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Budsjettkontroll 1. tertial 2019
Rådmannens forslag til vedtak
1.
Kommunestyret tar budsjettkontroll 1. tertial 2019 til etterretning.
2.

Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
Enhet/
ansvar
240
255
250

Endringer
Innkjøp og lagerhold for renholdsartikler til eget bruk,
omfordeling mellom enheter
Innkjøp og lagerhold for renholdsartikler til eget bruk,
omfordeling mellom enheter
Innkjøp og lagerhold for renholdsartikler til eget bruk,
omfordeling mellom enheter

240

Innsparing husleie ved kjøp av kommunehuset

280

Amortisering av tidligere års premieavvik pensjon,
innsparing

290

Netto finans, økte renteutgifter

290

Bruk av disposisjonsfond
BALANSE

3.

Økt inntekt/
redusert
utgift

Redusert
inntekt/ økt
utgift

67 000
20 000
47 000
500 000
80 000
700 000
120 000
767 000

767 000

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Ansvar
240
240
290
290
290
290
240
240

Prosjekt (beløp i hele 1000 kroner)
Prosjekt 0414 - Skoler - lekeplassutstyr, økte utgifter
(inkl. mva.)
Prosjekt 0414 - Skoler, lekeplassutstyr,
nærmiljøanleggsmidler
Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie
midler, økt merverdiavgiftskompensasjon
Tilbakebetaling av ansvarlig lån ved salg av Tvedestrand
kommunehus AS
Likviditetsoverskudd ved avvikling av Tvedestrand
kommunehus AS
Avsetning til ubundet investeringsfond aksjer og andeler
Nytt prosjekt: Kjøp av Tvedestrand kommunehus AS
Prosjekt 0745 - Ny barneskole (inkl. mva), forskyvning fra
2019 til 2020
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Økt inntekt/
redusert
utgift

Redusert
inntekt/
økt utgift
185

150
35
600
700
1 300
9 300
500
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Ansvar
290
245
290
245
290
245
245
245
245
290

Prosjekt (beløp i hele 1000 kroner)
Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie
midler, redusert merverdiavgiftskompensasjon
Prosjekt 0417 - Brygge Hauketangen (inkl mva),
forskyvning fra 2019 til 2020
Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie
midler, redusert merverdiavgiftskompensasjon
Prosjekt 0824 - Bakkevei; vann, avløp, vei mv.,
forskyvning fra 2019 til 2020, reduksjon på vei (inkl mva)
Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie
midler, redusert merverdiavgiftskompensasjon
Prosjekt 0825 - Bakkevei til Tangen renseanlegg,
avløpsnett, forskyvning 2019 til 2020
Prosjekt 0822 - Frigjorte lånemidler - Grendstøl-SlottaYtre vei, VA-anlegg langs vei
Prosjekt 0210 - Hjullaster, innsparing
Prosjekt 0210 - Hjullaster, momspliktig
Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie
midler, økt merverdiavgiftskompensasjon
Balanse

Økt inntekt/
redusert
utgift

Redusert
inntekt/
økt utgift
100

750
150
4 500
900
2 320
2 300
80
155
155
12 090

12 090

4.
Prosjekt 0404 Brannstasjonen, garderober ren og uren sone bytter navn til:
Prosjekt 0404 Brannstasjonen, garderober, lager og garasje.
5.
Plan, miljø og eiendom får økning på 0,5 årsverk til vaktmester og 0,55 årsverk
til renholder vedrørende Lyngmyrhallen, som er finansiert innenfor enhetens ramme.
6.







Søknader fra følgende organisasjoner avslås:
Søknad om støtte til gjennomføring av Hovdenleiren 2019 fra Agder
Idrettskrets
Søknad om støtte til kreftforeningens innsamlingsaksjon 2019, Krafttak mot
kreft med 1 krone per innbygger, fra Kreftforeningen
Søknad om støtte til gjennomføring av Idrettsleiren 2019 på Hove på opptil
20 000 kroner fra Agder Idrettskrets
Søknad om økonomisk støtte fra Organisasjonen Voksne for barn
Søknad om investeringstilskudd til dagstur og overnattingshytta Lyngbo‐Hytta,
tilrettelagt for utviklingshemmede i Aust‐Agder fylke, fra stiftelsen Lyngbo‐Hytta

