sosiale
utlån, 3,6 mill. kr i startlån og nær 0,2 mill. kr i
utlån til Gigafib AS.

Ubrukte prosjektmidler knyttet til ubrukte
investeringsfond utgjorde nær 3,9 mill. kr per
31.12.13.

OMLØPSMIDLER
Omløpsmidlene har økt med 26,1 mill. kr i
løpet av 2013. Aksjer og andeler har økt med
5,4 mill. kr, kortsiktige fordringer har økt med
2,5 mill. kr og kommunens bankinnskudd med
nær 18,6 mill. kr.

I tillegg til bundne og ubundne fondsmidler,
ligger også kommunens kapitalkonto under
egenkapitalen. Kapitalkontoen ble redusert
med nær 7,3 mill. kr fra 2012 til 2013. For
nærmere spesifikasjon av kapitalkonto
henvises til note i årsregnskapet.

Premieavviket tilknyttet pensjon er eliminert i
tråd med amortiseringsprinsippet for
premieavvik, og samtlige premieavvik for 2013
er satt opp som gjeld. Sammenhengen mellom
premieavvik og øvrige pensjonskostnader er
forklart under kapittelet for pensjon ovenfor.

GJELD
Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser
har økt med 79,7 mill. kr fra 2012 til 2013,
hvorav pensjonsforpliktelsene medfører en
økning på 40,5 mill. kr. Øvrige lån har økt med
39,1 mill. kr.
Den kortsiktige gjelden har økt med 4,8 mill. kr
i løpet av 2013. Premieavviket har økt med i
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underkant av 2,0 mill. kr, mens annen
kortsiktig gjeld har økt med nær 2,8 mill. kr.

Etter kommuneloven gis kommunene
anledning til å lånefinansiere utgifter i
investeringsregnskapet. Rente- og
avdragsutgiftene må imidlertid finansieres av
inntektene i driftsregnskapet. Da det er
driftsinntektene som skal betjene gjelden, er
det nyttig å se hvordan lånegjelden utvikler
seg i forhold til driftsinntektene.

Ubrukte lånemidler tilknyttet investering
utgjorde per 31.12.13 nær 30,0 mill. kr, en
økning på 12,2 mill. kr fra 2012. Økningen
skyldes at flere av kommunens
investeringsprosjekter ikke har fulgt samme
fremdrift som antatt da årets låneopptak ble
vedtatt. Finansiering av investeringsprosjekter
er i mange tilfeller direkte relatert til bruken
av ubrukte lånemidler. Det er derfor
avgjørende av beholdningen for ubrukte
lånemidler sees opp i mot de respektive års
låneopptak. Det presiseres imidlertid at det
ikke gjenstår ubrukte lånemidler til
finansiering av ordinære investeringer ut over
hva som er innarbeidet i gjeldende
økonomiplan. Dette innebærer at
budsjettering av investeringer må være mest
mulige reelle det enkelte budsjettår, slik at det
ikke oppstår betydelige avvik mellom virkelig
forbruk og budsjett.

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter gir
utrykk for kommunens gjeldsbelastning, og er
noe av det mest brukte nøkkeltallet i forhold
til kommuneøkonomi. Nøkkeltallet sier både
noe om kommunens soliditet og
finansieringsstruktur. Målet kalles også
gjeldsgrad, men må ikke forveksles med det
mer tradisjonelle målet for gjeldsgrad, som er
langsiktig gjeld i forhold til totalkapital.
Med netto lånegjeld henvises det her til netto
lånegjeld slik dette er definert i KOSTRA, dvs
langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og
ubrukte lånemidler.

UTVIKLING LÅNEGJELD
Kommunens lånegjeld med fratrekk for
pensjon, utlån og ubrukte lånemidler er ved
utgangen av 2013 på 219,1 mill. kr, noe som
er en økning på nær 25,3 mill. kr fra
foregående år. Økningen må sees i
sammenheng med et relativt høyt
investeringsvolum i 2013.
2009
182 132

2010
179 743

2011
172 375

2012
193 827

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto
lånegjeld og driftsinntekter ekskl.
finansinntekter og er et nøkkeltall for
kommunens økonomiske handlefrihet.

2013
219 087

Fig.14: Kommunens lånegjeld (tall i hele tusen)

Netto lånegjeld pr. innbygger er i 2013 på kr.
38.900, en økning på kr 3.850 fra 2012.
Fig.16: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad)

Gjeldsgraden inkl. formidlingslån var 65,9 %
per 31.12.13. Eksklusiv formidlingslån var
gjeldsgraden 57,0 %.
Til sammenligning viser foreløpige KOSTRA tall
per 15.03.14 at netto lånegjeld i % av brutto
driftsinntekter utgjorde 48,9 % for
landsgjennomsnittet (utenom Oslo) i 2013.

Fig.15: Gjeld pr innbygger i forhold til landsgjennomsnittet
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Per 31.12.13 var brutto lånegjeld 253,5 mill.
kr. Av dette utgjorde formidlings- og sosiale
utlån ca. 4,4 mill. kr.

kommunale selvkostområder. Dette er
innkrevede gebyrer som har vært høyere enn
kommunens etterkalkyler på de respektive
selvkostområdene, og som kommunen etter
forskrift «skylder» innbyggerne sine i form av
lavere gebyrer senere år. Dersom man følger
dette resonnementet, bør ikke midlene
egentlig betraktes som kommunens eiendel,
men som et lån fra kommunens innbyggere –
og bør likviditetsmessig omklassifiseres som
gjeld.

LIKVIDITETSANALYSE
For å foreta en best mulig likviditetsanalyse, er
det nødvendig å korrigere balansen for
enkelte forhold som påvirker kommunens
økonomiske stilling. Figur 13 viser derfor en
korrigert balanse, og danner grunnlaget for
den økonomiske analysen som redegjøres for
videre i dette kapittelet.

Regnskap
2013
(A) Anleggsmidler Kap.
2.2

Regnskap
2012

Endring

709 758

649 537

60 221

Neste års avdrag startlån
Korrigerte anleggsmidler
(B) Omløpsmidler
Kap.2.1

343
709 415

343
649 194

60 221

199 964

173 853

26 111

Neste års avdrag startlån

343

343

-

Ubenyttet kassekreditt
Korrigerte omløpsmidler
SUM Korrigerte
eiendeler
(C) Egenkaptal Kap. 2.5
VAR-fond klassifisert som
gjeld

15 000
215 307

15 000
189 196

26 111

924 722
-184 286

838 391
-182 414

86 331
-1 872

-5 607

-4 508

-1 099

Korrigert egenkapital
Langsiktig gjeld Kap. 2.4

-178 679
-661 611

-177 905
-581 935

-773
-79 675

Neste års avdrag
Andel VAR-fond LG
Korrigert langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld Kap. 2.3

9 917
-4 514
-656 208
-63 825

10 975
-2 143
-573 104
-59 041

-1 058
-2 371
-83 104
-4 784

9 917

10 975

-1 058

-1 093

-2 365

1 272

15 000
-89 835

15 000
-87 381

-2 454

-924 722
-

-838 391
-

-86 331
-

Neste års avdrag
Andel VAR-fond KG
Ubenyttet kassekreditt
Korrigert kortsiktig gjeld
SUM Korrigert
egenkapital og gjeld
BALANSENS NETTOSUM

Neste års budsjetterte bruk av VAR-fond
klassifiseres som kortsiktig gjeld, mens resten
av fondene klassifiseres som langsiktig gjeld.
Ubenyttet kassekreditt hos kommunens
bankforbindelse er en rettighet som
kommunen har, men som stort sett ikke blir
benyttet. Muligheten til å trekke på
kassekreditten gjenspeiler likevel en
handlefrihet i forhold til likviditet som bør
synliggjøres i en likviditetsanalyse. Kommunen
har en kassekreditt på 15,0 mill. kr som til en
hver tid representerer ledig likviditet.
Omløpsmidlene må derfor korrigeres for dette
forholdet. Det samme må kortsiktig gjeld.
SOLIDITET
Soliditet er et finansielt nøkkeltall som angir i
hvor solid kommunens balanse er, dvs. i hvor
stor grad kommunen har anledning til å gjøre
opp sine forpliktelser. Et av de vanligste
soliditetsmålene er egenkapitalandelen. De
eiendeler som ikke er finansiert med
egenkapital finansieres med såkalt
fremmedkapital eller gjeld. Egenkapitalens
størrelse i forhold til kommunens øvrige
kapital beskriver dermed kommunens
langsiktige betalingsevne.

Fig.17: Korrigert balanse. Tall i hele tusen.

Inkludert i anleggsmidlene, ligger midler til
videre utlån. Neste års avdrag bør
likviditetsmessig vurderes som omløpsmidler,
da dette er midler som nedbetales innen de
neste 12 månedene. I oppstillingen er det
brukt budsjetterte avdrag på kommunens
formidlingslån som gjenstand for korrigering.

Begrepet soliditet kan forklare organisasjoners
evne til å tåle tap, da soliditeten viser hvor
lenge man kan opprettholde et negativt
resultat før man går konkurs, evt hvor stort
trykk som tåles uten påvirkning på driften
uten at det tas vesentlig finansiell risiko.
Kommuner kan imidlertid ikke gå konkurs.
Soliditeten viser også hvor mye av eiendelene
som kan gå tapt før kreditors fordringer
kommer i fare. Både gjeldsgraden og

I oppstillingen som viser kommunens
eiendeler, finner man bundne VAR-fond
(Vann, Avløp, Renovasjon) tilknyttet
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egenkapitalprosenten gir informasjon om
soliditeten.

dags dato. For 2013 viser de minst likvide
omløpsmidlene premieavvik på
pensjonsmidler.

Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor
stor andel av kommunens samlede eiendeler
som er finansiert med egenkapital. Jo høyere
egenkapitalprosent, desto bedre er
soliditeten. En normal tommelfingerregel er at
egenkapitalen bør ligge på rundt 30 %.

(B) Omløpsmidler Kap.2.1
Premieavvik

Man kan imidlertid spørre seg om tilsvarende
vil gjelde for en kommune. Uansett må en
kommune ikke påta seg vesentlig finansiell
risiko, og må være i stand til å betale sine
forpliktelser til en hver tid. Hva som ligger i
begrepet vesentlig finansiell risiko vil være
gjenstand for diskusjon, men dersom
tjenesteproduksjonen påvirkes av den
finansielle risikoen som tas vil dette være tegn
på dårlig soliditet.

Neste års avdrag

Regnskap
2012

199 964

173 853

26 111

-

-412

412

343

343

-

Endring

Ubenyttet kassekreditt
Mest likvide
omløpsmidler
Minst likvide
omløpsmidler

15 000

15 000

-

215 307

188 784

26 523

-

-412

412

Korrigerte omløpsmidler

215 307

188 372

26 935

Betalingsmidler

100 739

82 143

18 596

15 000

15 000

-

115 739

97 143

18 596

Ubenytet kassekreditt
Grunnlag likviditetsgrad 3

Betydelige låneopptak over tid vil forverre
soliditeten. For Andebu kommune er
egenkapitalprosenten redusert fra 21,2 % i
2012 til 19,3 % i 2013.

Regnskap
2013

Fig.18: Gruppering omløpsmidler. Tall i hele tusen.

Arbeidskapitalen viser kommunens
handlefrihet og evne til å møte
betalingsforpliktelser etter at kortsiktig gjeld
er dekket. Den korrigerte arbeidskapitalen har
økt med 23,7 mill. kr fra 31.12.12 til 31.12.13.

LIKVIDITETSVURDERING
Likviditeten i kommunen er preget av store
variasjoner gjennom året. Kommunen må ha
en viss likvid beholdning for å håndtere
tidsforskjeller mellom inn- og utbetalinger, og
dermed sikre at kommunen er i stand til å
utføre sine betalingsforpliktelser til forfall.
Størrelsen på denne beholdningen vil være
avhengig av størrelsen på variasjonen i
likviditetsbeholdningen.

Balansen inneholder egenkapital til vedtatte
investeringsprosjekter. Dette er midler som
ikke kan nyttes til å dekke ordinære
driftsutgifter, og arbeidskapitalen bør derfor
korrigeres for ubrukte lånemidler og
fondsmidler til investeringer. En slik
korreksjon medfører at man får frem
nøkkeltallet driftslikviditet. Driftslikviditeten
viser kommunens evne til å dekke løpende
driftsutgifter uten å måtte ”låne” midler fra
investeringsfond eller ubrukte lånemidler for å
dekke løpende forpliktelser.

Fordi noen omløpsmidler er mer likvide enn
andre, er det vanlig å skille mellom mest
likvide og minst likvide omløpsmidler. De mest
likvide omløpsmidlene er midler som kan
omgjøres til betalingsmidler innen tre
måneder, og omfatter betalingsmidler og
kundefordringer. I tillegg er ubenyttet
kassekreditt tatt med i oppstillingen.

Trekkes bundne fond fra driftslikvidene kan vi
se at kommunen har økt sine likvider for
ordinær drift med 12,4 mill. kr fra 31.12.12 til
31.12.13. VAR-fond er allerede trukket ut i den
korrigerte balansen, og andelen tilhørende
kortsiktig gjeld er allerede trukket ut i
korrigerte omløpsmidler. Andelen tilhørende
langsiktig gjeld, må derfor trekkes ut av de
bundne driftsfondene før man finner

De minst likvide omløpsmidlene er til gjengjeld
andre fordringer og eventuelle premieavvik,
som er midler som først kan omgjøres til
betalingsmidler i løpet av tre til tolv måneder.
Andebu kommune har ikke slike fordringer per
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driftslikvidene, slik at beløpet ikke korrigeres
dobbelt opp.

økonomi. Det bør etableres en strategi for
gjenoppbygging.

Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i de
korrigerte omløpsmidlene. Anbefalt er at
nøkkeltallet er større enn 2 fordi noen av
omløpsmidlene er mindre likvide.
Likviditetsgrad 1 i Andebu er 2,4 i 2013.

KOMMUNENS LANGSIKTIGE
ØKONOMISKE MÅLSETNING OG
UTVIKLING
Fra 2010 ble det vedtatt at Andebu kommune
skal styre sin virksomhet etter 3 hovedmål.
Hovedmålene skal kunne måles.

Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest
likvide omløpsmidlene, jfr. figur 18.
Nøkkeltallet bør være større enn 1.
Likviditetsgrad 2 i Andebu er 2,4 i 2013. Når
det ikke er forskjell mellom totale
omløpsmidler og mest likvide omløpsmidler,
blir likviditetsgrad 1 og 2 like når øvrige
forhold allerede er korrigert for i figur 17 og
18.

Hovedmål 1:
2013
Kommunens netto driftsresultat det Oppfylt
enkelte år skal minimum utgjøre 3
( 4,32 %)
% av sum driftsinntekter. Ønskelige,
men ikke tilstrekkelige og
nødvendige delmål for å oppnå
dette:
Delvis oppfylt
 Brutto driftsresultat, ekskl.
avskrivninger, skal være
positivt og nominelt øke fra år
til år.
Oppfylt
 Investeringene skal i
(66,00 %)
gjennomsnitt i den enkelte
planperiode finansieres med
maks. 70 % lånemidler
Oppfylt
 Årlige netto finansutgifter skal
(2,16 %)
ikke overskride 4,5 % av sum
driftsinntekter.

Likviditetsgrad 3 kalles for kontantgraden, og
viser hvorvidt tilgjengelige kontanter på bok
samt evt. ubenyttet kassekreditt alene kan
dekke kommunens betalingsforpliktelser
(kortsiktig gjeld). Nøkkeltallet bør være større
enn 0,3. Pr. 31.12.13 var likviditetsgraden 1,3,
noe som er en økning på 0,2 fra 31.12.12.
Utvikling arbeidskapital

2013
125 472

2012
100 991

Endring
24 481

Driftsinntekter
Mva investering
Korrigerte driftsinntekter

384 379
-7 978
376 402

362 506
-7 939
354 567

21 874
-39
21 835

Likviditetsutvikling
Korrigerte omløpsmidler
Korrigert kortsiktig gjeld
Korrigert arbeidskapital
Heftelser på arbeidskapitalen:
Ubrukte lånemidler til investeringer
Ubundne/bundne fond investeringer
Driftslikvider
Bundne driftsfond ekskl. VAR-fond
Likvider for ordinær drift
Arbeidskapital i % av driftsinntektene
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Likviditetsgrad 3

2013
215 307
-89 835
125 472

2012
188 372
-87 381
100 991

Endring
26 935
-2 454
24 481

-29 999
-55 393
40 080
-9 237
30 843
33,3
2,4
2,4
1,3

-17 811
-55 911
27 269
-9 668
17 601
28,5
2,2
2,2
1,1

-12 188
518
12 811
431
13 241
4,9
0,2
0,2
0,2

Hovedmål 2
Beholdningen av disposisjonsfond skal
minimum utgjøre 5 % av sum
driftsinntekter.

2013
Oppfylt
(10,05 %)

Hovedmål 3
2013
Realavkastningen på ”Kraftfondet” Delvis oppfylt
skal generelt anvendes ved å
avsette 1/3 til generelt
disposisjonsfond og bruke 2/3 som
egenkapital til investeringer. I en
periode skal realavkastningen
uansett sørge for at det bygges opp
igjen bufferfond finansforvaltning
slik at dette blir på minimum 6 mill
kr. ved utgangen av 2012.
Avkastning tilsvarende
Delvis oppfylt
prisstigningen avsettes til
disposisjonsfondet som er ment å
opprettholde realverdien av
”Kraftfondet”.

Fig.19: Likviditetsutvikling. Tall i hele tusen.

På grunn av fondsmidler og ubrukte
lånemidler har kommunen hatt god likviditet i
2013.
Tendensen, både når vi ser på likviditeten og
på soliditeten, er imidlertid at kommunens
midler sakte forbrukes og nedgangen vil over
tid medføre utfordringer for kommunens
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Hovedmål 1 oppfylles delvis i 2013.
Kommunens netto driftsresultat var på 4,32 %
- målsetningen er 3 %. Brutto driftsresultat er
positivt, men har ikke økt fra nivået i 2012 –
som var et år med høyt brutto driftsresultat.
Brutto driftsresultat var til sammenlikning
14,3 mill. kr i 2013 mot 19,7 i 2012. Fremdeles
er det en høy andel av kommunens
investeringer som finansieres med lån i
forhold til hva man har målsetting om. Årets
finansieringsgrad er innenfor målsettingen om
maks 70 % lånemidler. Dette henger imidlertid
sammen med kjøp og salg av aksjer og
andeler. Hadde disse vært trukket ut, hadde
man hatt en finansieringsgrad på 81,67 % ved
bruk av lån. For å kunne opprettholde
tilsvarende eller lavere lånefiansieringsprosent
i fremtiden, er det kritisk at kommunen
vurderer andre potensielle finansieringskilder
når videre fremdrift og nye prosjekter
planlegges.

realverdien på Kraftfondet til egenkapital i
investeringssammenheng.
Sammen med kostnadsveksten i kommunens
tjenesteproduksjon vil det i første rekke være
kommunens investeringsnivå som får
betydning for driften i årene fremover. Når
lånegjelden etter hvert vil øke, medfører det
at en større del av driftsbudsjettet må
avsettes til betaling av renter og avdrag, noe
som svekker økonomisk handlefrihet og
reduserer kommunens handlingsrom på lang
sikt.
Økonomiplanen for 2014-2017 legger opp til
større inngripen i kommunens
disposisjonsfond. Dette kommer til å svekke
den økonomiske handlingsfriheten som
kommunen hittil har hatt, og vil i tillegg til å
redusere kommunens buffere ved
usikkerhetsmomenter også redusere
muligheten for å redusere
lånefinansieringsgraden tilknyttet kommunale
investeringer.

Hovedmål 2 oppfylles i 2013 med 10,05 % av
sum driftsinntekter pr 31.12.13.
Hovedmål 3 oppfylles delvis i 2013.
Avkastningen fra kraftfondet bidro til å
finansiere årets drift, noe som også har blitt
lagt til grunn i budsjettet. Meravkastning ble
budsjettert til 1,8 mill. kr i forbindelse med
oktoberrapporten, og er avsatt til
disposisjonsfond i tråd med budsjettet og
kommunens finansreglement. I tillegg var 1,5
mill. kr budsjettert til avsetting for å
opprettholde realverdien på Kraftfondet.
Avsetningen var ikke stor nok til å dekke
prisstigningen, men fulgte budsjettert nivå.
Bufferfond finansforvaltning er på 9,4 mill. kr
ved utgangen av 2013. Det er imidlertid ikke
funnet rom til å anvende midler fra

Kommunen vil være avhengig av vekst i
inntektene eller en reduksjon i utgiftene for å
håndtere investeringsvolumet det legges opp
til i årene fremover. De statlige
rammebetingelsene setter i stor grad standard
for kommunens tjenestenivå og for
kommunens handlefrihet. Utover de statlige
rammebetingelsene kan kommunen selv
påvirke eget inntektsnivå og kostnadsnivå –
virkemidler som kommunen må ta mer i bruk
for å sikre innbyggerne gode tjenester på lang
sikt.
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6. FOLKEVALGTE, STAB OG FELLESKOSTNADER
Sykefraværet i 2013 var på 3,9 %.
Størsteparten av fraværet relaterer seg til
langtidsfravær. Korttidsfraværet følger samme
nivå som foregående år.

Rådmann

Organisasjonsavdelingen

Økonomiavdelingen

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Kommunens øverste administrative leder er
rådmann Ole Sverre Lund
Organisasjonsavdelingen ledes av
organisasjonssjef Eirin Farmen
Økonomiavdelingen ledes av økonomisjef
Stein Rismyhr

Konto

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik

Staben, Folkevalgte og Felles Utgifter

22 809

22 148

Staben, Folkevalgte og Felles Inntekter

-4 671

-3 272 1 399

Staben, Folkevalgte og Felles Netto utgift

18 138

18 876

Virksomhet Folkevalgte, stab og felleskostnader har i 2013 hatt et mindreforbruk på
0,7 mill. kr sett i forhold til budsjett.

Avviksforklaring økonomi

SYKEFRAVÆR

2013
2012
2011

Sykefravær
s%
3,9 %
6,7 %
3,6 %

-herav 1-16
dag egenm
1,2 %
0,5 %
1,2 %
0,6 %
1,3 %
0,5 %

1-16 dg

17-56 dg
2,8 %
6,0 %
2,3 %

738

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

Ressurstilgang og forbruk:

År

-661

57+ dg
2,0 %
2,7 %
1,7 %
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Mindreforbruket har flere årsaksforhold.
Størst er besparelsen på drift IKT hvor midler
var avsatt i forbindelse drift og ressurser til
oppgradering av IKT skoler. Dette fører isolert
sett til en besparelse på nær 0,4 mill. kr i 2013.
I tillegg ble utgiftene til AFP og forsikring noe
lavere enn forutsatt. Andre poster som gaver,
driftsavtaler og konsulenttjenester har utgifter
vesentlig utover budsjett. Dette ville ha
medført negative avvik dersom de overnevnte
besparelsene ikke hadde funnet sted. Nivået
på kostnadene må vurderes i kommende
budsjetter.
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- MÅLOPPNÅELSE
Mål 2013

Ha helhetlige
styringssystemer og rutiner
som sikrer god planlegging,
gjennomføring og oppfølging
av :
-Økonomistyring
-Tjenesteproduksjon
-Brukertilfredshet
-Medarbeidertilfredshet
-Omdømme

Tiltak 2013





Måloppnåelse 2013

Videreutvikling av helhetlig styringssystemer, 
herunder systemer for rapportering og
internkontroll.
Tilrettelegge for digital politikerløsning 
lesebrett.
Prosjekt sykefravær, helsefremmende ledelse
- friske medarbeidere.





System for økonomisk
rapportering etablert
og iverksatt.
Plan for internkontroll
og kvalitetsstyring
etablert og iverksatt.
Digital politikerløsning
gjennomført.
Prosjekt «sammen på
jobb» iverksatt,
delmål i forprosjektet
gjennomført.
Lederopplæring
igangsatt.

DIVERSE INDIKATORER OG NØKKELTALL
Kontroll og revisjon – brutto driftsutgifter pr.
innbygger

Politiske saker – utvikling
Kommunestyret behandlet 72 saker i 2013 og
Formannskapet behandlet 47 saker i 2013.
Formannskapet er også administrasjonsutvalg
der 3 ansattrepresentanter deltar. I tillegg
kommer saker behandlet i hovedutvalg for
livsløp og kultur, hovedutvalg for miljø og
plansaker og fellesråd for eldre og
funksjonshemmede.

Andebu kommune har i 2013 benyttet 166,pr. innbygger til kontroll og revisjon, noe som
er 85,- høyere enn foregående år. Utgiftene
har variert de siste årene, og skyldes bl.a.
endringer i bemanningen hos Sandefjord
distriktsrevisjon. Samlet ligger utgiftsnivået
betydelig over landsgjennomsnittet for 2013.

Politisk styring – brutto driftsutgifter pr.
innbygger

Administrasjon – brutto driftsutgifter pr.
innbygger

Andebu kommune benyttet i 2013 371,- pr.
innbygger til politisk styring, noe som er 57,mer enn foregående år. Utgiftene har steget
noe de siste årene, og ved hvert valgår er
utgiftene høyere enn foregående år. Samlet
ligger utgiftsnivået ganske nært
landsgjennomsnittet.

Andebu kommune har i 2013 benyttet kr.
4.245,- pr. innbygger til administrasjon, noe
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som er kr. 565,- høyere enn foregående år.
Den store økningen fra de foregående år
skyldes i hovedsak økte lønnsutgifter,
omorganisering innenfor helse, omsorg og
velferd samt høyere konsulenttjenester i
forbindelse med lederopplæring enn
foregående år. Samlet ligger utgiftsnivået over
landsgjennomsnittet i 2013.

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I
2013





Deltakelse i programmet «Saman om
ein betre kommune»
Lederopplæringen iverksatt
Plan for internkontroll og
kvalitetsstyring etablert og iverksatt
Kommuneplan under utarbeidelse
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7. OPPVEKST OG KULTUR

Ansvarsområdet ledes av kommunalsjef
Bjørn Sverre Aamodt

Bemanning
År
2013
2012
2011
2010

Kommunalsjefen har det overordnede og
helhetlige ansvar for de tjenester som tilbys
og at disse ytes i henhold til innbyggernes
behov, utvikling i kommunen generelt og i
samsvar med lover, forskrifter og
retningslinjer. Kommunalsjefen skal sørge for
tjenesteutvikling, faglig standard og kvalitet,
samt organisering, ledelse og styring av
virksomhetene innenfor vedtatte
budsjettrammer.

Ansatte
4
3
3
3

Årsverk
2,3
2,1
2,1
2,1

Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År
Ansatte
Årsverk
2013
2012
2011
2010

229
249
258
257

178,3
190,3
194,5
191,5

SYKEFRAVÆR
Samlet for sektoren:

Endringen fra 2012 skyldes i hovedsak at
virksomhet Familietjenester er overført til
sektor Helse, omsorg og velferd. Dette utgjør
29 ansatte og 23,75 årsverk i 2013 og endring
barnehage. Familiesenteret hadde i 2012 27
ansatte og 20,5 årsverk. Korrigert for dette er
antall ansatte økt med 7 og årsverk med 8,5.
Disse endringene er i hovedsak knyttet til
virksomhet barnehage + 8 ansatte og + 6
årsverk ref. bl.a. utbyggingen av Kodal
barnehage.

År
2013
2012
2011

Sykefravær
s%
7,1 %
6,5 %
9,3 %

1-16 dg
0,0 %
0,0 %
0,0 %

-herav 1-16
dag egenm
0,0 %
0,0 %
0,0 %

17-56 dg

57+ dg

0,0 %
0,0 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %

Administrasjon skole, barnehage og kultur:
År

I egen stab er situasjonen slik:

2013
2012
2011

Sykefravær
s%
3,2 %
7,8 %
3,1 %

-herav 1-16
dag egenm
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

1-16 dg

17-56 dg

57+ dg

3,3 %
8,5 %
3,2 %

Sykefraværet har vist en dalende tendens fra
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2010. Korttidssykefraværet er svært lavt, og
Fraværet totalt ligger under gjennomsnittet
for kommunen.

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik

Adm Skole, Bhg, Kultur Utgifter

13 585

14 925 1 340

Adm Skole, Bhg, Kultur Inntekter

-6 314

-6 389

Adm Skole, Bhg, Kultur Netto utgift

7 272

-75

8 536 1 264

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

Underskuddet skyldes
- sviktende inntekter på SFO (kr.
740.000).
- større lønnsutgifter enn budsjettert på
grunn av ressurskrevende elever med
store tiltak
Samlet for sektoren:

Administrasjon skole, barnehage og kultur:
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7.1. GRUNNSKOLENE
MÅL

- MÅLOPPNÅELSE

Her er satt inn felles mål for hele skolesektoren.
Mål 2013
Ressursinnsatsen skal dreies i
størst mulig grad mot de
laveste klassetrinna.

Tiltak 2013
Skoleledelsen har fokus på dette ved fordeling
av timer på de ulike trinn

En tilpasset og differensiert
opplæring skal føre til at:
Andebu kommune skal ligge
over Vestfoldgjen-nomsnittet
mht. resultater i nasjonale
prøver i
- lesing
- regning
- engelsk
Mål for fordeling på
kommunenivå (snitt 3 år):

Lærerne får kompetanseheving i
 Lesing
S(ystematisk)O(bservasjon av)L(esing)
Samarbeid med Tønsberg og Gjesdal
kommune
 Matematikk
Samarbeid med Høgskolen i Vestfold
og Mona Røsland



Klasseledelse
Prosjekt med Hå, Sarpsborg, Molde og
Tjøme

Barnetr:
U-trinn:
Nivå 1: 15 % Nivå 1: 10%
Nivå 2:55 % Nivå 2: 20%
Nivå 3:30 % Nivå 3: 40%
Nivå 4: 20%
Nivå 5: 10%

På ungdomstrinnet skal

eksamensresultater ligge over
Vestfold-gjennomsnittet

Det skal arbeides aktivt for at
antall enkeltvedtak reduseres

Måloppnåelse
Tidlig innsats er ivaretatt
gjennom en omfordeling av
timetall fra høyere til lavere
klassetrinn
Gjennomført og avsluttet

Dette fortsetter på
barneskolene og det er
systematisert på skolene
Gjennomført i 2013
(avsluttes i 2014)

Gjennomført gjennom bl.a.
skolevandring

Nasjonale prøver
barnetrinnet (snitt):
Nivå 1: 30%
Nivå 2:55%
Nivå 3: 15%
Målet ikke nådd
Ungdomstrinnet:
8.tr.
9.tr.
Nivå 1: 3% 2%
Nivå 2: 23% 12 %
Nivå 3: 53% 35%
Nivå 4: 14% 33%
Nivå 5: 7% 18%
Målet ikke nådd på 8. tr.
Målet nådd på 9. tr.
Skolevandring er
gjennomført.
Eksamensresultater:
Norsk:
Andebu 3,2
Vestfold 3,5
Matematikk:
Andebu 2,6
Vestfold 3,1
Engelsk:
Andebu 4
Vestfold 3,5
Målet nådd kun i engelsk
Gjennom samarbeid med PPT for å få til en Antall enkeltvedtak er nå på
dreining fra spesialundervisning til tilpasset ca. 10,7%. Dette er en
Skolelederne er tettere på lærerne
gjennom «skolevandring». Fokus settes på
klasseledelse. Nye innfallsvinkler f.eks. i
matematikk-undervisningen bør gi bedre
resultater.
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Mål 2013
og at det legges økt vekt på
tilpasset opplæring.
Antall enkeltvedtak på
kommune-nivå skal være
under 10% i løpet av perioden
Mer enn 90% av elevene skal
være på de to høyeste
nivåene på motivasjon og
trivsel

Tiltak 2013
opplæring skal enkeltvedtak reduseres.
Skolene og PPT drøfter alternativ og
tilpasset opplæring før det fattes evt.
enkeltvedtak. Terskelen til enkeltvedtak er
høyere nå enn før.
Trivselsprogrammet fortsetter i 2013.
Mobbemanifest er undertegnet på alle
barne- skolene. Trivselstiltak er iverksatt på
ungdomsskolen.

Måloppnåelse
nedgang fra 16%, dvs.
vedtaka er redusert med ca.
33%.

Motivasjon 76%
Trivsel 84%

DIVERSE INDIKATORER OG NØKKELTALL
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole
og spesialskole – tall 2013

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i 2013
Kommune
Andebu
Hof
Holmestrand
Re
Stokke

1.-7.
årstrinn
13,8
15,4
13,6
11
12,2

115000
110000
105000
100000
95000
90000
85000
80000

8.-10
årstrinn
14,6
14,3
14,8
13,1
14,7

Andel elever som får spesialundervisning (%)
Kommune
Andebu
Hof
Holmestrand
Re
Stokke

2010
14,3
7,9
5,4
10,4
9,2

2011
16,4
6,1
7,4
10,6
8,3

2012
12,3
7,4
8,9
9,3
8,5

2013
10,7
5,2
7,4
8,2
8,8

Kommune
Barnetrinnet
Ungdomstrinnet
Sum
SFO*
Voksen-opplæring**

2010
517
253
770
197
17

2011
517
220
737
205
32

2012
516
224
740
205
31

Nasjonale prøver
5. trinn:

Elevutvikling
2013
521
211
732
157
10

Indikatorer
og
nøkkeltall
Engelsk
Lesing
Regning



Den store nedgangen i antall barn på SFO har før til
et inntektstap på ca. 1 million kroner
**Voksenopplæringen er utelukkende fremmedspråklige
som benytter Tønsberg og Sandefjord
voksenopplæringssenter
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Andebu
kommune
1,9
1,8
1,9

Vestfold
fylke

Nasjonalt

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
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8. trinn:
Indikatorer
og
nøkkeltall
Engelsk
Lesing
Regning

Andebu
kommune
2,9
3,0
3,1

Vestfold
fylke

Nasjonalt

10. trinn våren 2013 - eksamen

3,0
3,2
3,1

3,0
3,1
3,1

9. trinn
Indikatorer
og
nøkkeltall
Lesing
Regning

Andebu
kommune
3,6
3,5

Vestfold
fylke

Nasjonalt

3,5
3,4

3,4
3,4

I forhold til nasjonalt og fylkessnitt ligger
Andebu ungdomsskole godt over snittet på 9.
trinn.
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VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER
I 2013

Prosentandelen av elever med enkeltvedtak er
redusert fra 16 % til 10,7 %.

Gjennomført prosjektet «Læringsledelse» med
hovedvekt på skolevandring
Kompetansen blant undervisningspersonalet i
matematikk er hevet gjennom etterutdanning
i 7 K.
Andebu kommune deltar i «Vurdering for
læring» - et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet
Fylkesmannen har hatt tilsyn ved Andebu
skole og Andebu ungdomsskole i forhold til
psyko-sosialt miljø (§9 A i Opplæringslova) –
rutinene ble bekreftet i orden med en liten
justering på u-trinnet.

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER
Ytterligere reduksjon av enkeltvedtak og
dreining mot tilpasset opplæring og en mer
fleksibel ressursbruk
Enda større vekt på tidlig innsats med nye
løsninger (jfr. budsjettdokument 2013).
Forbedre resultatene i basisfagene både på
barne- og ungdomstrinnet
Tilby et variert utvalg av valgfag på
ungdomstrinnet
Legge til rette slik at flere elever fra Andebu
gjennomfører videregående opplæring.

7.1.1. VIRKSOMHET ANDEBU SKOLE
Enheten ledes av virksomhetsleder Inger
Hillestad

SYKEFRAVÆR
År
2013
2012
2011

Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År
Ansatte
2013
45
2012
45
2011
46
2010
46

Årsverk
36,2
35,2
36,4
35,9

Sykefravær
s%
4,4 %
5,6 %
9,7 %

-herav 1-16
dag egenm
1,2 %
0,6 %
1,4 %
0,7 %
1,2 %
0,6 %

1-16 dg

17-56 dg

57+ dg

3,4 %
4,5 %
9,6 %

2,2 %
3,1 %
6,7 %

Sykefraværet må ses på som akseptabelt.
Korttidsfraværet er på 1,2 %.

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik

Andebu skole

Utgifter

23 394

Andebu skole

Inntekter

-4 197

22 262 -1 132
-3 561

636

Andebu skole

Netto utgift

19 197

18 701

-496

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

Avviket skyldes i stor grad sviktende inntekter
på SFO (kr. 415.000).
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- MÅLOPPNÅELSE

Mål 2013
Skolen skal sikre at elever skal
være trygge og trives i Andebu

Tiltak 2013
Kjøpe tjenester (ekstern
prosjektleder) som følger opp skolen
over tid og som kan gi personalet
nødvendig kompetanse til å følge opp
opplæringslovens kap. 9a: Elevane sitt
skolemiljø

Måloppnåelse
Gjennomført 3 økter med ekstern
ressursperson.
To lærere har tatt etterutdanning i
”sosial kompetanse”
Nytt tilsyn av Fylkesmannen har økt
kompetansen på § 9a.
Jevnlig arbeid med sosial plan i alle
klasser
Utført.