Vedlegg
Budsjettkontroll 1. tertial 2019 -dokumentet
Bakgrunn for saken (fakta)
Rådmannen legger med dette frem budsjettkontroll pr. 1. tertial 2019. Rapporten er
utarbeidet med bakgrunn i innspill fra enhetslederne og annen ny informasjon en har
fått på økonomiområdet siden budsjettet ble vedtatt. I rapporten er det også inkludert
status for kommunens finansforvaltning.
I budsjettforskriften heter det blant annet at det skal foretas endringer i budsjettet
når dette anses påkrevd. Av denne saken vil det fremgå at rådmannen foreslår
endringer på bakgrunn av ny informasjon.
Omtalen av detaljene på budsjettets fellesområder, enhetenes rapporter,
investeringsbudsjettet og finansforvaltning er innarbeidet i vedlegget. I selve
saksfremlegget omtales kun hovedpunkter og forslag.
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Problemstilling
Kan budsjettkontroll for 1. tertial 2019 tas til etterretning, og hvilke justeringer skal
gjøres i budsjettet for 2019 som følge av det som fremkommer i rapporten?
Faglige merknader/historikk
Sammendrag og hovedpunkter








Enhetene melder om forventet merforbruk på om lag 6 mill. kroner ved årets
slutt
Budsjettets fellesområder (ansvar 280 og 290) balanserer etter at det hentes
120 000 kroner fra disposisjonsfond og budsjettet til enhet for plan, miljø og
eiendom reguleres ned med 500 000 kroner på grunn av kjøp av
kommunehuset.
Det forventes tidsforskyvninger på noen av investeringsprosjektene slik at det
anses innsparinger for 2019. Totalt sett vil kostnads- og lånerammen holde selv
med forslag om nytt investeringsprosjekt, kjøp av kommunehuset AS på om lag
9,3 mill. kroner.
Sannsynlig merforbruk vil kunne bli et sted mellom to ytterpunkter: 6 mill.
kroner og ned mot balanse, med medfølgende disposisjonsfond ved årets slutt
på et sted mellom 13,6 mill. kroner og 19,6 mill. kroner.
Rådmannen anmoder om at stillinger fortsatt blir holdt vakante på områder der
det vurderes forsvarlig sett ut fra tjenestetilbudet.

Enhetenes merforbruk er estimert til om lag 6 mill. kroner. I stor grad gjelder dette
rettighetsbaserte tjenester som er vanskelig å styre. Det er fortsatt betydelig
usikkerhet og bildet kan se annerledes ut ved slutten av året. Erfaringsmessig blir
resultatene bedre, men det er ikke gitt ut fra dagens bilde. Det er fristende å sette
opp ulike scenarier som det ble gjort i 2. tertial 2018, uten å bli alt for optimistisk:
«Worst case»:
Dersom merforbruket for enhetene slår til vil en måtte hente inn midler fra
disposisjonsfond tilsvarende merforbruket. Disposisjonsfondet vil etter det reduseres
til om lag 13,6 mill. kroner. Da er bruk av fond pr. 1 tertial på 120 000 kroner
inkludert.
«Best case»:
På den annen side dersom landets skatteinngang ikke lander på 1,2 % skattevekst
men på for eksempel på 3%, vil det kunne medføre en ekstra skatteinngang for
Tvedestrand på om lag 3,1 mill. kroner, alt annet likt. Dersom i tillegg enhetenes
resultat blir noe bedre, for eksempel 1,4 mill. kroner og reduserte pensjonsutgifter til
KLP og STP på ca. 1,5 mill. kroner, ville dette delregnestykket gå om lag i balanse i
stedet for 6 mill. kroner i merforbruk. Det vil bety at disposisjonsfondet ved årsslutt
kunne bli på 19,6 mill. kroner.
Begge scenariene er ytterpunkter og en kan forvente at resultatet kan bli noe imellom
disse.
Forventingene til enhetene er at merforbruket må reduseres som mye som forsvarlig
og praktisk mulig. Det anmodes fortsatt om holde stillinger vakante på de områdene
det vurderes forsvarlig sett ut fra tjenestetilbudet.
Tabellen nedenfor viser en samlet prognose over budsjettets rammer og fellesområder
etc. som er omtalt. I den første tallkolonnen er det satt opp anslag på forventede økte
inntekter eller reduserte utgifter, sett i forhold til regulert budsjett, til sammen 767
000 kroner.
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I den andre tallkolonnen, lengst til høyre, er det listet opp forventede reduserte
inntekter eller økte utgifter på 767 000 kroner.
Enhet/ ansvar
240
255
250

Økt inntekt/
redusert utgift

Endringer
Innkjøp og lagerhold for renholdsartikler til eget
bruk, omfordeling mellom enheter
Innkjøp og lagerhold for renholdsartikler til eget
bruk, omfordeling mellom enheter
Innkjøp og lagerhold for renholdsartikler til eget
bruk, omfordeling mellom enheter

Redusert
inntekt/ økt
utgift

67 000
20 000
47 000

240

Innsparing husleie ved kjøp av kommunehuset

500 000

280

Amortisering av tidligere års premieavvik
pensjon, innsparing

80 000

290

Netto finans, økte renteutgifter

290

Bruk av disposisjonsfond

120 000

BALANSE

767 000

700 000
767 000

Rådmannen foreslår at beløpene omdisponeres i tråd med tabellen ovenfor
Enhetenes rapporter
I oversikten nedenfor er det oppført enhetenes anslag om status ved utgangen av
2019. Minusbeløp betyr merforbruk og plussbeløp betyr innsparing.
Enhetene melder om merforbruk på om lag 6 mill. kroner ved 1. tertial. Enhetene
melder om usikkerhet rundt anslagene. Erfaringsvis de siste årene viser at de fleste
enhetene er forsiktige i sine anslag slik at resultatene kan bli noe bedre enn
prognosene.
Enhet