Trivselslederprogrammet er videreført
Lærerne utarbeider i fellesskap en
Planen er ikke ferdig. Utprøvd
helhetlig skriftlig plan for vurdering i
vurdering for læring i praksisfeltet.
forhold til forskrift
Nettverk/kompetanseheving i
personalet
Ligge på gjennomsnittet på de
Jevnlige kartlegginger i lesing, skriving Målet ikke nådd. Skolen ligger under
Nasjonale prøver på 5. trinn
og regning
gjennomsnittet. Lesing og strategier er
Oppfølging med ulike former for kurs tatt opp i egne møter. Kartlegginger er
Drøfte metodebruk på felles møter
gjennomført. Lesekurs på
småskoletrinnet. Hefte om
”strategier” er ferdig revidert.
Heve lærernes kompetanse
Lærere delta i
Lærere deltatt på kurs/videreføring i
innenfor matematikk og engelsk etterutdanningsprogram sammen
personalet
med samarbeidende kommuner
Styrke kompetansen i pedagogisk Rektor/inspektør gjennomfører
Alle fast ansatte lærere har hatt
ledelse
skolevandring etter felles plan
observasjon/veiledning av rektor eller
inspektør
Innarbeide et system for
Gjennomføre og videreutvikle SOL
Grundig kursing av personalet. SOLing
observasjon/kartlegging av
av alle elever er gjennomført
leseferdighet
Styrke tilpasset opplæring for
Gjennomgang av organisering av
Teoretisk gjennomgang av tilpasset
alle
undervisningen/vurdere forholdet
opplæring/sp.uv. Økt forståelse.
mellom tilpasset opplæring og
Tilp. oppl. jevnlig på trinnmøter.
spesialundervisning
Begynt red. av enkeltvedtak
Styrke foreldrerollen
Arrangere kurs/veiledning for foreldre Foreldreskole for 1 trinn (4 kvelder
om oppdragelsesspørsmål. Utarbeide høst)
metodiske opplegg for hvordan
foreldre kan hjelpe til i skolearbeidet.
Skolen skal oppfylle for-skriftens
bestemmelser om vurdering
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VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER
I 2013

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER
De faglige resultatene på nasjonale prøver må
heves. Mange faktorer spiller inn. Utfordringer
innenfor: motivasjon av alle parter i
skolesamfunnet, krav til systematisk
opplæring, oppfølging av kartlegging/
resultater og veiledning framover.

Faglig
Skolen hadde gjerne sett bedre resultater på
nasjonale prøver. Personalet har brukt en
planleggingsdag til studier av prøvene/drøftet
motivering av elever og foreldre/øve mer på 4.
trinn.

Flere foreldre strever med foreldrerollen. En
ser mer og mer behov for foreldreveiledning i
skolen og større samarbeid mellom hjem og
skole.

Sosialt
Resultatene på elevundersøkelsen for 2013
var også i år svært positiv. Den sosiale planen
med vekt på utvikling av sosiale ferdigheter
fungerer godt i klassene. Mobbemanifest ble
underskrevet i september 2013 med ordfører
til stede. ART-grupper hele året.

Parkeringsforholdene rundt skolen må
utbedres. Spesielt gjelder dette ved
henting/bringing av barn til SFO.
Dilemma Faglig nivå/press i forhold til
mestring og tap av motivasjon
Skolen har for høy andel elever på
spesialundervisning. Enkeltvedtakene må
reduseres.

Leksehjelp
Leksetilbudet gjennomføres i tråd med
forskrift på 1.-4. trinn. Utfordring med mange
elever som trenger mye hjelp i forhold til
disponibel bemanning. Spesielt ser en behovet
for leksehjelp også på mellomtrinnet.
Skolefritidsordningen
Vårt nye bygg fungerer fint. Vi har en aktiv
SFO-leder som setter mange ideer ut i livet.
Atferdsproblemer krever spesiell oppfølging
også her som i skolen. Ansatte har satt i gang
med ”barnemøter” i SFO-tid.
Tidlig innsats
1.-4. trinn er styrket med timer i lesing og
regning.
Forestilling
Teamet for årets forestilling var ”move it”.
Aktivitet var stikkordet – og nok en gang
opplevde vi stor suksess.
Annet
Utearealet ble utbedret sommeren 2013.
Grønn plan, asfalt og nye lekeapparater har
økt trivselen på skolen.
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7.1.2. VIRKSOMHET HØYJORD SKOLE
Enheten ledes av virksomhetsleder Kjell Are
Myrnes

ØKONOMI

Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År
Ansatte
Årsverk
2013
24
17,9
2012
24
18,3
2011
23
17,3
2010
23
17,4

Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik

Høyjord skole

Utgifter

11 888

10 794 -1 094

Høyjord skole

Inntekter

-5 167

-4 000 1 167

Høyjord skole

Netto utgift

6 721

6 794

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

Skolen har også i 2013 et positivt
driftsresultat. Selv om SFO-inntektene svikter
med kr. 153.000, er dette kompensert med
økt sykepengerefusjon og mindre
lønnsutgifter enn budsjettert.

Virksomhetsleder driver Høyjord skole ut fra
de tildelinger av ressurser det i samarbeid
med rådmann/kommunalsjef er blitt satt av til
drift av skolen.

SYKEFRAVÆR
År
2013
2012
2011

Sykefravær
s%
10,5 %
6,3 %
15,9 %

-herav 1-16
1-16 dg
dag egenm
2,6 %
0,6 %
2,9 %
1,1 %
3,4 %
0,8 %

17-56 dg

73

57+ dg

9,4 %
3,6 %
15,7 %

7,1 %
1,7 %
10,1 %

Høyjord skole har for driftsåret 2013 hatt en
del langtidssykefravær. Det har også vært noe
korttidsfravær, men i løpet av siste halvdel av
driftsåret har det vært lite korttidssykefravær.
Langtidssykefravær er ikke relatert til
arbeidsplassen.
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Virksomhetsleder har i tråd med årets
budsjett, gjennomført økonomistyring ut fra
gitte rammer.
Store deler av driften går til lønn og de
prioriteringer som er gjort i forhold til andre
utgifter er gjort ut fra skolens behov for og
kunne fremme kunnskapsformidling til
elevene og et godt arbeidsmiljø til de ansatte.

Årsberetning 2013
MÅL

Andebu kommune

- MÅLOPPNÅELSE

Mål 2013
Øke kunnskapen til
alle elever i
matematikk, engelsk
og lesing

Vurdering med fokus
på elevmedvirkning

Nullgrense for
mobbing (Zero)

Tiltak 2013
Gjennomføre siste del av fellessatsing
med matematikksenteret v/NTNU samt
lokalt intensivering på læringstrykk og
kursing av lærere. Gjennomføring av SOL i
løpet av 2013-2014. Legge inn alle elver
med resultater i VOKAL. Gjennomføre
Vurdering For Læring (VFL) i tråd med
kommunens satsing på vurdering som
fremmer læring.
Forbedre planboka og bruke digitale
verktøy som en del av vurderingsarbeidet.
Kunne fastsette kriterier sammen med
lærer ut fra faglige mål og oppgaver.
Gjennom elevrådsarbeid skal elevene
være med på å påvirke skolehverdagen
med trivsel og inkludering i timer og
friminutt.
Bruke programmet Zero, samt oppfølging
av sosial kompetanseplan med fokus på
orden og oppførsel. Sette inn trykk på
trivselsledere som aktivitets-skapere i
friminuttene. Jfr. TL prosjekt.

Ligge innenfor
gjennomsnittet på de
Nasjonale prøver i
Vestfold

Forsterke læringstrykket og følge opp
satsingen som gjøres i forhold til
matematikk, engelske og lesing.

Videreføre den
”Naturlige
skolesekken» og
sosialisering og
samarbeid på tvers av
klasser
Holde budsjettrammer

Sammen med utdanningsdirektoratet og
samarbeidspartnere i den ”Naturlige
skolesekken”, utvikle og forbedre
undervisningsopplegget i overnevnte
prosjekt. Dele grupper i prosjektet med
deltagere fra alle klassetrinn.
Gjennom økonomirapportering og nær
oppfølging av budsjettet i løpet av året.

Måloppnåelse
Skolen har gjennomført og hatt et økt
læringstrykk både på matematikk og
engelsk. Soling av alle elevene er
gjennomført. Disse resultantene foreligger
nå i VOKAL og vil bli fulgt opp i forbindelse
med videreføring av Solingen. Skolen har
gjennomført VFL progresjonen ut fra gitt
plan.
Planboka er forbedret og vi er på vei i
forhold til bruk av digitale verktøy i
vurderingen(Vokal og Fronter). Sammen
med de andre skolene er det satt i gang
prosjekt som omfatter «vurdering for
læring». Elevundersøkelsen viser også at
elevene føler at de har en god innflytelse
på medbestemmelse innenfor gitte
rammer.
Gjennomført med fokus på sosial
kompetanse-plan for 2011-2014. TL
prosjekt fortsetter og har til nå gitt gode
resultater for trivsel i friminuttene.
Nullgrense for mobbing er fortsatt et mål.
Endret praksis på Zero samlingene og de
sosiale kompetansemålene blir en del av
elevens vurdering. Elevundersøkelsen
viser at elevene trives meget godt på
Høyjord skole.
Høyjord skole ligger opp mot
gjennomsnittet i fagene lesing og engelsk
(1,9, der snitt er 2,0) og på regning er vi på
(2,0) gjennomsnittet nasjonalt og
fylkesnivå.
Gjennomført og er i skolens årsplaner som
en viktig del av læring om nærmiljøet.

Budsjettrammene er holdt.

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER
I 2013
Faglig
Fokus på faglig trykk og de grunnleggende
ferdigheter på alle trinn. Skolen har et stort
fokus på fagene som kommunen har som
satsingsområder. Viser da til regning, norsk og
engelsk. I tillegg ønsker vi å fremme naturen

som læringsarena (Den naturlig skolesekken),
samt det å bruke musikken som et
formidlingsverktøy for å fremme læring.
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Leksehjelp
Gjennomført på småskoletrinnet og vi har
også gitt 1 time leksetilbud for elevene på
mellomtrinnet.

Annet
Det er tidligere satt fokus på skolens
luftkvalitet og nytt balansert luftings - anlegg
til skolen. Dette er nå på plass i de klasserom
der behovet var størst. Teknisk har valgt en
løsning med anlegg i hvert klasserom og
tilbakemeldingene så langt er at det fungerer.
Vi har også fått montert solavskjerming til de
klasserommene som hadde størst behov for
det. Høyjord skole er også fornøyd med
prosjektet som omfatter IKT ansvarlig med
sentralt ansvar for alle skolene. Med en
skolefaglig ansvarlig IKT kontakt, er behovet
for intern kompetanse på disse områdene
begrenset til et mer pedagogisk formål.

Skolefritidsordningen
Skolen har en skolefritidsordning med gode
tilbud som omfatter bruk av naturen i
nærmiljøet, samt andre fritidsaktiviteter som
fremmer elevenes sosiale ferdigheter i
samarbeid med ansvarlige voksne.
Tidlig innsats
Fokus på tidlig innsats med blant annet
tilføring av rammetimer til elever på 1. trinn.
Det settes fokus på læring i mindre grupper
der elevens aktuelle kunnskapsnivå er
utgangspunkt for videre læring og at det har
et potensielt nivå som er neste trinn i
utviklingen. En annen viktig faktor ved tidlig
innsats er at eleven er avhengig av voksne
mennesker rundt seg som har høy
kompetanse innen læringsområdene det
undervises i. Vi satser derfor på høy
kompetanse på de som underviser elever på
de laveste trinnene. Derfor er faglig
kompetanse og god klasseledelse en viktig
faktor for tidlig innsats.

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER
Legge til rette for et godt og stabilt IKT-tilbud
til både elever, ansatte og administrasjonen.
Vi ser også på hvordan vi på en best mulig
måte kan benytte data i forhold til elever og
pedagogiske programvare som skolen allerede
disponerer. Felles IKT plan må revideres i
forhold til kartleggingsprøve i digitale
ferdigheter på trinnene.
Elevtilvekst og befolkningsutviklingen er en
utfordring for skolen da elevtallet svinger mye.
Det kan også bli en utfordring og rekruttere
gode og kunnskapsrike lærere til skolen.

Sosialt
På Høyjord skole er vi opptatt av gode
relasjoner mellom alle individer. Fra voksen til
barn og vise versa. Vi har gjennom prosjektet
med trivselsledere, et godt elevråd,
sosiallærer og sosialkompetanseplan et godt
sosialt miljø for voksne og barn. De sosiale
kompetansemålene blir presentert hver mnd. i
gymsalen(Zero samlingene). Der bidrar lærere
og elever med innslag og fremføring for å
tydeliggjøre målene. Trivsel og læring henger
sammen og et godt sosialt miljø vil fremme
læring.

Gi et godt tilpasset skoletilbud til alle elevene
innenfor gitte rammer
Et forsvarlig og godt skoleskysstilbud er en
utfordring for transportøren, særlig på
vinterstid.
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7.1.3. VIRKSOMHET KODAL SKOLE
Enheten ledes av virksomhetsleder Tone
Langerud

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År
2013
2012
2011
2010

Ansatte
33
33
34
35

Årsverk
25,1
23,5
23,6
23,9

2013
2012
2011

Sykefravær
s%
5,4 %
4,7 %
8,5 %

-herav 1-16
dag egenm
1,7 %
1,1 %
1,7 %
0,7 %
1,3 %
0,7 %

1-16 dg

17-56 dg

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik

Utgifter

17 277

Kodal skole

Inntekter

-3 506

15 231 -2 046
-3 037

Kodal skole

Netto utgift

13 771

12 194 -1 577

57+ dg

3,9 %
3,2 %
8,2 %

2,5 %
1,5 %
6,3 %

Underskuddet skyldes i hovedsak økte
lønnskostnader. Dette på grunn av en svært
ressurskrevende elevgruppe. Det har vært helt
nødvendig å sette inn ekstra ressurser i en
krevende periode for skolen. Dette er meldt i
rapporteringer gjennom året og det er
orientert om situasjonen både i HLK og i
Kommunestyret. SFO-inntektene har sviktet
med kr. 170.000 i forhold til budsjett.

Skolen har lavt sykefravær på tross av ekstra
belastninger. Personalet har høy
arbeidsmoral. Vi har også hatt
bedriftshelsetjenesten Rubicon tilgjengelig på
skolen i enkelte perioder.

MÅL

- MÅLOPPNÅELSE

Mål 2013
Skolen skal sikre at
elevene skal være
trygge og trives på
skolen. Fokus på økt

469

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

SYKEFRAVÆR
År

Konto

Kodal skole

Tiltak 2013
Fortsette med veileding om ART, fra RE
kommune.
Benytte verktøyet psykologisk førstehjelps
kurs.
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Måloppnåelse
Art er implementert i alle klasser. Fokus
og veiledning på dette må likevel
videreføres. Enkelte elver har fått tilbud
om psykologisk førstehjelps kurs. Dette

Årsberetning 2013
Mål 2013
sosial kompetanse.

Andebu kommune
Tiltak 2013
Jevnlig veiledning fra PP-tjenesten i Re
kommune.
Egen miljøgruppe på skolen, som
iverksetter trivselstiltak.
Egne sosiale mål på ukeplanene som
elevene skal evaluere.

Måloppnåelse
har vi behov for å legge enda mer til rette
for.
I følge elevundersøkelsen er det stor
trivsel blant elevene.

Vurdering for læring

Se på egen praksis, både elevvurdering og
lærervurdering. I løpet av året foreligger
en prosedyre om hvordan skolen jobber
med vurdering for læring
Ligge noe over
Følge skolens kartleggingsprøver,
gjennomsnittet på de Tilrettelegge for matematikk og norsk kurs
nasjonale prøvene på i kortere perioder.
5. trinn.
Egen prosedyre for arbeid med
nasjonaleprøver
Heve lærernes
Lærere deltar i
kompetanse i
etterutdanningsprogrammet sammen
matematikk og engelsk med samarbeidende kommuner.
og lesing
Gjennomføre soling av alle elever –
Systematisk observasjon av lesing.
Styrke kompetansen i Rektor gjennomfører skolevandring etter
pedagogisk ledelse
felles plan i kommunen.
Styrke tilpasset
Gjennomgang av organisering av
opplæring for alle
undervisningen/vurdere forholdet mellom
tilpasset opplæring og spesialundervisning

Skolen har utarbeidet prosedyre for
arbeid med vurdering for læring.

Kartleggingsprøver blir gjennomført på
alle trinn.
Vi har ikke nådd dette målet i år. Elevene
våre ligger noe under
landsgjennomsnittet i alle fag.
Enkelte lærere har deltatt på kurs, og
videreformidlet dette til øvrige
personalet.
Videreutvikles i 2014.

Gjennomføres årlig..
Vurderes kontinuerlig gjennom året.

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER
I 2013
Faglig:
5. trinn ligger noe under gjennomsnitt på alle
tre fagene på nasjonale prøver.
Flere lærere får etterutdanning i engelsk og
matematikk
Fokus på vurdering for læring, og SOL =
Systematisk observasjon av lesing

tett kontakt med foresatte. Vi har som mål å
omdisponere ressursene til å gjelde de laveste
trinna.

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER
Leksehjelp
Ordningen har fungert tilfredsstillende.




Skolefritidsordningen:
SFO har et stabilt personale.
Målbevisst arbeid med sosiale ferdigheter.
Lystbetonte aktivitetstilbud både ute og inne.
Noe utfordringer i forhold til bygningsmassen.
Dette på grunn av at SFO har byttet lokale, og
er nå i den gamle barnehage bygningen.





Tidlig innsats:
Sosial kompetanse og økt fokus på
klasseledelse er viktige faktorer her. I tillegg til
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Stort behov for større arealer både for
elever og ansatte.
Spesialundervisning – Behov for
nytenkning / organisering.
Sosial kompetanse: Skolen har hatt og
har behov for ekstern faglig
kompetanse i forhold til
adferdsutfordringer. Framtida vil vise
om de tiltak som nå settes inn vil gi
resultater.
Utbygging, særlig på Rismyr/Huken, vil
kunne påvirke elevtallet ved skolen.
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7.1.4. VIRKSOMHET ANDEBU UNGDOMSSKOLE
Enheten ledes av virksomhetsleder Erik Rune
Hagen

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År
2013
2012
2011
2010

Ansatte

SYKEFRAVÆR
År
2013
2012
2011

MÅL

Sykefravær
s%
3,2 %
5,7 %
6,8 %

-herav 1-16
dag egenm
1,3 %
0,6 %
1,2 %
0,5 %
1,7 %
0,9 %

1-16 dg

17-56 dg
2,0 %
4,9 %
5,6 %

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik
19 761

Andebu ungdomsskole Inntekter

-4 149

18 611 -1 150
-3 433

716

Andebu ungdomsskole Netto utgift

15 612

15 178

-434

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

Årsverk
27,8
27,5
29,4
30,2

37
35
38
41

Konto

Andebu ungdomsskole Utgifter

57+ dg
0,8 %
3,6 %
4,0 %

Regnskapet viser et underskudd på 434.000.
Overskridelsene på lønnsbudsjettet dekkes i
vesentlig grad av refusjoner og økte inntekter.
Overskridelsene på ordinære driftsutgifter
skyldes at innføringen av nye fag i
ungdomsskolen krever utstyr, arbeidsmateriell
og transportkostnader for å kunne fungere.

- MÅLOPPNÅELSE

Mål 2013
Styrke elevenes grunnleggende ferdigheter slik
at resultatene på
nasjonale prøver ligger
over gjennomsnittet i
Vestfold.
Øke elevenes ferdigheter
og kunnskap i matematikk
Vurdering:

Tiltak 2013
Drive systematisk kartlegging av
elevenes lese- og regneferdigheter.
Identifisere elever som ligger under
”kritisk grense” og gi disse ekstra hjelp.
Holde kurs i lesing, skriving og regning

Måloppnåelse
Skolen lå i 2013 over gjennomsnittet i
Vestfold og landet på 9. trinn i lesing og
regning. På 8. trinn lå man litt under
snittet.

Delta i det interkommunale tiltaket for
videreutdanning av lærere i
matematikk.
Alle lærere deltar i den statlige

Skolen jobber med dette målet. Det har
ikke gitt umiddelbare resultater, men
det vil gi resultater over lengre tid.
Elevene gis underveis-vurdering
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Årsberetning 2013
Mål 2013
Gi elevene en best mulig
”underveis-vurdering”
 Mere og bedre
tilpasset opplæring
 Antall enkeltvedtak
om spesialundervisning skal
reduseres.
 Gi systematisk og god
opplæring i IKT

Andebu kommune
Tiltak 2013
satsingen på «Vurdering for læring»
Øke lærertettheten slik at flere elever
kan motta undervisning i klassen.
I samarbeid med PPT utarbeide planer
for hvordan elevene kan få tilpasset
opplæring i ordinær klasse.

Gi klassene egen opplæring i bruk av
IKT.
Øke elevenes sosiale
Videreføre og utvide ART som metode
ferdigheter.
for opplæring og trening i sosial
kompetanse.
 Få vekk fysisk
Bruke elevsamtaler som verktøy for å
aggresjon og vold
 Begrense omfanget av hjelpe den enkelte elev både faglig og
mobbing både verbalt sosialt.
Utvide og forbedre samarbeidet med
og digitalt
foreldrene.
 Få slutt på uro i
Utvide og forbedre det tverrfaglige
undervisningen
samarbeidet i kommunen.
Gi elevene mer fysisk aktivitet i
friminuttene gjennom
”Trivselslederopplegget”.
Skape robuste samfunns - Skolen starter opp med programmet.
medlemmer.
Kjærlighet og grenser.
 Minske risikoen for at
ungdom kommer inn i Er medarrangør for ”DROPP-revy”.
Starter med HelskoleART i alle klasser.
en livssituasjon med
Ungdomsundersøkelsen «Ung data» ble
rusmisbruk og
gjennomført våren 2013. Resultatene
kriminalitet.
viser at det er lite rusproblemer blant
 Styrke elevenes
ungdom i ungdomsskolen. Det er
selvbilde og selvtillit
slik at de kan stå imot imidlertid mange som sliter med dårlig
selvbilde og depressivt stemningsleie.
press.
Skolen og kommunens ulike etater for
barn og unge, vil sette fokus på dette.
Alle elever opplever
I samarbeid med barneskolene vil
mestring i ungdomsskolen skolen sikre en god overgang fra
barneskole til ungdomsskolen.
Plan for overgangen fullføres og settes
ut i livet.
Ungdomsskolen blir mer praktisk rettet.
Skolen fortsetter med ”Arbeidslivsfag”
og utvider tilbudet innenfor valgfag.

Alle elever sikres en god
overgang til videregående
skole

Måloppnåelse
gjennom prøver, elevsamtaler, elevoppfølgingsskjema og utviklingssamtaler.
Skolen har i løpet av 2013 innført
intensive kurs for elever som trenger et
løft i lesing, skriving og regning. Antall
enkeltvedtak har gått vesentlig ned fra
nivået i 2011.

Det har vært svært få tilfeller av fysisk
vold på skolen i 2013. Elever med behov
tilbys ART kurs og det drives
helskoleART i klassene. Skolen har
innført et omfattende system for å
oppdage, dokumentere og følge opp
saker hvor elever blir utsatt for
krenkende atferd. Systemet får gode
tilbakemeldinger fra elever og foreldre.
Det er i løpet 2013 blitt svært gode
arbeidsforhold i klassene. Det er få
elever som forstyrrer.
Programmet «Kjærlighet og grenser»
kunne ikke gjennomføres på 8. trinn
høsten 2013. Dette skyldtes mangel på
kvalifisert bemanning. resultater.
Det er etablert et svært godt samarbeid
mellom skolen og kommunens
familietjenester. Helsesøster jobber
svært godt og mange unge søker råd
hos henne eller hos psykisk helsevern.

Det er gjennomført «trekantsamtaler»
for alle elever som begynte på
ungdomskolen i 2012.
Elevene er bedre rustet til
ungdomsskolen.
Skolen har videreført Arbeidslivsfaget
for elever som vil ha en mer praktisk
rettet skoledag. Antall valgfag økte fra
høsten -13. Disse tilbudene skal
sammen sørge for at elever som ikke er
teoretisk sterke også opplever mestring
i skolehverdagen.
Skolen skal fortsette og videreutvikle sin Skolen gjennomførte alle de planlagte
rådgivningstjeneste i forhold til elevenes tiltakene i forbindelse med elevenes
valg for videre utdanning.
videre valg.
Skolen skal delta i Overgangsprosjektet Skolen deltok i overgangsprosjektet
”Ny Giv”.
NyGiv våren 2013.
Elever som er i faresonen for å falle ut
av videregående opplæring fanges opp.
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Årsberetning 2013
Mål 2013

Andebu kommune
Tiltak 2013
De får tilbud om intensivopplæring siste
halvår i 10. trinn, forkurs til
videregående skole og tett oppfølging i
starten på videregående skole.

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER
I 2013

Måloppnåelse

DROPP – revyen
I januar 2013 fremførte ca. 40 elever en
fantastisk flott revy i gymsalen på skolen. Fra
høsten 2013 valgte 73 elever valgfaget «Sal og
scene» og meldte seg på til DROPP-revyen.
Revyene går nå årlig for fulle hus i en uke i
januar og får svært god omtale i avisene.
Revyarbeidet knytter elevene sammen på en
god måte og mange elever opplever mestring
ved å utfordre seg selv og våge å stå fram.
DROPP-revyene er blitt et av skolens viktigste
varemerker.

Faglig
Skolen har nådd målene satt i forbindelse med
Nasjonale prøver hva angår 9. trinn. For 8.
trinn ble ikke målene oppnådd, men dette kan
ikke ungdomsskolen gjøre så mye med i den
forstand at elevene i 8. kun har gått noen uker
på ungdomsskolen når nasjonale prøver
avholdes. Eksamensresultatene ble middels
gode i norsk og engelsk, men langt under
målene i matematikk. Dette kan være noe
tilfeldig, men også ha noe med ulik
vektlegging mellom skolens læreplan
(lærebøker) og eksamensoppgavene.

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER

Sosiale ferdigheter.
Skolemiljøet er svært godt og man opplever n
en rolig skole hvor elevene tilsynelatende
trives. Elevundersøkelsen viser at elever blir
utsatt for krenkende atferd, men dette jobbes
det iherdig med. Det er imidlertid ikke alle
forhold skolen kan gå inn i, og mye av det
negative har sin rot i ting som skjer utenfor
skoletiden og på sosiale medier.

Fra skoleåret 2013-2014 innførte skolen flere
nye valgfag. Utfordringen ligger nå i å få
sammenheng mellom de praktiske fagene.
Skolens dataanlegg og datapark må stadig
fornyes og utbygges. Mer og mer av
undervisningen og prøvetakingen skal skje
digitalt. Klasserommene må utstyres med
digitalt utstyr. I begge de ovennevnte tiltakene
ligger det økonomiske utfordringer.

Elev/Foreldresamarbeid
Elevrådsarbeidet ved skolen er i stadig
utvikling. Fra høsten 2013 har rektor
koordinert elevrådsarbeidet. Målet er at
skolens elevråd kan drive mest mulig uten
voksen innblanding.
FAU har 9 medlemmer og avholder 8 møter i
året. Arbeidet i FAU knytter gode bånd
mellom skolens arbeid og foreldrene.

Skolen må tiltrekke seg høyt kvalifisert
arbeidskraft for å kunne oppnå de målene
som er satt i forhold til faglige resultater.
Det gode skolemiljøet som nå råder, må
bevares. Dette innebærer at skolen må være
godt rustet til å møte fremtidige utfordringer
innenfor elevmassen.
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Årsberetning 2013

Andebu kommune

7.2. VIRKSOMHET KULTUR
Enheten ledes av virksomhetsleder Beate
Apall-Olsen

ØKONOMI

Ressurstilgang og forbruk:

Tall i 1000 kr

Bemanning
År
2013
2012
2011
2010

Ansatte
8
10
11
11

Årsverk
4,2
4,4
4,6
5,5

Konto

Kultur

Utgifter

Kultur

Inntekter

Kultur

Netto utgift

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik
5 009

4 652

-357

-1 255

-950

305

3 754

3 702

-52

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

SYKEFRAVÆR
År
2013
2012
2011

Sykefravær
s%
8,1 %
5,5 %
1,9 %

-herav 1-16
dag egenm
1,1 %
0,5 %
1,2 %
0,8 %
0,7 %
0,7 %

1-16 dg

17-56 dg

57+ dg

7,6 %
4,5 %
1,2 %

7,0 %
2,9 %
0,0 %

Det har vært et merforbruk ved vikarer pga.
korttidsfravær ved biblioteket. Dette har ikke
gitt refusjon. Leieinntektene for Vestby har
blitt noe mindre enn budsjettert. Kultur har
minimale avvik fra budsjettet.

Det har vært en langtidssykemelding deler av
2013.

MÅL

- MÅLOPPNÅELSE

Mål 2013
KULTURADM.
1. Revidere Kommunedelplan for
kulturanlegg og innarbeide tema i en
”Kulturanleggsplan”.

2. Økt fokus på kulturarven ved å samle
lokale ressurser.
BIBLIOTEK

Tiltak 2013
Etabler samarbeid med lokale
ressursmiljøer for utarbeiding av
kunnskapsdokument som grunnlag
for plan.
Politisk behandling av ny plan i tråd
med ny kommuneplan.
Utrede opprusting og endret bruk
av Gulli skoletun.
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Måloppnåelse 2013
Målet er ikke nådd.

Arbeidet er ikke kommet i gang

Årsberetning 2013
Mål 2013
3. Installering av Mikromarc 3.
4. Åpne biblioteket for ulike
kulturarrangementer.

KULTURSKOLE
5. Sikre effektiv bruk av
undervisningslokaler.
6. Gjennomføre gratistiltak som skissert i
statsbudsjettet for elever på 1.-4. trinn.

Andebu kommune
Tiltak 2013
Konverter mediesamling. Kurs for
ansatte.
Samarbeid med
Vestfoldbibliotekene og Andebu
sparebanks 150-års-jubileum.

Måloppnåelse 2013
Dette er gjennomført.

Utarbeide avtaler om sambruk av
lokaler mellom kulturskolen og
andre lokale institusjoner.
Settes i verk høsten 2013. Omfanget
bestemmes senere, men alt
innenfor øremerkede midler gitt
over statsbudsjettet.

Dette er ikke gjennomført.

Det ble ingen forestilling på
biblioteket i forbindelse med
bankjubileet.
Biblioteket holdt to barne- og to
voksenarrangementer. I samarbeid
med Vestfold fylkesbibliotek.

Kulturskoletimen er innført og
gjennomført på alle tre
barneskolene i 2013.

7. Skaffe mer egnede lokaler for
kulturskolens drift.

Inngå tverrfaglig samarbeid for å
Ikke gjennomført
vurdere bedre lokaler for
kulturskolen i kommunens sentrum.

8. Utvikle kulturskolen

a. 4 deltakere på UKM
b. Sette i gang smågrupper på gitar
c. Utvikle tettere samarbeid med
barnehagene

a. Målet delvis oppnådd – 2
deltakere fra Andebu
b. Målet ikke nådd
c. Gjennomført og målet nådd

Utarbeide tilbakemeldingsskjema til
bruk i skolene samt administrative
rutiner for evaluering.
Undersøke mulighet for samarbeid
med Stiftelsen Signo og Gulli
skoletun.

Gjennomført

KUNST- OG KULTURFORMIDLING
9. Etablere faste rutiner for evaluering av
forestillinger/arr.
10. Vurdere mulighet for nye, lokale tiltak
innen Den kulturelle skolesekken.

Ikke gjennomført

DIVERSE INDIKATORER OG NØKKELTALL
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent
av kommunens totale netto driftsutgifter

Kulturskolen: Elevfordeling – tilbud
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Årsberetning 2013

Andebu kommune

Den kulturelle skolesekken – genre –
produksjoner/ forestillinger

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER
I 2013
Status for kulturskolen:
39% av elevene spiller gitar
20% deltar i sang
28% spiller piano
13% deltar i visuelle kunstfag





Gitar




Sang
Piano




Statistikk for biblioteket
Vi velger å legge ekstra vekt på biblioteket for
å vise den store aktiviteten dette generer.



Årsverk folkebibliotek per 1000 innbyggere

Den private ungdomsklubben har ikke blitt
driftet etter forutsetningene..
Andebu kommunes kulturpris tildelt
kordirigent Torhild Bonden Hanedalen
Grønne turer er også i 2013 en stor
suksess
DKS har gjennomført hele 44
produksjoner, 11 workshops og 9
ekskursjoner
Kodal barnehage er kunstnerisk utsmykket
DKS har inngått ny avtale med
fylkeskommunen
Det er gjennomført 13 produksjoner i Den
kulturelle spaserstokken
Biblioteket gjennomførte en
brukerundersøkelse med mer enn 80
respondenter
Det er gjennomført kunstprosjekt på
sykehjemmet

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER
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Få en mer effektiv lokalisering av
virksomhet kultur som nå er spredt på 6
ulike adresser.
Fremskaffe egenkapital som er en
betingelse for å kunne søke eksterne
prosjektmidler.
Tilgang på tilskuddsordning som støtte til
initiativrike personer med nyskapende,
lokale tiltak.
Avsette lønnsmidler for å kunne delta i
samarbeidsprosjekter.

Årsberetning 2013






Andebu kommune

Få full utnyttelse av kulturområdets
tverrfaglige nettverk.
Utnytte potensialet som ligger i den lokale
kulturarven som identitetsskapende
faktor.
Holde tritt med krav i bindende avtaler
mht skolering av personale og formidling
av tjenester.
Biblioteket:
- Besøkstallet er større enn det
bemanningen kan håndtere på en
god måte
- Utvikle biblioteket som en
møteplass i sentrum
- Mediesamlinga må utvides
- Det er ønskelig med duplikater av
ventelistebøker
- Kompetansen hos personalet må
heves på bla. Det digitale
området, barn- og
ungdomsformidling og
arrangementer
- Mediesamlingen må utvides

7.3. VIRKSOMHET BARNEHAGER
Enheten ledes av virksomhetsleder Anna
Marie Johannessen
Barnehageområdet omhandler kommunale og
ikke-kommunale barnehager. Barnehagene gir
barn under skolealder et pedagogisk tilbud
etter rammeplan for barnehagen. Per 31.
desember 2013 var det totalt 293 barn med
plass i kommunale og private barnehager.
Det var 63,7 årsverk ved de kommunale
barnehagene i kommunen (eksklusiv vikarer).
Av disse var 30,6 årsverk besatt med
pedagogisk personell (inkl spesialpedagogisk
bemanning).

SYKEFRAVÆR

Ressurstilgang og forbruk:

År
2013
2012
2011
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Sykefravær
s%
10,3 %
8,1 %
9,5 %

1-16 dg
2,1 %
2,1 %
2,0 %

-herav 1-16
dag egenm
0,9 %
1,3 %
1,0 %

17-56 dg
9,4 %
6,8 %
8,8 %

57+ dg
4,7 %
4,5 %
4,3 %

Årsberetning 2013

Andebu kommune

Det har vært noe høyere sykefravær i
virksomhet barnehager i 2013 enn de
foregående to årene. Dette er knyttet til
langtidssykemeldinger og forhold som ikke er
arbeidsrelatert. Fokus på sykefravær og
nærvær er stort gjennom samarbeid med IAsenteret og bedriftshelsetjeneste.
Korttidsfraværet er fortsatt lavt.

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Barnehager

Utgifter

Barnehager

Inntekter

Barnehager

Netto utgift

Tall i 1000 kr

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik
45 079

38 805 -6 274

-11 145

-7 104 4 041

33 934

31 701 -2 233

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik

Vesteråt barnehage

3 509

3 759

250

Høyjord barnehage

4 473

4 311

-162

Kodal barnehage

6 387

5 369 -1 018

Gravdal barnehage

6 353

6 045

-308

Møyland barnehage

5 072

4 886

-186

Andre tilbud barnehage

8 140

7 331

-809

Netto utgift barnehagene

33 934

31 701 -2 233

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

Samlet avvik på virksomhet barnehager viser
et merforbruk på kr 2 232 601. I dette beløpet
ligger tilskudd til privat barnehage i egen
kommune (Smiehavna) på kr 280 000 over
budsjett. Utgifter til private barnehager i
andre kommuner som har barn fra Andebu,
har blitt kr 894 000 høyere enn budsjettert.