Enhetens navn

Anslag mer-/
mindreforbruk Forklaringer på anslag
pr 31.12.2019

210

Rådmannen og
politiske
styringsorgan

-

215

Administrativ
støtteenhet

-

229

Tvedestrandskolen

-

230

Barnehageenheten

-500 000

240

Plan, miljø og
eiendom

-

245
250
255

Teknisk drift
Omsorg og
-2 500 000
rehabilitering
Oppfølgingsenheten -

Dokumentnr.: 19/10087-1

Forventet balanse ved årsslutt.
Budsjettbalanse tilstrebes. Innsparing pga.
sykefravær, men pga. stort arbeidspress ved
innføring av nytt sak/arkiv system 03.06.2019, nytt
lønn, HR og økonomisystem 01.01.2020 og
valggjennomføring må en påregne ekstra
lønnsutgifter.
Noen skoler melder om mindreforbruk, noen har
meldt om balanse og en skole har meldt om
merforbruk. Det forventes balanse ved årsslutt.
Ved utarbeidelse av budsjett var det et
innsparingskrav tilsvarende en reduksjon på 2 barn i
private barnehager. I løpet av våren har det imidlertid
kommet flere barn i private barnehager som har ført
til utbetaling av økt tilskudd. Pr 1. tertial ligger det an
til et merforbruk på om lag 0,5 mill. kroner.
Barnetallet kan endre seg gjennom året noe som
fører til endringer i tilskuddet.
Forventet balanse ved årsslutt etter korrigering av
budsjett med netto 0,5 mill. kroner vedrørende
overtakelse av kommunehuset.
Forventet balanse ved årsslutt.

Forventet balanse ved årsslutt.
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Enhet

Enhetens navn

260

Familiehuset

265

NAV

SUM

Anslag mer-/
mindreforbruk Forklaringer på anslag
pr 31.12.2019
Merforbruk da det er anslått at kommunale leger kan
-300 000
få en mindre inntjening enn forutsatt i budsjettet for
2019.
Netto merforbruk. Merforbruk på brukerrettede
ytelser, inkl sosialhjelp 3,5 mill. kr. Merforbruk på
-2 700 000
voksenopplæring og attføringsbedrifter. Innsparing på
introduksjonsstønad.
-6 000 000

Rådmannens målsetting er at enhetenes samlede merforbruk skal bli lavest mulig. Det
vises til ytterligere kommentarer i tertialrapporten.
Samlet sykefravær
Sykefravær
Hele 2012
Hele 2013
Hele 2014
Hele 2015
Hele 2016
Hele 2017
Hele 2018
Pr. 1. kvartal 2019

Sum
8,4 %
7,9 %
8,0 %
7,3 %
7,2 %
7,7 %
7,3 %
7,9 %

Korttidsfravær
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,9 %
1,9 %
2,0 %
2,0 %
3,0 %

Langtidsfravær
6,9 %
6,3 %
6,5 %
5,4 %
5,3 %
5,2 %
5,3 %
4,9 %

Måltallet for sykefravær for 2019 er totalt 7 %, hvorav 1,8 % på korttidsfravær.
Sykefraværstallene er økt noe fra 2018 og ligger over måltallet. Det vises til enhetens
rapporter for oversikt pr. enhet. Sykefraværsoppfølging er et kontinuerlig arbeid som
det jobbes aktivt med i enhetene. Bedriftshelsetjenesten og NAV er kommunens
samarbeidspartnere som også er involvert i en del saker.
Årsverk
Budsjett 2019 viser 474,7 årsverk for Tvedestrand kommune. Tallene er hentet fra
enhetenes budsjetter for 2019.
Det foreslås en økning på enhet for Plan, miljø og eiendom på 0,5 årsverk til
vaktmester og 0,55 årsverk til renholder vedrørende Lyngmyrhallen, innenfor
enhetens budsjettramme.
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Investeringsbudsjett
I investeringsbudsjettet for 2019 er det behov for å justere på noen prosjekter.
Samlet sett er det behov for å justere med om lag 12 mill. kroner. De største
prosjektene gjelder nytt prosjekt: Kjøp av Tvedestrand kommunehus AS og
tidsforskyvninger på vedtatte investeringsprosjekter. Det vises ellers til
budsjettkontrollrapporten.
Søknader om tilskudd
Gjennom året pleier kommunen å motta søknader om tilskudd til ulike lag og
foreninger i tillegg til søknader mottatt i forbindelse med økonomiplan og budsjett.
Det er kommet inn fem nye søknader i 2019, det er følgende:






Søknad om støtte til gjennomføring av Hovdenleiren 2019 fra Agder
Idrettskrets
Søknad om støtte til kreftforeningens innsamlingsaksjon 2019, Krafttak mot
kreft med 1 krone per innbygger, fra Kreftforeningen
Søknad om støtte til gjennomføring av Idrettsleiren 2019 på Hove på opptil
20 000 kroner fra Agder Idrettskrets
Søknad om økonomisk støtte fra Organisasjonen Voksne for barn
Søknad om investeringstilskudd til dagstur og overnattingshytta Lyngbo‐Hytta,
tilrettelagt for utviklingshemmede i Aust‐Agder fylke, fra stiftelsen Lyngbo‐Hytta

Alle søknadene ber om støtte til gode formål, men rådmannen tilrår likevel at
søknadene avslås.
Rapportering på tiltak i kommunestyret i forbindelse med økonomiplan og
budsjett 2019-2022
Det vises til enhetenes rapporteringer.

Tvedestrand, 31.05.2019
Rådmannen
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DEL 1: DRIFT
SAMMENDRAG
 Enhetene melder om forventet merforbruk på om lag 6 mill. kroner ved årets slutt
 Budsjettets fellesområder (ansvar 280 og 290) balanserer etter at det hentes 120 000 kroner
fra disposisjonsfond og budsjettet til enhet for plan, miljø og eiendom reguleres ned med
500 000 kroner på grunn av lavere driftsutgifter ved kjøp av kommunehuset AS.
 Det forventes tidsforskyvninger på noen av investeringsprosjektene slik at det anses
innsparinger for 2019. Totalt sett vil kostnads- og lånerammen holde selv med forslag om nytt
investeringsprosjekt, kjøp av kommunehuset AS på om lag 9,3 mill. kroner.
 Sannsynlig merforbruk vil kunne bli et sted mellom to ytterpunkter: 6 mill. kroner og ned mot
balanse, med medfølgende disposisjonsfond ved årets slutt på et sted mellom 13,6 mill.
kroner og 19,6 mill. kroner.
 Rådmannen anmoder om at stillinger fortsatt blir holdt vakante på områder der det vurderes
forsvarlig sett ut fra tjenestetilbudet.
ANSVAR 290/280 BUDSJETTETS RAMMER OG FELLESOMRÅDER
Nedenfor følger kommentarer til de største postene i budsjettets rammer og fellesområder. Dette
utgjør kommunens felles rammer (inntekter og utgifter) som føres på ansvar 290 og andre felles
utgiftsposter på ansvar 280.
Felles inntekter er blant annet rammetilskudd, skatt, statstilskudd og renteinntekter. Felles utgifter er
blant annet renteutgifter og avdrag. I tillegg kommer bruk av og avsetninger til fond.
Andre felles utgifter i forhold til pensjon og lønnsavsetning mm. føres på ansvar 280.
Skatt og rammeoverføringer (290)
I statsbudsjettet for 2019 ble skatteveksten på årsbasis anslått til 0,4 prosent for kommunene. For
2019 er det på landsbasis foretatt en oppjustering av anslaget for skatt på inntekt og formue med 1,35
mrd. kroner til 164,5 mrd. kroner. Oppjustering av skatteanslaget må ses i sammenheng med at
skatteinngangen så langt i 2019 har vært god, og at skatteinntektene for 2018 ble 2,2 mrd. kroner
høyere enn anslaget i nasjonalbudsjettet 2019. Den prosentvise veksten i skatt på inntekt og formue
fra regnskap 2018 til 2019 anslås nå i revidert nasjonalbudsjett (RNB) til 1,2 prosent.
Det anslås i RNB at man ikke vil se like høy vekst som i 2018 da denne primært var knyttet til
formuesskatter og aksjegevinster. Samlet sett anslås nå realveksten i kommunesektorens inntekter nå
til kr. 0,4 mrd. og en reell nedgang i de frie inntektene på kr. 1,8 mrd. fordi de ekstra skatteinntektene i
2018 hovedsakelig ikke videreføres.
Skattetallene fra SSB viser at kommunene fikk inn 50,3 mrd. kroner i skatteinntekter i løpet av årets
første fire måneder. Dette er 4,4 prosent mer enn i tilsvarende periode i 2018. Tilsvarende tall for
Tvedestrand kommune er 3,8 prosent.
Den kommunale lønns- og prisveksten (deflatoren) er i RNB justert opp fra 2,8 til 3,0 pst.
Oppjusteringen skyldes økt prisvekst på varer og tjenester. Isolert sett fører dette til at
realinntektsveksten for kommuner og fylkeskommuner trekkes ned med 1,0 mrd. kroner.
I 2019 er skattøret satt ned både for kommunene og fylkeskommunene. Dette gjør utslag på tallene fra
og med mars måned.
For Tvedestrand vil økt skatteanslag bli utjevnet mot redusert rammetilskudd. Tabellen nedenfor viser
Tvedestrands oppdaterte tall.
Rådmannen tilrår at en ikke gjør noen korrigering av skatteanslaget ved 1. tertial da det ofte viser seg
at anslagene for året kan komme til å endre seg.
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Opprinnelig budsjett
2019