MÅL

Kodal barnehage har tatt inn alle barn som har
søkt, dette krevde flere ansatte fra august
2013. Totalt merforbruk på kr 1 018 000 (inkl
særtiltak) . Dersom disse barna ikke var tatt
inn, ville overføring til andre kommuner vært
enda høyere. I beløpet ligger også utgifter til
særtiltak.
På tjeneste 2110 særtiltak har det vært flere
nye barn med rett til tiltak etter
opplæringsloven. Dette har medført et
merforbruk tilsvarende kr 93 000 for
virksomheten.

- MÅLOPPNÅELSE
Mål 2013-2016

Tiltak 2013-2016

Måloppnåelse

Ny barnehage i Kodal åpner aug
2013
Behov for nye plasser i Andebu
sentrum og Høyjord vurderes i egen
prosjektgruppe
Rammeplanen danner grunnlaget for
den pedagogiske virksomheten i
barnehagen
Plan for kompetanseutvikling danner
grunnlaget for kompetanseheving i
personalet
Dokumentasjon av barnehagens arbeid
synligjøres for foreldre/foresatte
Systematisk observasjon ved hjelp av
skjema «Alle med» for alle barn
Fokus på samarbeid med
foreldre/foresatte
Brukerundersøkelse gjennomføres årlig i

Full barnehagedekning jf lovkrav er
innfridd,
30 barn uten rett på venteliste
Ny barnehage åpnet juni 13
Prosjektgruppe igangsettes i 2014
Planer er fulgt opp i forhold til
pedagogisk arbeid og
kompetanseheving

1.

Andebu kommune har 
full barnehagedekning


2.

Barn og foreldre skal
oppleve barnehagene
i Andebu som trygge,
omsorgsfulle og
lærende barnehager
med god kvalitet
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Systematisk observasjon
gjennomføres og danner grunnlag
for planlegging, gjennomføring og
evaluering
Brukerundersøkelser gjennomført
med svært positivt resultat
Dispensasjon fra kravet om

Årsberetning 2013
Mål 2013-2016

3.

Tidlig innsats
For å forebygge
skjevutvikling
gjennom kartlegging,
kompetanse og
målrettet tiltak

4.

Sammen om
oppvekst:
Sammenheng
barnehage – skole

Andebu kommune
Tiltak 2013-2016
hver barnehage
Mål om å øke pedagogtetthet i
barnehagen
 Personale har fokus på systematisk
observasjon og oppfølging av barn i
nært samarbeid med
foreldre/foresatte
 Hjelpeinstanser kontaktes ved
behov
 Nødvendige tiltak settes i verk
innenfor barnehagens rammer
 Plan for sammenheng og samarbeid
barnehage – skole følges
 Samarbeidsmøter og
trekantsamtaler gjennomføres

Måloppnåelse
utdanning gitt til 4 personer

Språkgrupper gjennomført ukentlig
for de fleste barna over tre år
18 barn med enkeltvedtak

Trekantsamtaler før skolestart er
gjennomført
Samarbeidsmøter med barnehage
og skole gjennomført

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I
2013
Ny barnehage i Kodal åpnet juni 2013
De nye lokalene ble overtatt av Andebu
kommune 1.juni. Personalet hadde
flyttedugnad to kvelder, og med hjelp av
teknisk til det som personalet ikke klarte selv,
ble driften overført til det nye bygget i løpet
av to dager! Stor glede da barna med ordfører
i spissen hadde flyttet og med utelekene
tirsdag 4.juni.

Plasser i privat barnehage utenfor
kommunen
Da barnehagene ble en del av kommunenes
ordinære rammetilskudd fra januar 2011, ble
finansiering av private barnehager hjemlet i en
ny forskrift for likeverdig behandling av
private barnehager. Plasser i privat barnehage
skal finansieres fra den kommunen barnet er
folkeregistrert. Det var totalt ca. 15 barn i
Sandefjord kommune, 2 barn i Stokke og 2
barn i Nøtterøy kommune. Andebu kommune
har hatt 4 barn fra andre kommuner. Dette er
kostnader som er uforutsigbare fordi foresatte
står fritt til å velge hvilken barnehage de
ønsker.

Tilpasse antall plasser og ansatte i forhold til
behov
Alle som søkte plass ved hovedopptak 2013,
fikk plass. Dette medførte utvidelse av plasser
på Gravdal og i Kodal fra august. Søknader
som kom inn etter fristen, ble satt på
venteliste. Fra september (og fram til august
2014) er det ca 30 barn uten rett til plass på
venteliste. For å kunne imøtekomme disse
søknadene trengs det ca 8 -10 nye årsverk.
Kodal barnehage har ledige lokaler, også
Møyland og Gravdal barnehage har arealer til
flere barn. Andebu kommunes omdømme
som attraktiv tilflyttingskommune blir ikke
ivaretatt ved dagens håndtering av lovkravet.
Flere av nabokommunene følger også denne
praksisen.

Kvalitet og kompetanseheving
Barnehagene i Andebu kommune jobber aktivt
med innhold og kvalitet. I samarbeid med Hof,
Lardal og Re er det holdt flere temasamlinger
for hele og deler av personalet, fokus i 2013
har vært preget av Utdanningsdirektoratets
føringer: «Vennskap og tilhørighet» og
«Danning, lek og Læring». Kompetansemidler
fra Fylkesmannen dekker kostnadene til disse
samlingene, kommunen dekker i egne
personalkostnader.
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Årsberetning 2013

Andebu kommune

DIVERSE INDIKATORER OG NØKKELTALL

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER



Andel styrere og pedagogiske ledere med
godkjent førskolelærerutdanning i prosent
Andebu
Holmestrand
Hof
Re
Stokke
Gj.sn. Vestfold

2011
100
83,1
93,8
88,1
98,6
93,1

2012
80
91,2
100
95,7
100
94,3

2013
93,9
91,7
100
95,5
98,7
95,9





Det lave tallet for Andebu i 2012 skyldes permisjoner i
stillinger der det kreves førskolelærerutdanning og som
det ikke har vært mulig å skaffe kvalifisert vikar.
Dispensasjoner er derfor gitt.



Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner til
barn i kommunale barnehager
200000
150000
100000
50000
0

Dekningsgrad i 2013
95
90
85
80
75
70

Andebus lave dekningsgrad skyldes at flere av
kommunens barn går i private barnehager i andre
kommuner, særlig Sandefjord og Napperød barnehage
(sør for Kodal).
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Fortsatt full barnehagedekning
Barn uten rett til plass som står på
venteliste
Tidlig innsats med nye løsninger (jfr.
budsjettdokumentet for 2013)
Vurdere utbygging av Høyjord barnehage
Vurdere barnehagedekningen i Andebu
sentrum og evt. utvide Vesteråt
barnehage med to avdelinger/ evt. bygge
ny barnehage med 5 avdelinger
Sikre kvalifisert og utdannet personale i de
stillinger der dette kreves

Årsberetning 2013

Andebu kommune

8. HELSE, OMSORG OG VELFERD
Kommunalsjef
Helse- omsorg
og velferd

Virksomhet
Hjemmetjenesten

Tjenestekontoret

Internkontroll

Vaskeri- og
kjøkkentjeneste

Folkehelse
Frivilligsentral

Virksomhet
Sykehjemmet

Virksomhet
Boligtjenesten

Virksomhet NAV

Virksomhet
Familiesenteret

Ansvarsområdet ledes av kommunalsjef Gro
Gustavsen
Kommunalsjefen har det overordnede og
helhetlige ansvar for de tjenester som tilbys
og at disse ytes i henhold til innbyggernes
behov, utvikling i kommunen generelt og i
samsvar med lover, forskrifter og
retningslinjer. Kommunalsjefen skal sørge for
tjenesteutvikling, faglig standard og kvalitet,
samt organisering, ledelse og styring av
virksomhetene innenfor vedtatte
budsjettrammer.

Kommunalsjefens stab:
Bemanning
År
2013
2012
2011
2010

Ansatte
21
20
17
17

Årsverk
15,3
14,7
10,6
11,2

Ansvarsområdet er politisk tillagt hovedutvalg
for Livsløp og kultur.
Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År
2013
2012
2011
2010

Ansatte
184
160
143
142

Årsverk
123,4
96,4
83,7
86,6

Hovedårsaken til endringen for hele sektoren
fra 2012 er overføring av virksomhet
Familietjenester fra Oppvekst og kultur. I 2013
utgjør dette 29 ansatte eller 23,75 årsverk. I
2012 27 ansatte og 20,5 årsverk.

SYKEFRAVÆR
Sektoren:
År
2013
2012
2011

Sykefravær
s%
9,0 %
10,9 %
9,1 %

-herav 1-16
dag egenm
1,6 %
0,8 %
2,0 %
1,0 %
1,6 %
0,7 %

1-16 dg

17-56 dg
8,5 %
10,3 %
8,5 %

57+ dg
5,1 %
6,9 %
5,5 %

Administrasjon helse, omsorg og velferd:
År
2013
2012
2011
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Sykefravær
s%
1,0 %
4,6 %
1,8 %

-herav 1-16
dag egenm
0,6 %
0,6 %
1,3 %
0,9 %
1,3 %
0,9 %

1-16 dg

17-56 dg
0,3 %
3,5 %
0,5 %

57+ dg
0,0 %
2,7 %
0,0 %

Årsberetning 2013

Andebu kommune

Sykefraværet har i sektoren blitt redusert med
1,9 %. Bakgrunnen til den positive utviklingen
er delt. Det er stort fokus på etterlevelse av
retningslinjer for Inkluderende arbeidslivs (IA)
oppfølging. Videre er det nært samarbeid med
bedriftshelsetjeneste, NAV lokalt og NAV
Arbeidslivssenter i konkrete tilfeller og
generelt.
Administrasjon helse, omsorg og velferd:

Sektoren har også tatt i bruk et web verktøy
for sykefraværsoppfølging, som loser
personalansvarlige trygt og korrekt gjennom
alle oppgaver og krav som følger med
sykefravær. Når en medarbeider registreres
syk, opprettes en tidslinje i systemet som gir
leder oversikt over kommende frister og
oppgaver. Systemet sender påminnelser på
epost når en frist eller oppgave i et sykefravær
nærmer seg. Med hver påminnelse og
oppgave følger en praktisk veiledning i
hvordan leder bør gå fram i henhold til
regelverket og etter beste praksis.

Tall i 1000 kr

Konto

Adm Helse, omsorg og velferd Utgifter
Adm Helse, omsorg og velferd Inntekter
Adm Helse, omsorg og velferd Netto utgift

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik
25 944

26 144

-10 961 2 125

12 858

15 183 2 325

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

ØKONOMI
Sektoren:
Tall i 1000 kr

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013

Avvik

Adm Helse, omsorg og velferd

12 858

15 183

2 325

Institusjonsbaserte tjenester

20 005

18 922

-1 083

Hjemmetjenester

18 619

17 662

-957

Familietjenester

24 742

26 628

1 886

Funksjonshemmede og boligtjeneste

18 757

18 414

-343

5 491

5 872

381

100 473

102 681

2 208

NAV

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

Sektoren har flere svært ressurskrevende
brukere. For hver ressurskrevende bruker har
kommunen egeninnsats på kr. 1.010.000,- før
det utløses refusjon fra staten. Når
kostnadene overstiger dette beløpet får
kommunen igjen 80 % av overskytende beløp.
Kommunen har også i et drøyt halvår kjøpt
sykehjemsplasser.

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER
I 2013
Endring i organisering
I februar åpnet Dagaktivitetssenter for
demente. Det er etablert 10 plasser, hvor
plassene fordeles på 15 – 20 brukere. Målet
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var å bedre livskvaliteten, bedre
ernæringstilstanden til den enkelte samt
legge til rette for at de som ønsker det kan
bo lengre hjemme. 1 mai ble virksomhet
Familiesenteret innlemmet i sektor Helseomsorg og velferd.

2013 at KSS ble tatt i bruk av alle
virksomhetene i sektoren. I 237 avvik ble det
meldt hvorav 13 % er knyttet til arbeidsmiljøet
(HMS) og 73 % er knyttet til tjenestelevering.
Resten av avvikene er knyttet til
administrative og organisatoriske forhold.
Antall avvik vil øke etterhvert som flere
ansatte blir mer fortrolig med at det er
positivt å melde avvik.

Samhandlingsreformen
Reformen har resultert i økt press på
tjenestene samt økt behov for kompetanse.
Erfaringer viser at det er høyt press på
heldøgns omsorgsplasser med bemanning.
Kommunen hadde 14 overliggerdøgn på
sykehuset i 2013 (pasienter som var meldt
utskrivningsklare). Høsten 2013 ble
ombygginger iverksatt på sykehjemmet, for
å tilrettelegge for 2 nye pasient rom.
Andebu og Stokke har i samarbeid
rekruttert ny sykehjemslege, hvor legen er
ansatt 20 % i Andebu og resten i Stokke.

Virksomhet hjemmetjenester har kommet
lengst i å etablere det systematiske
internkontrollarbeidet. Kvalitetsteam er
etablert, avvik og klagesaker tas opp fast i
personalmøter og det er flere av de ansatte
som bruker KSS i melding av avvik
sammenlignet med de andre virksomhetene.

Utbyggingsplaner
Kommunal tomt i Skjeggerødveien skal
benyttes til omsorgsboliger som inneholder 13
omsorgsleiligheter, hvor målgruppen er
funksjonshemmede. Det er påregnet
innflytting mai 2014.
KST-061/13 Budsjett 2014 - Kommunestyret
bevilget i budsjett 2014 til 0,4 mill. kr
forprosjekt utbygging av omsorgstilbud.

Tjenestekontoret/koordinerende team
Det ble 1. juni opprettet tjenestekontor, hvor
all saksbehandling for sektoren er samlet.
Erfaringer så langt er svært positive og har
svart til forventningene om mindre sårbar
tjeneste, tverrfaglig vurderinger i saker som er
komplekse, rask saksbehandling, god oversikt
over tjenester, behov og utfordringer samt
brukervennlig. Innbyggerne har «en dør inn»
til tjenestene.

Fagutvikling og kvalitetsarbeid
Sektor helse, omsorg og velferd har jobbet
systematisk med internkontroll i 2013. Det er
foretatt risikovurdering på flere viktige
områder som biologiske faktorer i virksomhet
for funksjonshemmede og boligtjenester,
brannvern sykehjem, informasjonssikkerhet
knyttet til fagsystem og det er foretatt
risikovurderinger i forkant av organisatoriske
endringer. I hvert tilfelle er det utarbeidet
handlingsplaner med tiltak for å redusere
risiko.

Folkehelse
Stilling som leder for Frivilligsentralen er økt
fra 60 % til 100 %. Miljøarbeider i 40 % stilling.
er flyttet fra sykehjemmet til Sentralen, for
friskliv og frivillighet. Dette for å utnytte
ressursene i folkehelsearbeidet bedre og å
gjøre det helsefremmede og forebyggende
arbeidet i Sentralen mer robust. Det er satt
inn vikar for leder i Frisklivsentralen, i 50%
stilling. Rådgiver folkehelse og leder for
Sentralen har 50% engasjement med revisjon
av Kommuneplanens Samfunnsdel, ut året.

Verktøyet KSS "Losen" blir i stadig større grad
brukt til å melde avvik. Dette er positivt da det
er et uttrykk for at verktøyet som også
inneholder rutiner og prosedyrer blir brukt av
stadig flere ansatte. Avvik er nødvendig for å
kunne forbedre praksis. Behandlingen av avvik
fører til at rutiner endres eller nye rutiner blir
utarbeidet. Det var først i annet halvår av
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Brukere og lavterskeltiltak tilknyttet
«Sentralen, for Friskliv og Frivillighet», har økt
betraktelig i 2013.
«Kunnskapsdokumentet» er revidert i løpet av
2013.
Kommunestyret- I sak 061/13, Budsjett 2014,
ble følgende forslag enstemmig vedtatt: « Det
utredes bruk av off. og private lokaler i
Andebu sentrum og styrking av Sentralen i
2014. Evt. Kostnader innenfor en ramme på
kr. 200.000 i 2014.







FRAMTIDIGE UTFORDRINGER
Fra Kunnskapsdokumentet 2013 trekker vi
fram noen av Andebus utfordringer:

Økte helseforskjeller, dette gjelder
både fysisk og psykisk helse, hos barn
og voksne.
Etter data fra fastlege og legevakt er
andel psykiske symptomer og lidelser
og plager og sykdommer knyttet til
muskel- og skjelettsystemet høyere
enn i landet som helhet. Det samme
er bruk av Kols medisiner.
Ungdom i Andebu trives dårligere på
skolen enn det som er vanlig ellers i
landet, vurdert etter trivsel hos 7. og
10. – klassinger
Andel grunnskoleelever som mottar
spesialundervisning er vesentlig
høyere enn hos de øvrige
referansekommunene.

Mål sektoren:
Mål 2013
Sikre kostnadseffektive tjenester
ved å utføre tjenesten riktig første
gang til rett tid.

Tiltak 2013
Etablere EPJ (Elektronisk
PasientJournal) for alle brukerne av
tjenester.

Gjøre nødvendig kompetanse
tilgjengelig til rett tid.

Bringe resultatet av KSS inn i
refleksjonen om egen praksis og
etablere rutiner for å nyttiggjøre
seg ny kunnskap.
Stimulere medarbeidere til videreog etterutdanning i relevante
fagområder, øke fagkompetanse og
etisk kompetanse gjennom interne
og eksterne tiltak.
Tjenestekontoret skal være døren
inn i kommunen.
Søknadsbehandling skal være i
henhold til FVL (forvaltningsloven)



Ved behov for tjenester skal
potensial for økt egenmestring
vurderes. Tiltak kan være
behandling og /eller hjelpemidler



Brukerne opplever profesjonalitet
og serviceinnstilte medarbeidere

Brukerne opprettholder og øker
mestring

En trygg og forutsigbar arbeidsplass Gjennomføre rekrutteringstiltak slik
med opplevelse av medvirkning.
at vakanse i helgestillinger ikke
Fraværet skal ikke overstige 7 %.
overstiger 20 %. Antall
helgestillinger skal ikke øke. Utvikle
lederskap som bidrar til god helse
og motivasjon hos medarbeiderne.
Tydeliggjøre forventninger med
funksjonsbeskrivelser,
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Måloppnåelse
Alle brukere har EPJ.
Alle ansatte har fått
opplæring i Gerica
elektronisk journal.
Ansatte og ledere har fått
opplæring på IKOS.
Implementert deler av
IKOS «Fra tilfeldig til styrt
kvalitet»
Tilskudd til kompetanse fra
FM på 65.000

Alle brukere har vedtak i
tråd med FVL.
De fleste av brukerne har
tiltaksplaner. Potensial for
forbedring av ajourhold og
evaluering
Prosjekt
«Hjemmerehabilitering»
startet opp i september
Ansatt fysioterapeut som
leder prosjektet
Sykefravær 9,0 % i 2013 mot 10,9 % i 12
Antall vakante
helgestillinger er generelt
redusert.
I hjemmetjenesten og
sykehjem innehar de fleste
ansatte fagkompetanse

Årsberetning 2013
Mål 2013

Andebu kommune
Tiltak 2013
introduksjonsdag for nyansatte og
konstruktive tilbakemeldinger

Måloppnåelse
eller er i en
utdanningsprosess


Samlokalisere boliger for
funksjonshemmede 2013 - 2014

Etablere 13 nye bemannede boliger
for funksjonshemmede i 2013 –
2014



Implementere helhetlig
internkontrollsystem og
kvalitetsstyringssystem

Videreføre arbeid med KSS
(Kvalitetsstyringssystem), gi
opplæring og tilgang til alle.






Dagtilbud for demente

Etablere dagtilbud til demente



Flere ansatte har også fått
øket stillingen
Omsorgsbolig-komplekset
er i rute og
innflytningsklart 01 sept.
2014
Det er utarbeidet
funksjonsbeskrivelser som
definerer ansvar og
arbeidsoppgaver
Tatt i bruk PPS (Praktiske
Prosedyrer for
Sykepleietjenester).
Tatt i bruk avviksmodul i
KSS
Dagaktivitetssenter åpnet
for 10 plasser i mars.

Mål folkehelse:
Mål 2013
Å forebygge og utjevne sosiale
helseforskjeller

Helsevurderinger i alle planer og et
helhetlig kommune- og
folkehelseperspektiv i
kommuneplanen

Bedre oppvekstsvilkår for barn og
unge

Tiltak 2013
Etabler og utvikle lavterskeltiltak

Måloppnåelse
I løpet av året er det etablert flere
lavterskeltiltak i kommunen. De
fleste har utspring fra Sentralen, er
rettet mot tverrfaglighet og har
målgrupper i alle aldersgrupper
 Arbeide for felles forståelse og Det er større tverrfaglig
samhandling om folkehelsetiltak.
kompetanseutvikling
 Fremme forslag til mål som kan I handlingsplaner som er utarbeidet
i løpet av året og i arbeidet med
operasjonaliseres i
underliggende handlingsplaner kommuneplanen har
folkehelseperspektivet et sentralt
og resultatindikatorer
fokus.
 Prioritere innsatsområder og
Folkehelseperspektivet er lagt inn
bedre ressursbruken
som et eget tema som skal
 Gjennomføre nødvendige
beskrives, i mal som blir brukt ved
prosesser i
politisk saksbehandling.
administrative og
folkevalgte organer
Tiltak gjennomføres i de fleste
Gjennomført undersøkelsen
virksomheter
Ungdata. Resultatene fra
undersøkelsen blir lagt til grunn,
ved utarbeidelse av nye mål for
denne gruppa
Det blir utdannet 2 PMTOterapeuter innen programmene
TIBIR – Tidlig innsats for barn i risiko
og PMTO-terapi for enkeltfamilier
som sliter med fastlåst samspill,
Kommunen vil i løpet av de to-tre
kommende årene bli en TIBIRkommune med fokus på å komme
inn tidlig inn med ulike
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Å få det skade- og
ulykkesforebyggende arbeid inn
som en integrert del av
Folkehelsearbeidet

Andebu kommune
Tiltak 2013

Måloppnåelse
forebyggende tiltak rettet mot
foreldre og barn i alder 3- 12 år. Det
vil bli et system som bygger på
tverrfaglig samarbeid.
PMTO: Foreldrerådgiving,
kartlegging, konsultasjon,
foreldregrupper og sosial
ferdighetstrening.
WetVest svømming for barn med
høy BMI.
Å fortsette arbeidet med å
Det er vedtatt å søke om nasjonal
utarbeide søknad for å bli sertifisert sertifisering som Trygt
som, Trygge lokalsamfunn (TL)
Lokalsamfunn, med satsning på
temaene fallforebygging,
brannforebygging og
trafikksikkerhet.
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8.1. VIRKSOMHET SYKEHJEMMET/

INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER
Enheten ledes av virksomhetsleder Ferri
Adloo
Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År
Ansatte
Årsverk
2013
50
31,5
2012
57
32,4
2011
52
29,5
2010
55
31,2

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik

Institusjonsbaserte tjenester

Utgifter

28 961

Institusjonsbaserte tjenester

Inntekter

-8 955

23 525 -5 436
-4 603 4 352

Institusjonsbaserte tjenester

Netto utgift

20 005

18 922 -1 083

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

SYKEFRAVÆR
MÅL
År
2013
2012
2011

Sykefravær
s%
8,5 %
8,3 %
6,5 %

-herav 1-16
dag egenm
1,1 %
0,8 %
2,4 %
1,0 %
1,5 %
0,7 %

1-16 dg

17-56 dg

Se mål for sektoren i kapittel 8.

57+ dg

8,3 %
6,7 %
5,6 %

- MÅLOPPNÅELSE

6,0 %
3,7 %
2,8 %

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER
I 2013
Med bakgrunn i Samhandlingsreformen ble
bemanningen styrket med 2 sykepleieårsverk
samt 14 % sykehjemslegehjemmel.
5 fullverdig måltider ble gjennomført i 2013.
Sykehjemmet har deltatt i flere prosjekter som
LCP(Liverpool Care Pathway) som skal bidra til
å innføre en felles kultur og kompetanse i
omsorgen for den døende og familien på tvers
av nivåene i helsetjenesten, og dermed bli et
viktig verktøy for samhandling omkring
pasienter i siste livsfase.

Sykehjemmet har hatt et sykefravær på 8.5 % i
2013. Hovedsakelig langtidssykemeldte, kun
1,5 % av det er egenmelding. Sykehjemmet
har som mål å redusere fraværet til 7.5 %
Tett oppfølging, prosjektet ”Sammen på jobb”,
godt samarbeid med Rubicon (bedriftshelsetjenesten)og Nav (KIB kurs) er tiltak som skal
bidra til å redusere sykefraværet.

55

Årsberetning 2013

Andebu kommune

Andre prosjekter er «I Trygge Hender»,
elektronisk journal, PPS (praktiske sykepleie
prosedyrer).
Det har også i 2013 vært mye aktivitet knyttet
til frivillig arbeid. Dette settes det stor pris på
av brukere og ansatte og er et flott verdi- og
kvalitetstiltak frivillige bidrar med.
Motivasjonskurs med Tyra Frank for alle
ansatte på helse, Stress mestring, vold og
trusler og Gdansk-tur for alle nattevakter og
personalet på rehab var ett av tiltakene rettet
mot bedre arbeidsmiljø.
Nøkkeltall
Sykehjemmet har 13 870 liggedøgn tilgjengelig
pr år. Av disse 9 490 tilhører pasienter med
langtids vedtak.

Liggedøgn på sykehjemmet

1%

Langtidsvedtak

16 %

1%
Videre behandling
etter SiV

13 %
69 %

Utredning/Behandlin
g
Avlastning

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER
Det er stort påtrykk på plasser med
heldøgnsbemanning. Behovet vil ikke bli
mindre framover. Det er også behov for mer
kompetanse, spesielt sykepleierkompetanse.
Det foregår mye forskning og utvikling på
innovative løsninger innenfor helse og
omsorg. Dette er kompetanse som er viktig for
kommunen som helhet.
Sykefravær er område for kontinuerlig fokus.
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8.2. VIRKSOMHET HJEMMETJENESTE
14,5 %. Dette er en reduksjon på 5,9 % fra
2012.

Enheten ledes av virksomhetsleder Sonja
Berg
Ressurstilgang og forbruk
Bemanning
År
Ansatte
2013
39
2012
36
2011
36
2010
33

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Årsverk
23,7
21,5
19,9
20,4

2013
2012
2011

Sykefravær
s%
14,5 %
20,4 %
15,2 %

-herav 1-16
dag egenm
1,8 %
0,8 %
2,5 %
1,2 %
3,2 %
1,4 %

1-16 dg

17-56 dg
16,0 %
22,9 %
15,4 %

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik

Utgifter

21 223

Hjemmetjenester

Inntekter

-2 604

Hjemmetjenester

Netto utgift

18 619

18 627 -2 596
-965 1 639
17 662

-957

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

Det har i perioder vært høy aktivitet på grunn
av svært ressurskrevende pasienter. Likevel
har hjemmetjenesten strammet vedtak, med
fokus på forsvarlige tjenester av riktig kvalitet.
Det bekreftes av tabell: Gjennomsnittlig antall
tildelte timer i uken, hjemmesykepleie.

SYKEFRAVÆR
År

Konto

Hjemmetjenester

57+ dg
9,2 %
15,5 %
7,7 %

Gjennomsnittlige tildelte timer pr uke
4
3
2
1
0

Hjemmetjenesten har ett høyt sykefravær. Det
jobbes kontinuerlig med tiltak for å øke
tilstedeværelsen. Leder av hjemmetjenesten
har tatt i bruk HRessurs som ett hjelpemiddel
for å følge opp sykefraværet.
HRessurs Sykefraværsoppfølging er et system
som ikke bare forteller hva som skal gjøres og
når, men også det viktigste og vanskeligste:
Hvordan følge opp syke medarbeidere etter
lov og beste praksis?
Sykefraværsstatistikken viser at
hjemmesykepleien har samlet fravær på ca.

2011
2012
Brukere Brukere
over 67 år under 67
år

Totalt

2013

Tabellene viser også at det er stort aktivitet i
hjemmetjenesten, hvor mangel på
omsorgsboliger som er tilrettelagt med
bemanning, er noe av årsaken.
Samhandlingsreformen har også bidratt til
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flere brukere på grunn av ny
utskrivningspraksis.

og det er viktig for Andebu kommune å legge
til rette for at nettopp disse innbyggere skal
kunne klare å bo trygt i eget hjem, så lenge
som mulig, og mestre sin egen hverdag – både
sosialt og fysisk i daglige aktiviteter. Gjennom
tidlig identifisering og innsats er det at
tjenesten hjemmerehabilitering som bistår og
legger til rette for nettopp dette.

Hjemmetjenesten har «spisset» tjenestene.
KOSTRA har vist at Andebu har hatt lav terskel
for å yte tjenester. Dette er strammet inn, slik
at tjenestene som ytes er nødvendig
helsetjeneste, hvor forsvarlighet er i fokus.
Sammen har dette bidratt til bedre oversikt og
styring, men Samhandlingsreformen har
resultert i raskere utskrivninger, slik at
hjemmetjenesten likevel opplever økt press på
tjenestene.

Hjemmetjenesten har startet med IKOS. IKOS
gir ledere og ansatte tilgang til standarder,
verktøy, veiledninger og resultatmåling.
Dagsaktuelle grafer og rapporter på alle
ledernivå viser kvalitet på tjenestene, tidsbruk
til ulike oppgaver, og hvilket behov vi har for
kompetanse. Dette gir grunnlag for god styring
av tjenesten. Med IKOS kjenner alle sitt ansvar
og hva de skal gjøre for å lykkes med god
praksis.

Mottakere av hjemmetjeneste
200
150
100
50
0

2011
2012
2013
Totalt

MÅL

Hjemmetjenesten har hatt refleksjonsgrupper
innen LCP (Liverpool Care Pathway)i
samarbeid med utviklingssykehjemmet i
Sandefjord.

Brukere Under 67
over 67 år
år

- MÅLOPPNÅELSE
Hjemmetjenesten har laget
internkontrollhåndbok. Virksomhetsleder har
ansvaret for internkontrollen i virksomheten,
gjennomføre risikovurderinger, påse at avvik
og forbedringsforslag behandles
Kvalitetsteamet består av virksomhetsleder,
superbruker KSS, medisinansvarlig sykepleier
og rådgiver internkontroll. Teamet møtes hver
3. måned og gjennomgår alle avvik i siste
kvartal og foreslår endringer i rutiner,
prosedyrer eller IK-struktur. Teamet kan også
komme med innspill til kompetansehevende
tiltak.

Se mål for sektoren i kapittel 8.

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER
I 2013
Hjemmetjenestene har startet prosjektet
«Egenmestring ved hjelp av teknologi og
styrking av egne ressurser»
hjemmerehabilitering Andebu kommune. Det
er ansatt en ny fysioterapeut som jobber med
dette.
Hensikten er å utvikle en modell for
hjemmerehabilitering av god kvalitet, som
implementeres i det øvrige arbeidet som
utføres i Andebu kommunes,
hjemmetjenester. Dette er med på å styrke
egenmestring og øker livskvaliteten for
innbyggerne i Andebu kommune. Vi har
allerede opplevd at brukerne har bedret sin
livskvalitet og mestring. Kommunen vil på sikt
oppleve kostnadseffektive tjenester. Det er
politisk vedtatt at i budsjett 2013 skal «tidlig
innsats med nye løsninger» være
retningsgivende for tjenestene. Mange eldre
ønsker å kunne bo hjemme og klare seg selv,

Det har vært rekruttert mange sykepleiere til
hjemmetjenesten. Målet med 35 %
høyskoleutdannede og 65 % fagarbeidere er
innen rekkevidde.

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER
Budsjettet oppleves stramt.
Hjemmetjenestens ansatte jobber mer ut fra
vedtak men det er fortsatt en av
utfordringene å redusere nivået på tjenestene
når behovet endrer seg. Det er vanskelig for
den enkelte ansatte å møte forventningene
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fra brukere og pårørende da det ofte er et gap
i forhold til forventninger og hva som vurderes
er «godt nok» - nødvendige og forsvarlige
helsetjenester. Hjemmetjenestene opplever
også mangel på heldøgns tilbud, dette
avspeiles gjennom at flere brukere har behov
for mange besøk pr døgn.

Sykefravær og kompetanse vil være
utfordrende også framover, i likhet med lande
for øvrig, da det er en kjensgjerning at pleie og
omsorgsyrket er fysisk og psykisk krevende.
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8.3. VIRKSOMHET FUNKSJONSHEMMEDE OG

BOLIGTJENESTE
og de lovpålagte pliktene arbeidsgiver og
arbeidstaker har.

Enheten ledes av virksomhetsleder Elisabeth
Randen fra 05.08.2013

ØKONOMI
Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År
Ansatte
2013
44
2012
42
2011
32
2010
32

Tall i 1000 kr

Årsverk
25,4
22,8
18,9
18,8

Konto

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik

Funksjonshemmede og boligtjeneste
Utgifter

20 830

Funksjonshemmede og boligtjeneste
Inntekter

-2 073

Funksjonshemmede og boligtjeneste
Netto utgift

18 757

18 581 -2 249
-167 1 906
18 414

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

SYKEFRAVÆR
DIVERSE INDIKATORER OG NØKKELTALL
År
2013
2012
2011

Sykefravær
s%
13,7 %
13,4 %
7,5 %

-herav 1-16
dag egenm
1,7 %
0,4 %
1,6 %
0,7 %
1,4 %
0,4 %

1-16 dg

17-56 dg

57+ dg

14,4 %
14,2 %
6,7 %

8,0 %
9,9 %
4,8 %

Det har vært og er fremdeles stort sykefravær
i virksomheten. Det satses på tett oppfølging
av sykemeldte, og virksomheten legger til
rette for gradert sykemelding og setter i verk
tiltak for å opprettholde arbeidsevne så langt
det lar seg gjøre. Man benytter seg av tiltak fra
Arbeidslivssenteret og bistand fra
bedriftshelsetjenesten.

KOSTRA referansen for hjemmetjenester
omhandler også Virksomhet boligtjeneste. Det
er derfor ikke med egen referanse for dette
området.

MÅL

- MÅLOPPNÅELSE

Se mål for sektoren i kapittel 8.

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER
I 2013
Boligtjenesten kom i gang med elektronisk
journal medio desember 2013.
Det er satt som mål at virksomheten skal ha
35 % høgskoleutdannede og 65 %
fagarbeidere. I 2013 startet flere ansatte på
ulike utdanningsforløp innen helse og omsorg.
Det er stort fokus på å motivere ansatte og
legge til rette for formalutdanning.

Sykefraværet er økt fra 13,44 til 13,7 fra 2012
– 2013. Virksomheten tok i 2013 i bruk
systemet H-ressurs. Dette er et elektronisk
verktøy som gir god oversikt over sykefravær
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IKOS er et elektronisk rapporteringssystem
som gir et oversiktsbilde over kompetanse
behov og tilgang i virksomheten. Det blir et
viktig verktøy for å sette inn riktig kompetanse
til rett tid. Opplæring av ledere, vernepleiere
og helsefagarbeidere startet i 2013. Systemet
skal implementeres i.l.a våren 2014. Å
forholde seg til dette styringssystemet vil
bidra til at virksomheten gir en god
tjenesteutøvelse ihht. lovverk og
Retningslinjer. Oversikten over driften blir
bedre og øker evnen til kostnadseffektiv drift.
Planen om samlokalisering er i samsvar med
mål for 2012. Oppstart av byggingen av Nye
Skjeggerød startet høsten 2013. Bygget blir
ferdigstilt i august, med 13 leiligheter som er
innflytningsklare 01.09.2014. 11 beboere har
undertegnet leiekontrakter, og
avlastningsleiligheten (leilighet nr. 13) vil bli
tatt i bruk høsten 2014.
Siste halvår i 2013 skapte en del uroligheter i
virksomheten da samlokaliseringen ikke var
ferdig planlagt med hensyn til prosess.
Prosjekt samlokalisering planlegges oppstart i
januar 2014. Ansatte og brukere har deltatt i
arbeidet med riktig utstyrte leiligheter og
planlegging av fellesarealer utvendig og
innvendig i siste halvår i 2013.

rammebetingelser. Opplæring av ansatte
innen elektronisk journalføring, avviksmelding
og informasjonstilgang er intensivert i
desember og fortsetter i 2014 til alle ansatte
mestrer og utfører dette.
Samlokaliseringen vil kreve ressurser.
Eksempler på dette er: Opplæring av ansatte
på nye brukere. Avsette tid for
prosjektmedarbeidere. Planlegging av
flytteprosess. Oppgradering av IK-håndboken,
samt utøvelse av denne. Utarbeidelse av ny
bemanningsplan, organisering av
fritidsaktiviteter og dagaktiviteter.
I 2013 ble det bestemt at teknisk avdeling skal
ta over driften/vedlikehold av biler og busser i
kommunen. Boligtjenesten eier i dag en
minibuss, men det har ikke lykkes å ha
tilfredsstillende tilgang på
sjåfører/helsefagarbeidere med utvidet
sertifikat. I denne forbindelse planlegges det å
selge bussen og skaffe et transportmiddel som
ikke krever utvidet sertifikat med ni seter. Et
slikt transportmiddel vil kunne dekke behovet
tjenesten har. Brukere må betale en
egenandel for fast transport, samt betale en
bestemt sum ut i fra km på andre arrangerte
turer. Dette settes i verk etter at informasjon
er gitt brukere etter samlokalisering 2014.
KOSTRA viser at kommunen bruker mindre på
pleie- og omsorg enn kommuner vi
sammenligner oss med. Ved økt
bistandsbehov hos enten etablerte brukere
eller nye brukere krever det evne til
omprioritering for å kunne imøtekomme
kravene. Dette ser virksomheten på som en
stor utfordring, men har som mål at gode
systemer og løsninger vil bli etablert i.l.a 2014.