Revidert budsjett 2019
(RNB)

Endring

145 772

147 770

1 998

30 658

28 761

-1 897

Rammetilsk. fast del

182 311

182 163

-148

Rammetilsk. skjønn

970

970

0

359 711

359 664

-47

Inntektsutjevning

Sum

Dersom skatteveksten blir høyere enn 1,2% på landsbasis, f.eks. 2%, 3% eller 4 %, vil en slik økning
kunne stipuleres til hhv. 1,3 mill. kroner, 3,1 mill. kroner eller 4,8 mill. kroner, alt annet likt.
Stipuleringene er gjort med utgangspunkt i prognosemodellen til KS og det er kun sett på endringer i
landets prosentøkning, alle andre elementer er holdt konstante.
Skjønnstilskudd
Det er ikke søkt om ekstra skjønnstilskudd/ prosjektskjønn for 2019 og det er ikke forventet noen
endring i skjønnstilskuddet til Tvedestrand kommune utover eventuelle tilskudd til interkommunale
prosjekter.
Endringer i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2019
Unntaksbestemmelsen for maksimal varighet på arbeidsavklaringspenger (AAP) ble endret med
virkning fra 1.1.2018. Beregninger foretatt av Arbeids- og sosialdepartementet, basert på foreløpige
Kostratall for 2018, viser at kommunene i 2018 fikk en merutgift på 90 mill. kroner som følge av
endringen. Departementet viser samtidig til det per i dag ikke foreligger datagrunnlag for å kunne
vurdere om disse merutbetalingene vil ha et annet nivå i 2019 enn i 2018. På denne bakgrunn foreslås
det at rammetilskuddet til kommunene for 2019 økes med 90 mill. kroner for å kompensere for denne
merutgiften som følge av endrede regler for AAP.
Det ble i revidert nasjonalbudsjett gitt kompensasjon for merutgifter i forbindelse med
arbeidsavklaringspenger, dette utgjør 106 000 kroner for Tvedestrand kommune. Beløpet er
innarbeidet i rammetilskuddet til kommunen.
Integreringstilskudd (290)
I budsjettet er det forutsatt at kommunen skal ta imot 10 nye flyktninger i 2019, i tillegg til eventuelle
familiegjenforeninger. I første tertial er det ikke bosatt nye flyktninger. En regner med å bosette 10
flyktninger i 2019.
En regner med at budsjett for integreringstilskudd på 12,2 mill. kroner er realistisk å oppnå.
Formidlingslån (290)
I budsjettet er det forutsatt 2,4 mill. kroner i renteutgifter og 2,1 mill. kroner i renteinntekter knyttet til
formidlingslån. Dersom en legger til grunn Husbankens kjente rentesatser og viderefører dette resten
av året, blir den gjennomsnittlige renten om lag 1,52 %. I vedtatt budsjett var det benyttet 1,75 %.
Det er Sparebanken Sør som håndterer videre utlån til kundene. Av den grunn tar det noe tid før
kommunen får informasjon om renteinntekter og avdrag som er innbetalt. Samlet sett for
renteinntekter og renteutgifter foreslås det ingen endringer pr 1. tertial.
Det er budsjettert med 4,3 mill. kroner i betalte avdrag til Husbanken og 3,9 mill. kroner i innbetalte
avdrag fra kommunens lånekunder. En antar at disse utgiftene og inntektene blir om lag som
budsjettert.
Renter (290)
Renteutgifter på kommunens investeringslån
I budsjettet er det avsatt 9 052 000 kroner til renteutgifter på kommunens investeringslån. Det tilsvarer
et flytende rentenivå på 2,10 %. Flytende rente på kommunens lån i Kommunalbanken var 1,95 %, pr.
april 2019. Halvparten av lånene i Kommunalbanken har flytende rente mens alle fem lånene i KLP
Banken har fastrentebetingelser ved utgangen av 1. tertial. Oppdaterte beregninger for rente på alle
investeringslån for 2019 vil kunne føre til en merutgift på 0,7 mill. kroner. Beløpet foreslås innarbeidet i
regulert budsjett for 2019.
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Renteinntekter
I budsjettet ble det opprinnelig forutsatt renteinntekter fra bankinnskudd på 1 400 000 kroner. Dette er
beregnet med utgangspunkt i en bankbeholdning på om lag 80 mill. kroner og en rentesats på 1,75 %.
Renteinntekter pr. utgangen av april utgjør 497 000 kroner. Det er forventet at budsjettanslaget vil
holde med en liten margin.
Rentekompensasjon
Rentekompensasjon innen områdene helse, skole og kirke ble opprinnelig budsjettert med i alt 1,3
mill. kroner. Budsjettkontroll pr 1. tertial har ikke informasjon som tilsier at budsjettet ikke holder.
Avdrag på lån (290)
I budsjettet er det innarbeidet 22 540 000 kroner i avdrag på investeringslån. Regnskapsforskriftene
har bestemmelser om minimumsavdrag som kommunen må betale. Dette beregnes blant annet ut fra