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER
Krav til mer effektive tjenester, økt
fagkompetanse og ny tekning innen utøvelse
av tjenesten vil gi utfordringer i 2014. Det
kreves endringsevne for både ledere og
medarbeidere. Kompetanse innen
stressmestring, endring og økt
formalkompetanse er nødvendig for at driften
fremtidig skal bli god med våre
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8.4. VIRKSOMHET FAMILIETJENESTER
Enheten ledes av virksomhetsleder Torild
Fogelberg Hansen som er konstituert i
stillingen.
Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År
Ansatte
Årsverk
2013
29
23,8
2012
27
20,5
2011
27
19,6
2010
22
14,0

SYKEFRAVÆR
År
2013
2012
2011

Sykefravær
s%
4,3 %
7,3 %
4,6 %

-herav 1-16
dag egenm
2,3 %
1,1 %
2,1 %
1,4 %
1,2 %
0,8 %

1-16 dg

17-56 dg

57+ dg

2,2 %
5,8 %
3,6 %

0,2 %
3,4 %
2,7 %

Barnevernet har fortsatt mange
bekymringsmeldinger og omsorgsovertagelser, men har ikke høyere utgifter til
barnevern enn sammenlignbare kommuner.
Det ble i 2012 satt inn mer ressurser på tiltak
for å hindre omsorgsovertakelser. Dette er
videreført i 2013, uten at det er satt inn
ytterligere tiltak. Det negative avviket i 2012
på virksomhet familietjenester, som skyldtes
merutgifter til advokat i omsorgsovertagelser
og utgifter til hjelpetiltak, har i 2013 blitt
vesentlig redusert. Barnevernet har i 2013
også fått til noen billigere
fosterhjemsplasseringer. Dette er for
eksempel plasseringer hos familie og
fosterhjem som ikke er økonomisk forsterket.

Sykefraværet i virksomhet familietjenester er
stort sett korttidsfravær. Alt fravær blir fulgt
opp av lederne og virksomhetsleder, og
Hressurs brukes aktivt til denne oppfølgingen.

Psykisk helsetjeneste/rus gikk i balanse i 2013.

ØKONOMI

Helsestasjonen gikk også i pluss i 2013. Dette
skyldes hovedsakelig vakanse i
helsesøsterstilling knyttet til
skolehelsetjenesten.

Tall i 1000 kr

Konto

Familietjenester

Utgifter

Familietjenester

Inntekter

Familietjenester

Netto utgift

Bolig for mindreårige flyktninger går i pluss på
grunn av integreringstilskudd.

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik
39 880

36 177 -3 703

-15 138

-9 549 5 589

24 742

26 628 1 886

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter
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- MÅLOPPNÅELSE
Mål 2013

Forebygge langtidsledighet og
uførhet ved å gi et
rehabiliteringstilbud i tråd med
nasjonale føringer til mennesker
med psykiske lidelser og
rusproblematikk.

Tiltak 2013

Måloppnåelse



Miljøarbeider utførte
Miljøarbeider (ansatt på
arbeidsoppgavene i tråd med
prosjektmidler fra fylkesmannen)
gir et tilpasset rehabiliteringstilbud, målsetting første halvår, men
stillingen kunne ikke videreføres
individuelt eller i grupper, til de
da rammetilskuddet til rus ble
som ikke kan benytte seg av
ordinære tilbud via kommune eller lagt inn i et underskudd på
Familiesenteret. Det ble søkt
NAV. Eksempelvis
om nye prosjektmidler til
aktivisering/eksponeringstrening
for pasienter med angst/depresjon samhandling/boveiledning og
det er ansatt en
i samarbeid med
miljøarbeider/mestringsrådgiver
spesialisthelsetjenesten. Yngre
som utfører noen av de samme
brukere prioriteres.
oppgavene.



Tiltaket er i gang, men i en
Tjenesten for rus og psykisk helse
oppstartsfase. NAV har et
skal i samarbeid med NAV utvikle
koordineringsansvar.
gode samarbeidsmodeller som
ivaretar unge langtidsledige (bl.a
«dropouts» fra videregående skole)
som faller utenfor ordinære tiltak
for å forebygge uførhet.



Opplæring av kartleggingsverktøy i
tråd med anbefalinger i
retningslinjer (AUDIT/DUDIT,
MADRS, BDI, BAI, MINI etc) – sikrer
tiltak på rett nivå og gode
henvisninger til
spesialisthelsetjenesten.
Alle elever på 8. trinn får tilbud om
det rusforebyggende og
relasjonsbyggende programmet
Kjærlighet og Grenser. (finansieres
bl.a gjennom prosjektmidler fra
fylkesmannen og dugnad mellom
familiesenteret og skole, samt
støttes av frivillige organisasjoner
og næringsliv).
Barneverntjenesten vil benytte et
bredere spekter av hjelpetiltak. Økt
fokus på tiltak til familier med små
barn. Tilby barne- og familiesenter
før plassering vurderes.

Tiltaket er gjennomført og
bruken av
kartleggingsverktøyene virker
etter intensjonen.

Kompetanseheving ved å delta på
opplæring i «barnefokuserte
samtaler».

Det er ikke gjennomført formell
kompetanseheving i forhold til
«barnefokuserte samtaler»,
men ved hver undersøkelse og
ved fosterhjemsbesøk
gjennomføres det samtaler med
barna alene, noe som også

Forebygge negativ og skadelig
rusatferd hos unge og bidra til god
kommunikasjon mellom ungdom
og foreldre/foresatte



Antall omsorgssaker reduseres.
Hovedfokus er at barn opplever
trygghet og omsorg hos sine
foreldre
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Ikke gjennomført på grunn av
ressursvansker både for skolen
og familiesenteret. Tiltaket er
ressurskrevende og evalueres i
forbindelse med rullering av
rusplanen. Men det er
gjennomført foreldrekvelder på
ungdomsskolen der temaet rus
og rusforebygging er tatt opp.
Det har ikke, i 2013, blitt
iverksatt nye typer tiltak
innenfor barnevern. En familie
har vært på familiesenter for en
periode. Det har vært en økning
i antall henvendelser fra
barnehager og helsestasjon, noe
som har bidratt til tidlig innsats.
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Mål 2013

Tiltak 2013

Helsestasjons- og

skolehelsetjenesten skal bidra til å
forebygge sykdom og fremme god
fysisk og psykisk helse hos blivende
foreldre og barn og ungdom 0-20

år. Styrke samhandlingen mellom
spesialisthelsetjenesten og
primærhelsetjenesten.






Styrke helsesøstertjenesten slik at
de lovpålagte oppgavene kan
gjennomføres på en faglig forsvarlig
måte.
Gjenopprette tilstedeværelsen ved
skolene slik at skolehelsetjenesten
kan bli et lavterskeltilbud for både
elever, foreldre og lærere ved
skolene.
Tilby barnevaksinasjonsprogrammet på en slik måte at vi
opprettholder den gode
vaksinasjonsdekningen hos barn i
Norge.
Ha fokus på tidlig intervensjon og
tverrfaglig samarbeid der vi ser
behov for det.
Helsestasjon knyttes til det
nasjonale helsenettet og får
oppgradert HsPro slik at vi blant
annet får epikriser elektronisk og
kan sende SMS påminnelser til
brukerne.

Voksne over 18 år psykisk helsetjeneste/Rus

Vaksinasjonsdekning på 96 %
hos barn 0-16 måneder alder.

Fungerer hensiktsmessig.

SMS fungerer bra, HsPro må
ytterligere oppdateres for å få
tilgang til folkeregister og
elektroniske epikriser.

Helsestasjonen styrket skolehelsetjenesten
med 60 % fra 1.8.2013. Dette ble finansiert
gjennom øremerkede midler, ofte omtalt som
«Gahr Støre – midlene». Et viktig tiltak for å
oppfylle målet om tidlig innsats. En av de
ansatte under videreutdanning i 2013.

Utvikling i antall tjenestemottakere
tjenesten for psykisk helse og rus
voksne
Antall
tjenestemottakere

Ekstrakonsultasjoner i
skolehelsetjenesten har økt fra
183 i 2012 til 404 i 2013!

Tjenestekontoret omtales under helse,
omsorg og velferd, administrasjon og stab.

DIVERSE INDIKATORER OG NØKKELTALL

109
120
97
100
73
64
80
62
60 43
40
40
4
20 4,7 4,2 4,6
0
1
2
3
4

Måloppnåelse
dokumenteres.
Styrket skolehelsetjenesten
med 60 % fra 1.8.2013.

Årsverk voksne
Nye henvisninger
voksne

Psykisk helsetjeneste og rus har en stadig
økning i antall henvendelser, mens antall
ansatte har vært stabilt. Et årsverk på ulike
prosjektmidler over flere år. I 2013 var det
ansatt miljøarbeider på prosjektmidler fra
Fylkesmannen. Dette er søkt videreført i inntil
3 år, men er ikke avklart. Psykisk helsetjeneste
og rus iverksatte prosjektet «Trygge og gode
dager», samt startet evalueringen av
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2014 – 2018 i
samarbeid med Borgestadklinikken. Planen
har et spesielt fokus på forebygging, med
utgangspunkt i kommunens dokumenterte
utfordringer. Tre av fem ansatte under
videreutdanning i 2013.

Totalt antall
brukere voksne

Fra 2010 - 2013

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER
I 2013
Familiesenteret ble fra 1. mai 2013 en
virksomhet i helse, omsorg og velferd. Fra
midten av desember ble virksomheten
organisert sammen med tjenestekontoret,
foreløpig fram til 01.07.2014. Videre
organisering avhenger av evalueringer og
drøftinger.
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Barneverntjenesten har vært preget av
mangel på stabilitet i store deler av 2013.
Mange av de planlagte tiltakene videreføres i
2014. Barnevernet har håndtert de meldinger
som har kommet, men siste måneder med
innleid konsulenthjelp. 1, 5 årsverk i
barneverntjenesten er øremerkede midler.
Det har vært deltakelse i tverrfaglige team,
både kommunalt og interkommunalt. To av de
ansatte fikk støtte til videreutdanning, men
bare en fullførte. En har deltatt på RVTS
(regionale ressurssentre om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging).
Bolig for enslige mindreårige flyktninger,
Klokkær’n, har hatt flere beboere som har
flyttet ut i egne leiligheter. Noe ettervern fra
boligen, men hovedsakelig oppfølging fra
barneverntjenesten, og ev. NAV. Nye beboere
har tilpasset seg raskt, og året har vært preget
av stabilitet og utvikling. Flere
kompetansehevende tiltak både internt og
eksternt.

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER
Alle faggruppene i virksomheten har en
framtidig utfordring med å tilpasse ressurser
og behov. Det vil tvinges fram nye løsninger,
som involverer både brukere, pårørende,
frivillige og øvrige tjenester og nettverk på en
helt annen måte enn det vi ser i dag.
Programvare, kunnskap, tid og tilgjengelighet
vil utfordre alle faggruppene i forhold til all
dokumentasjon.
God kunnskap på lovverk, regelverk, avtaler,
prosedyrer og rutiner vil gjelde for alle på
familiesenteret.
Fremtiden byr på en spennende utfordring i et
egenmestrings- og folkehelseperspektiv.
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8.5. NAV
Enheten ledes av virksomhetsleder Svein
Greger, vikar 060513-010814 Mona Møller
Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År
Ansatte
2013
4
2012
5
2011
6
2010
5

Årsverk
3,8
5,0
4,8
5,0

NAV kontoret hadde 4 kommunalt ansatte i
2013. 3 personer i 100 %, mens en ansatt
hadde 80 % stilling.

NAV skal sørge for at mennesker får de
tjenestene som er gitt i henhold til lov og det
skal gjøres vurderinger av den enkeltes behov
for bistand. Et overordnet mål er at flere skal
være i arbeid og dermed ikke være i behov for
ytelser til livsopphold.
Antall stønadsmottagere av økonomisk
sosialhjelp har økt fra 2012 til 2013 og det har
dermed ført til økte utgifter. Denne stønaden
skal være en kortvarig løsning og arbeidet
med å vurdere alle andre muligheter har stor
prioritet. Vi er innenfor budsjettrammen for
2013.

MÅL

SYKEFRAVÆR
År
2013
2012
2011

Sykefravær
s%
2,0 %
6,3 %
34,2 %

-herav 1-16
dag egenm
2,0 %
1,2 %
0,6 %
0,6 %
0,2 %
0,0 %

1-16 dg

- MÅLOPPNÅELSE

DIVERSE INDIKATORER OG NØKKELTALL
17-56 dg

57+ dg

0,0 %
6,1 %
51,7 %

0,0 %
1,3 %
31,3 %

Antall sosialhjelpsmottakere – utvikling
120

I 2013 har sykefraværet blant de kommunale
ansatt vært 2,0 % og for de statlig ansatte
2,8 %. Det er vi meget godt fornøyd med.

100
80
60
40

ØKONOMI

20
0

Tall i 1000 kr

Konto

NAV

Utgifter

NAV

Inntekter

NAV

Netto utgift

2010 2011 2012 2013

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013 Avvik
7 799
-2 308
5 491

7 042

-757

-1 170 1 138
5 872

381

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter
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6 måneder
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Denne jobben har en periode ført til noe
redusert service for andre brukere.
En kommunal og en statlig ansatt har søkt
annet arbeid og det har ført til to
nyansettelser. Vi har nå gjennomført en ny
prosess for å legge til rette for god
organisering og drift. Brukers behov for en
veileder er lagt til grunn for
oppgavefordelingen. Oppfølging av ungdom er
styrket og det arbeides med etablering av
tverrfaglig ungdomsutvalg.
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VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER
I 2013

Vi har gjennomført et samarbeid med
kommunenes leger for å få til en mer
målrettet sykefraværsoppfølging. Og det har
vært arrangert frokostmøter med
arbeidsgivere. NAV vil også nevne et godt
samarbeid med andre virksomheter i
kommunen. Personer med behov for
arbeidstrening har fått tilegnet seg praksis ute
på kommunens arbeidsplasser.

Målekortet har siden 2010 vært en indikator
på om kontorenes innsats er i tråd med
forventninger fra statlig og kommunal side.
NAV Andebu har også i 2013 levert gode
resultater. Vi har vært best i Vestfold på vårt
viktigste mål som er overgang til arbeid. Her
måles andel som får arbeid og fremdeles er i
arbeid etter seks måneder.

Det bør også nevnes at arbeidet med å gjøre
om gamle «sosiale lån» til bidrag er
gjennomført. Økonomiavdelingen har her
vært en viktig bidragsyter.

Brukerundersøkelsen høsten 2013 viser en
liten nedgang i forhold resultatet fra 2012.
NAVs verdier om å være tydelige, tilstede og
løsningsfokusert er viktige for å oppnå god
brukertilfredshet.

Vår gjeldsrådgiver har behandlet 38
henvendelser. Det er gitt råd og veiledning og
23 av disse har ikke søkt økonomisk stønad.

Det blir hvert år gjennomført en
arbeidsmiljøundersøkelse. Resultatet for 2013
viser at de ansatte fortsatt er fornøyd med
kollegaer, arbeidsoppgaver og utfordringer.
Arbeidsmiljøsaker er satt opp som fast agenda
på de ukentlige kontormøtene. Plan for helse,
miljø og sikkerhet har som mål å gi oss den
gode helsefremmende arbeidsplassen.
Det ble et ekstra stort fokus på de ansattes
sikkerhet i 2013. Antall trusler har økt og i
Andebu har det vært tre anmeldelser til
politiet. Det har blitt gjennomført kurs for å
håndtere vanskelige situasjoner og det vil
gjøres flere tiltak i 2014.

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER
NAV Andebu vil i 2014 fortsette arbeidet med
å få til bedre rutiner for å sikre god økonomisk
oversikt. Det er behov for endringer i
rutinehåndbok for sosiale tjenester.
Vi skal ta i mot flyktninger i 2014. Den første
oppgaven blir å skaffe bolig. Vi har liten
erfaring med dette arbeidet og det er ønskelig
å etablere samarbeid med Stokke. De har to
hele stillinger som kun arbeider med bosetting
av flyktninger. Avtalen med Tønsberg
voksenopplæring(TVO) er varslet oppsagt.
Kostnaden for gjennomføring av
introduksjonsprogrammet har vært stor i
forhold til andre leverandører. Det avventes
tilbakemelding fra TVO.

Det forelå ny organisasjon 1.1.13. Fra høsten
ble det nødvendig å gjøre omprioriteringer
med hensyn til oppgavefordelingen. På dette
tidspunktet var det 105 personer som mottok
arbeidsavklaringspenger der vedtak om videre
ytelsen ville opphøre 1.3.14. Vi har nå avklart
hva som blir veien videre for disse personene.