eiendomsverdier i balansen, lånegjeld, og avskrivninger. På budsjetteringstidspunktet var ikke disse
størrelsene kjent, men rådmannen gjorde anslag høsten 2018. Rådmannen påpekte at det var stor
usikkerhet knyttet til beregningene.
Minimumsavdrag for 2019 ble beregnet tilnærmet likt som budsjettert beløp.
Utbytte fra Agder Energi AS (290)
I budsjettet var det forutsatt et utbytte fra Agder Energi AS på 6 250 000 kroner. Det er kommet brev
fra Agder Energi 27.05.2019 som angir tilskudd til Tvedestrand kommune på 6 241 000 kroner.
Vann, avløp, feiing og byggesak (290)
I budsjettet er det innarbeidet bruk av bundet driftsfond på vann og feiing med henholdsvis
2 577 000 kroner og 124 000 kroner. Det er budsjettert avsetning til bundet driftsfond på avløpsfeltet
med 1 331 000 kroner. Bruk av fond er som følge av underskudd på selvkostregnskapene og
avsetning til bundet fond er som følge av overskudd på selvkostregnskapene. Kommunens egne
utgifter og inntekter på området påvirker dette regnskapet, det samme gjør rentenivået. Det siste fordi
en skal beregne kalkulatoriske renter på investeringer. Staten har bestemt at en skal bruke 5 års
SWAP-rente med tillegg av 50 rentepunkter.
I budsjettet er det benyttet 2,75 % rente. Generelt sett vil lavere rente medføre mindre bruk av
selvkostfond evt. økt avsetning til selvkostfond. Pr 1. tertial er 5 årig swap + 50 rentepunkter beregnet
til 2,39 %. Alt annet likt vil dette redusere bruk av selvkostfond for vann evt. øke avsetning til
selvkostfond avløp.
Informasjon i tertialrapport 1 til Enhet for teknisk drift tyder på at drifts- og investeringsnivået knyttet til
vann og avløp ikke er endret i forhold til det som er budsjettert i 2019.
Rådmannen påpeker at det er stor usikkerhet knyttet til selvkostområdene, siden det er mange
regnskapsposter som inngår i beregningene. Effektene som vist ovenfor vil også i noen tilfeller
«utligne» hverandre. Det foreslås dermed ingen endringer på disse budsjettpostene i 1. tertial.
Bruk av og avsetning til fond (290)
Opprinnelig budsjettert bruk av disposisjonsfond er på 1,521 mill. kroner. Disposisjonsfond var pr
31.12.2018 på 21,268 mill. kroner.
Dersom de budsjetterte beløpene brukes i tråd med budsjettet vil en ha disposisjonsfond på 19,747
mill. kroner ved årsslutt 2019.
Det ble dessverre ikke funnet rom for å avsette midler til disposisjonsfond i 2019.
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer (290)
Eiendomsskatt ble innført i 2017. Samtidig ble det gjennomført å utvide antall utsendinger av
kommunale avgifter med 6 terminer i året. Eiendomsskatten er budsjettert med en inntekt på 24 mill.
kroner for 2019. Promillesatsen er økt fra 2 promille i 2017 til 3 promille i 2018 og 4 promille i 2019.
Inntektene på eiendomsskatt ser ut til å være i rute.
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Lønnsavsetningsposten (280)
Ved beregning av lønnsavsetningsposten for 2019 har en i utgangspunktet benyttet statsbudsjettets
forutsetninger om en årslønnsvekst på 3,2 %. Overhenget fra 2018 ble anslått til 0,6 % og forventet
lavere lønnsglidning ble satt til 0,2 %. Avsetningen til lønnsavsetningsposten var etter dette beregnet
til 7,7 mill. kroner. Resultatet av lønnsforhandlingene i kommunesektoren ble en årslønnsvekst på
3,2 %, tilsvarende «frontfagene»
Den kommunale lønns- og prisveksten (deflatoren) er i RNB justert opp fra 2,8 til 3,0 prosent.
Oppjusteringen skyldes økt prisvekst på varer og tjenester. Lønnsvekstdelen av deflatoren synes ikke
endret, ergo vurderes det at lønnsavsetningsposten ikke trenger endres for dette elementet.
Rammen for lønnsavsetningsposten skal kompensere lønn for sentralt oppgjør for kap. 4 og lokalt
oppgjør kap. 5 og kap. 3. Iverksetting av de sentrale forhandlingene av lønnsoppgjøret vil skje i løpet
av sommeren. Det forventes at rammen på 7,7 mill. kroner vil holde, men dette vil først bli endelig
avklart i 2. tertialrapport.
Pensjonskostnader (280)
Årets pensjonskostnad og premieavvik
Hver høst mottar kommunene informasjon fra KLP som kan benyttes til å beregne hvor mye en skal
betale inn til KLP og hvor stort årets premieavvik vil bli. Informasjon mottatt i september 2018 ble
benyttet i budsjettet for 2019.
I april 2019 mottok en nye prognoser fra KLP for inneværende år. De nye beregningene tyder på at
netto belastningen på budsjettet kan bli redusert med om lag 1 000 000 kroner.
Ny informasjon fra Statens Pensjonskasse (SPK) pr 1. tertial tilsier en redusert belastning på
budsjettet med om lag 500 000 kroner.
Totalt sett ligger det an til en innsparing på om lag 1,5 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett for
2019. Rådmannen peker på at det er knyttet usikkerhet til kommunens netto pensjonskostnader for
2019 da beløpene endrer seg en god del gjennom året. Det foreslås dermed ingen budsjettregulering
pr. 1. tertial.
Amortisering av tidligere års premieavvik
Tidligere års premieavvik skal fordeles de påfølgende år, henholdsvis over 15, ti eller sju år avhengig
av når avviket oppstod. I opprinnelig budsjettet for 2019 var det innarbeidet i alt 6 061 000 kroner for å
dekke denne utgiften. Beløp som er bokført er på 5 991 000 kroner, dvs. ca. 80 000 kroner lavere enn
budsjettet. Beløpet foreslås budsjettregulert.
Refusjon for indirekte kostnader ved utbyggingsavtaler (280)
Kommunestyret har gjennom flere år vedtatt at kommunen skal inngå avtaler med ulike
utbyggingsselskaper, angående bolig- og industriområder. I disse avtalene er det et punkt som
innebærer at kommunen skal få noe refusjon for sine indirekte kostnader ved å håndtere disse
avtalene. Refusjonen skjer i tråd med prosjektenes fremdrift.
Det er budsjettert med 50 000 kroner til slike inntekter i 2019. P.t. er det kommet inn om lag 20 000
kroner. Den videre fremdriften på disse prosjektene vil avgjøre hva som kommer inn i 2019.
Kommunen tar et administrasjonstillegg på 20 % av momsen på disse prosjektene fra utbyggerne.
Tilleggsbevilgning kommunestyret (280)
I budsjettet var det avsatt 100 000 kroner til kommunestyrets disposisjon. Det er ikke benyttet noe av
denne posten pr 1. tertial.
Ekstern opplæring og kurs, kompetansemidler (280)
Det er bevilget 150 000 kroner til opplæring i 2019. Pr. utgangen av 1. tertial er det kun benyttet 9 000
kroner under denne budsjettposten.
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Diverse omstillings- og utviklingstiltak (280)
Samlet er det budsjettert med 6,25 mill. kroner i innsparing på seks ulike prosjekter, se omtale
nedenfor. Ved 1. tertial ser en at det kan være mulig å effektuere om lag 6 mill. kroner. Avviket på om
lag 220 000 kroner må en finne inndekning for andre steder i budsjettet. Dette blir fremlagt i egen sak.
Prosjekt 1982 Omstillingsmidler: Av midlene på 300 000 kroner er det kun benyttet en mindre andel.
Prosjekt 1983 Ansettelsesstopp - forlengelse: Innsparingsbeløpet er satt til 1,8 mill. kroner. Det er
holdt vakante stillinger i følgende enheter: Plan, miljø og eiendom, Teknisk drift, Omsorgsenheten,
Oppfølgingsenheten, Familiehuset og administrativ støtteenhet. Hovedsakelig er det holdt vakanser
over noen måneder, men ikke permanent. Nærmere oversikt vil foreligge til formannskapsmøtet.
Prosjekt 1984 Redusert service- og tjenestenivå: Forventet innspart beløp er 500 000 kroner. Etter en
gjennomgang av arbeidsgruppen som har jobbet med dette, har en foreløpig funnet innsparinger på
280 000 kroner. Manglende innsparing på 220 000 kroner er foreslått inndekket fra disposisjonsfond.
Dette er omtalt i egen k-sak og tas ikke med i oversikten i 1. tertialrapport.
Prosjekt 1985 Gevinstrealisering - nye ikt-syst. mm: Forventet innspart beløp er satt til 250 000 kroner
i 2019. Beløpet foreslås fordelt på enhetene etter fordelingsnøkkel og effektueres i løpet av nærmeste
fremtid.
Prosjekt 1986 Manglende prisomregning: Innsparingsbeløp på 1,5 mill. kroner er effektuert og fordelt
på enhetene.
Prosjekt 1987 Byggelånsrenter på inv.prosj.: Byggelånsrenter på 2,5 mill. kroner vil bli effektuert i løpet
av året.
Samlet utfordring på budsjettets rammer og fellesområder
Tabellen nedenfor viser en samlet prognose over budsjettets rammer og fellesområder etc. som er
omtalt i dette kapitlet. I den første tallkolonnen er det satt opp anslag på forventede økte inntekter eller
reduserte utgifter, sett i forhold til regulert budsjett, til sammen 767 000 kroner.
I den andre tallkolonnen, lengst til høyre, er det listet opp forventede reduserte inntekter eller økte
utgifter på 767 000 kroner.