De siste tallene for 2013 og prognosen for
2014 viser økt arbeidsledighet. Det fører til at
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flere personer vil ha behov oppfølging og
bistand for å skaffe arbeid. Flere vil ha
dårligere økonomi og det vil igjen kunne føre
til økte utbetalinger av økonomisk stønad.
Det vil også bli et større behov for
tiltaksplasser enn det som er tildelt i dag.
NAV Andebu vil gjennomføre tiltak for å øke
kvaliteten på arbeidsrettet oppfølging og vår
markedskompetanse. Dette arbeidet har høy
prioritet for NAV i 2014.

1.1.15 innføres ny uføretrygd.
Uførepensjonister vil i løpet av 2014 få
løpende informasjon om hva det vil medføre
for dem.
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9. TEKNISK, LANDBRUK OG NÆRING

Ansvarsområdet ledes av kommunalsjef
Thore Helge Larsen
Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År

SYKEFRAVÆR
Ansatte

Årsverk

Sektoren:

2013
26
22,7
2012
23
19,4
2011
22
19,4
2010
26
22,1
Endringen for sektoren er knyttet til

År
2013
2012
2011

Sykefravær
s%
4,0 %
6,2 %
5,4 %

-herav 1-16
dag egenm
1,1 %
0,6 %
0,8 %
0,5 %
1,2 %
0,4 %

1-16 dg

17-56 dg

57+ dg

3,1 %
5,7 %
4,5 %

1,8 %
4,1 %
2,6 %

Administrasjon teknisk, landbruk og næring:
År
2013
2012
2011

Sykefravær
s%
6,7 %
0,8 %
13,7 %

-herav 1-16
dag egenm
2,1 %
1,5 %
0,8 %
0,8 %
0,9 %
0,7 %

1-16 dg

17-56 dg

57+ dg

4,9 %
0,0 %
14,8 %

3,2 %
0,0 %
9,5 %

Sektoren har i 2013 hatt et lavt sykefravær,
men dersom et par personer får et lengre tids
fravær vil det medføre store utslag på
statistikken. Fraværet utgjorde i 2013 for
sektoren samlet 4,0 %.

ØKONOMI
Innen administrasjon Teknisk, landbruk og
næring er situasjonen slik;

Bemanning
År
2013

Sektoren:
Tall i 1000 kr

Ansatte
5

Årsverk
4,4

Konto

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013

Avvik

Teknisk, landbruk og næring

Utgifter

54 500

53 069

-1 431

Teknisk, landbruk og næring

Inntekter

-37 037

-35 252

1 785

Teknisk, landbruk og næring

Netto utgift

17 462

17 817

355

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

Sektor Teknisk, landbruk og næring har i 2013
hatt et mindreforbruk på 0,35 mill. kr. sett i
forhold til budsjett.
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Administrasjon teknisk, landbruk og næring:
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013

Avvik

Adm Teknisk, landbruk og næring Utgifter

11 702

11 109

Adm Teknisk, landbruk og næring Inntekter

-5 797

-5 653

144

5 905

5 456

-449

Adm Teknisk, landbruk og næring

Netto utgift

-593

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

Avviksforklaring økonomi
På tross av et merforbruk i stab, landbruk,
kommunalteknikk, har eiendomsforvaltningen
isolert sett et vesentlig mindreforbruk som
gjør at sektoren totalt kommer i 2013 ut med
et mindreforbruk.
Administrasjon – stab/støtte hadde et samlet
negativt resultat på 0,28 mill. som de er et
resultat av andre konsulenttjenester og andre
avgifter, gebyrer og lisenser.
Kommunalteknikk har et negativt resultat som
hovedsakelig er et resultat av utgifter på
snøbrøyting og strøing.
Landbruk og næring har et mindre merforbruk
som er et resultat av lønnsutgifter.
Eiendomsforvaltningen har et mindreforbruk
som en mild vinter førte til at strømforbruket i
kommunal bygningsmasse som ble lavere enn
budsjettert, samt et lavere vedlikehold en
budsjettert.

MÅL

- MÅLOPPNÅELSE

Mål 2013 -2016
Tiltak 2013
Alle kommunale utleieboliger
Malingsarbeidene skal i størst mulig grad utføres
samt Kodal skole skal være malt ved bruk av eget
personell
Antall km gang- og sykkelveier
Gang- og sykkelvei Heimdal – Høyjord: 2013:
skal være økt med 1,6 km
Planarbeidene skal være fullført, nødvendige
vedtak skal være fattet og
anleggsarbeidene skal være påbegynt. 2014:

70

Måloppnåelse
Utleieboligene i Sagaveien
er malt utvendig.
G/s- vei Heimdal-Moa er
under utbygging og
ventes ferdig sommeren
2014.
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Mål 2013 -2016

Tiltak 2013
Anlegget skal
være fullført Fortaus løsning Gravdal –
Høgenhallveien: 2013: Planarbeidene skal være
påbegynt.

Driften ved alle kommunalt eide Tekniske installasjoner fullføres.
vann- og avløpsanlegg skal
Overvåkningsanlegg og
overvåkes og kontrolleres med radonfjerningsanlegg settes i drift
automatiserte anlegg

I samsvar med klima- og
energiplanen skal det være
etablert ett prosjekt for
bondevarme/bioenergi

Arbeid med forprosjekt igangsettes som
grunnlag for å etablere
hovedprosjekt. Prosjektgruppe er etablert.

Helhetlig plan for fornyelse og
oppgradering av det
kommunale
næringsområdet Haugan Nord
skal være vedtatt

Planen danner grunnlag for et hovedprosjekt
som skal bidra til at
konflikten mellom bolig-, frilufts og
næringsinteressene i området
reduseres, at veiløsningene og
trafikksikkerhetsforholdene forbedres
og at næringsområdet ryddes, utnyttes bedre,
forskjønnes og
revitaliseres for å gjøre det mere tilgjengelig og
attraktivt for
eksisterende og nye bedrifter
Revidere gjeldende næringsplan med tilhørende
handlingsplan

Ha en oppdatert og vedtatt
strategisk næringsplan med
handlingsplan

Skal ha vedtatte planer med
handlingsprogrammer for
utvikling av sentrumsområdene
i
Andebu, Kodal og Høyjord

Oppdatere og videreutvikle gjeldende planer, og
fremme politiske
saker.

Måloppnåelse
Fortausløsn. GravdalHøgenhallveien er under
planlegging. Kan bygges i
2014 forutsatt øk.
Bevilgning.
Driftskontrollanlegg VA
ble ferdigstilt i 2013,
utvidelse i 2014.
Radonfjerningsanlegg
Sukke er ferdigstilt og i
ordinær drift.
Arbeidet med
forprosjektet er ikke
igangsatt da ny
eiendomssjef først tiltrer
01.09.2014
Plan for å gjennomføre
tiltak må starte i 2014. Et
konsulentfirma må event.
Kontaktes. Området må
sees i sammenheng med
rulleringen av
kommuneplanens
arealdel.

Næringsområdet Haugan
er en del av denne
planen. Rådmannen har
ansvaret for
gjennomføring av
planarbeidet.
Dette skjer fortløpende
gjennom året 2014

DIVERSE INDIKATORER OG NØKKELTALL
Nøkkeltall fra KOSTRA (formålsbygg*1)
Område
2011
2012
2013
2
Egne areal i m
23.118
23.968
28.397
Gjennomsnittlig
forvaltning/drift/vedlike
2 2)
hold (FDV) pr m *
886
894
810
Årlige FDV kostnader
hele 1000
20.482
21.427
23.002
Forsikringsverdi for
bygningsmassen i hele
1000
564.725 605.140 686.550
1
*)
Formålsbygg er administrasjonslokaler,
førskolelokaler, skolelokaler,
institusjonslokaler, kommunale idrettsbygg
2 og 3
*
) Kostnadene utgjør budsjettet til
eiendomsforvaltningen, renhold og div. avskrivninger.

Gjennomsnittlig forvaltning/drift/vedlikehold
(FDV) pr m2
Kommune
Andebu
Hof
Holmestrand
Re
Stokke

2009
892
532
691
810
615

2010
1075
571
724
766
675

2011
886
833
800
632
727

2012
894
943
724
733
771

2013
810
884
821
74*
926

Tallene er basert på formålsbygg, og viser sum brutto
driftsutgifter inklusiv eiendomsforvaltningen, renhold og
div. avskrivninger, kilde: foreløpige KOSTRA tall per
15.03.2014.
*Antakelig feilrapportert for 2014
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Kommunale kjøreveier i meter
2009
27630

2010
27630

2011
27630

2012
27630

Sektor teknisk, landbruk og næring har i 2013
vært preget av de utfordringer som er et
resultat av at flere har sluttet, nye har blitt
ansatt og ledige stillinger ikke er besatt.
Det har medført at det ble bestilt fler tjenester
fra private en i tidligere år.

2013
27630

Kommunale avgifter pr år eks mva:
År
Vann
Avløp
Renovasjon
Feiing

2009
2 292
3 028
2 620
112

2010
2 064
3 090
2 778
132

2011
1 816
2 844
3 000
132

2012
1 998
3 186
3 212
141

2013
1 365
3 922
3 058
148

Administrasjonen har i 2013 økt staben med
en 50 % stilling, som blir finansiert av
budsjettmidler fra festekontrakter. Stillingen
skal arbeide med festekontrakter og husleie av
de kommunale boligene.
Administrasjonen har en nyansatt med ansvar
på plan og byggesak og en ny som
kommunalsjef.
Det er en nyansatt som vikar på byggesak, da
kommuneplan, kommuneplanens arealdel og
sentrumsplanens arbeid tar ekstra tid fra det
ordinære planarbeidet. Utgiftene blir dekt av
midler som er satt av i budsjettet for
Kommuneplanen.

Avvik selvkost i hele tusen
Avvik selvkost
i 1000 kr
Vann
Avløp
Renovasjon
Septik

2010
320
233
439
-113

2011
79
-126
168
193

2012
-290
548
488
-476

2013
-1 269
1 104
1 264
-1 156

Avvik selvkost i %
Selvkost avvik
fra 100 %
Vann
Avløp
Renovasjon
Septik

2010

2011

2012

2013

+11 %
+5 %
+9 %
-57 %

+2 %
-2 %
+3 %
+36 %

-10 %
+13 %
+8 %
-61 %

-37 %
+23 %
+25 %
-63 %

Landbruk har i 2013 en ny virksomhetsleder,
en nyansatt på skog, en nyansatt på
konsesjon.

Kommunale avgifter for en standard boenhet

Kommunalteknikk er det sluttet en ansatt og
det er to ledige stillinger.
Eiendomsforvaltningen har eiendomssjefen
gått over i ny stilling som kommunalsjef og
stillingen vil bli besatt 1.sept. 2014.

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER
I 2013
Virksomhetene i sektor teknisk, landbruk og
næring. vil i sin årsberetning vise de
hendelser, resultater og forventninger som er
igangsatt og gjennomført i 2013.
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9.1. Virksomhet Landbruksforvaltning
Ansvarsområdet ledes av virksomhetsleder
Terje Rasmussen

Merinntektene som Andebu kommune har
fått, skyldes samme forhold – refusjon fra
samarbeidskommunen Stokke.

Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År
Ansatte
Årsverk
2013
3
2,6

MÅL

SYKEFRAVÆR
År
2013
2012
2011

Viser til sektorens mål –måloppnåelse.

Sykefravær
s%
1,4 %
0,8 %
2,0 %

-herav 1-16
dag egenm
1,4 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
1,1 %
1,1 %

1-16 dg

17-56 dg

DIVERSE INDIKATORER OG NØKKELTALL

57+ dg

0,0 %
0,0 %
0,9 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %

Virksomheten har lavt sykefravær. I 2013 var
samlet sykefravær for Landbruksforvaltning på
1,4 %.

Viser til sektorens indikatorer og nøkkeltall.

VIKTIGE HENDELSER, RESULTATER OG
FORVENTNINGER I 2013



ØKONOMI
Tall i 1000 kr

- MÅLOPPNÅELSE

Konto

Landbruksforvaltning

Utgifter

Landbruksforvaltning

Inntekter

Landbruksforvaltning

Netto utgift

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013

Avvik

2 076

1 065

-996

-108

-1 011
888

1 080

957

-123

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter

Virksomheten har et mindre avvik i forhold til
tildelt ramme for 2013. Avviket mellom brutto
utgifter og brutto inntekter, sett i forhold til
budsjett, skyldes nye stillinger som ikke har
vært budsjettert – og som skyldes
sammenslåing av felles landbrukskontor med
Stokke kommune.
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Landbrukssamarbeidet med Stokke er
videreført.
Aktiv bidragsyter i forhold til regionalt
og lokalt samarbeid vedrørende
implementering av Vanndirektivet til
EU.

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER


Gjennomføring av lokale tiltak
vedrørende Vanndirektivet til EU
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9.2. Virksomhet Eiendomsforvaltning
Virksomhet Eiendomsforvaltningen ledes av
Thore Helge Larsen

Driftsutgifter
Lønn, sos utg

Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År
2013

24 %
40 %

Ansatte
11

Årsverk
10,1

Kjøp av
varer/tj
36 %

Andre
driftsutg

Driftsinntekter
Brukerbet

12 %
2%
3%
83 %

Ref.innt

Avviksforklaring økonomi
SYKEFRAVÆR
År
2013
2012
2011

Sykefravær
s%
0,0 %
1,9 %
0,0 %

-herav 1-16
dag egenm
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

1-16 dg

17-56 dg

57+ dg

0,0 %
2,0 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %

Virksomheten har i 2013 hatt et lavt
sykefravær, men dersom et par personer får
et lengre tids fravær vil det medføre store
utslag på statistikken. Fraværet utgjorde i
2013 for virksomhet Eiendomsforvaltning 2,26
%. Fraværsregistrering følger hovedstilling, og
alt fravær blir vist på en annen virksomhet i
kommunen. Det er derfor avvik mellom
forklaring og tabell.

MÅL

Konto

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013

DIVERSE INDIKATORER OG NØKKELTALL
Viser til sektorens indikatorer og nøkkeltall.

18 016

19 197

Virksomhet Eiendomsforvaltning Inntekter

-10 329

-9 895

434

7 687

9 302

1 615

Virksomhet Eiendomsforvaltning Netto utgift

VIKTIGE HENDELSER, RESULTATER OG
FORVENTNINGER I 2013

Avvik

Virksomhet Eiendomsforvaltning Utgifter

- MÅLOPPNÅELSE

Viser til sektorens mål –måloppnåelse.

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Eiendomsforvaltningen har i 2013 et
mindreforbruk. En mild vinter førte til at
strømforbruket i den kommunale
bygningsmassen ble lavere enn budsjettert.
Det viste seg i sektorens måneds rapportering
og tertialrapportering, at andre av sektorens
virksomheter ville få et merforbruk enn det
som var budsjetter med i 2013. Det medførte
at eiendomsforvaltningen reduserte
vedlikeholdsutgifter, for ikke å komme ut med
et merforbruk totalt på sektoren i 2013.

1 181





Virksomhet Eiendomsforvaltning har i 2013
hatt et mindreforbruk på 1,62 mill. kr sett i
forhold til budsjett.
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Ferdigstillelse av ny barnehage i Kodal.
Ombygging av Kodal skole.
Utvendig maling av utleieboligene i
Sagaveien
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Igangsettelse av samlokalisering bolig
funksjonshemmede.
Gjennomføring av radonmålinger på
kommunens utleieboliger.
Salg av Vestby. (Nøkkelgårdsveien)
Innvendig oppgradering av flere
utleieboliger.
Utskiftning av punkterte glass i alle
utleieboliger.
Total renovering av to nye kontorer på
sykehjemmet.
Tilrettelagt til to nye rom på
sykehjemmet
Tilrettelagt til et felles handikaptoalett på sykehjemmet.



FRAMTIDIGE UTFORDRINGER




Behov for parkeringsarealer og
adkomst SFO, Andebu ungdomsskole
og Herredshuset
Vedlikehold av kommunale bygg når
det gjelder energiøkonomisering og
kvalitet
Oppgradering og salg av kommunal
Boligmasse

75

Oppfølging av utbyggingsavtaler for
Rismyr- Huken og Kjørkåsen
Internkontroll
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9.3. Virksomhet Kommunalteknikk
Ansvarsområdet ledes av virksomhetsleder
Jan-Agnar Stålerød
gir ytterligere avvik i forhold til budsjett – sett
på bruttonivå for utgifter og inntekter.

Ressurstilgang og forbruk:
Bemanning
År
2013

Ansatte
7

Ut over dette har virksomheten et avvik på
nær 0,8 mill. kr knyttet til veidrift og
vedlikehold av kommunale veier. Dette er et
forhold som har vært innrapportert i
økonomiske rapporter gjennom året, men
som virksomheten ikke har klart å dekke inn.

Årsverk
5,6

SYKEFRAVÆR
År
2013
2012
2011

Sykefravær
s%
4,8 %
7,8 %
3,7 %

-herav 1-16
dag egenm
0,9 %
0,4 %
0,7 %
0,2 %
1,6 %
0,2 %

1-16 dg

17-56 dg

57+ dg

4,1 %
7,7 %
2,2 %

2,3 %
6,1 %
0,6 %

Virksomheten hadde i 2013 er sykefravær på
4,8 %. Mesteparten av fraværet skyldes
langtidssykemeling. Korttidsfraværet har vært
begrenset.

MÅL

Viser til sektorens mål –måloppnåelse.

DIVERSE INDIKATORER OG NØKKELTALL
Viser til sektorens indikatorer og nøkkeltall.

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

- MÅLOPPNÅELSE

Konto

Kommunalteknikk

Utgifter

Kommunalteknikk

Inntekter

Kommunalteknikk

Netto utgift

Regnskap 2013 Reg.bud. 2013

Avvik

22 706

21 698

-1 008

-19 915

-19 596

319

2 791

2 102

-689

VIKTIGE HENDELSER, RESULTATER OG
FORVENTNINGER I 2013


(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter


Det har i 2013 vært en del avvik på virksomhet
kommunalteknikk i forhold til budsjett. En del
avvik finner vi på selvkostområdene, som til
gjengjeld blir balansert mot fondsbruk. Dette
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Opparbeidelse av gang-/sykkelvei
på strekningen Heimdal – Moa i
Høyjord
Kommunal overtagelse av tekniske
VA-anlegg, Sagmyra 2
Driftskontrollanlegg vann og avløp
er etablert
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FRAMTIDIGE UTFORDRINGER




Fullføre, vedta og gjennomføre
tiltak i hovedplan for vann og
avløp
Utarbeide trafikksikkerhetsplan
2015-2018
Utarbeidelse av reguleringsplaner
for gang- og sykkelveier for
prioriterte veistrekninger
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