Enhet/ ansvar
240
255
250

Endringer

Økt inntekt/
redusert utgift

Innkjøp og lagerhold for renholdsartikler til eget
bruk, omfordeling mellom enheter
Innkjøp og lagerhold for renholdsartikler til eget
bruk, omfordeling mellom enheter
Innkjøp og lagerhold for renholdsartikler til eget
bruk, omfordeling mellom enheter

Redusert
inntekt/ økt
utgift

67 000
20 000
47 000

240

Innsparing husleie ved kjøp av kommunehuset

500 000

280

Amortisering av tidligere års premieavvik pensjon,
innsparing

290

Netto finans, økte renteutgifter

290

Bruk av disposisjonsfond

120 000

BALANSE

767 000

80 000
700 000
767 000

Rådmannen foreslår at beløpene omdisponeres i tråd med tabellen ovenfor.
Enhetenes merforbruk er estimert til om lag 6 mill. kroner. I stor grad gjelder dette rettighetsbaserte
tjenester som er vanskelig å styre. Det er fortsatt betydelig usikkerhet og bildet kan se annerledes ut
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ved slutten av året. Erfaringsmessig blir resultatene bedre, men det er ikke gitt ut fra dagens bilde. Det
er fristende å sette opp et par scenarier som ble gjort i 2. tertial 2018, uten å bli alt for optimistisk:
«Worst case»:
Dersom merforbruket for enhetene slår til vil en måtte hente inn midler fra disposisjonsfond tilsvarende
merforbruket. Disposisjonsfondet vil etter det reduseres til om lag 13,6 mill. kroner, etter at bruk av
fond pr. 1 tertial i tabellen over er inkludert.
«Best case»:
På den annen side, dersom landets skatteinngang ikke lander på 1,2 % skattevekst men på for
eksempel på 3%, vil det kunne medføre en ekstra skatteinngang for Tvedestrand på om lag 3,1 mill.
kroner, alt annet likt. Dersom i tillegg enhetenes resultat blir noe bedre, for eksempel 1,4 mill. kroner
og dersom en får reduserte pensjonsutgifter til KLP og STP på ca. 1,5 mill. kroner, ville dette
delregnestykket gå om lag i balanse i stedet for 6 mill. kroner i merforbruk. Det vil bety at
disposisjonsfondet ved årsslutt kunne bli på 19,6 mill. kroner.
Begge scenariene er ytterpunkter og en kan forvente at resultatet kan bli noe imellom disse.
Forventingene til enhetene er at merforbruket må reduseres som mye som forsvarlig og praktisk mulig.
Det anmodes fortsatt om holde stillinger vakante på de områdene det vurderes forsvarlig sett ut fra
tjenestetilbudet.
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ANSVAR 210 RÅDMANN OG POLITISKE STYRINGSORGANER
TJENESTEOMRÅDER
Politisk virksomhet, revisjon og kontrollorganer, rådmannskontor, diverse fellesutgifter,
hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, beredskap, salgs- og skjenkebevillinger, kommuneoverlege,
interkommunal IKT-Agder, kultur, næring, badepark og frivilligsentral.
ØKONOMISTATUS
210 Rådm. og pol.st.org.
(beløp i hele 1.000 kroner)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Kjøp av tjenester
Overføringer
Finanstransaksjoner (utgift)
Sum utgifter
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringer
Finanstraksjoner (inntekt)
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
10 615
3 383
10 783
2 240

Regulert
budsjett
10 709
3 842
10 233
2 379

Regnskap pr.
Forbruk i
1. tertial
% av reg. bud.
3 811
36 %
1 275
33 %
4 724
46 %
934
39 %

Rest
til disp.
6 898
2 567
5 509
1 445

27 021
-27
-957
-228

27 163
-27
-1 106
-228

10 745
-0
-562
-205

40 %
2%
51 %
90 %

16 418
-27
-544
-23

-1 212
25 809

-1 361
25 802

-767
9 978

56 %
39 %

-594
15 824

Samlet forventes det at ansvarsområdet går omlag i balanse ved utgangen av året.
Dette er avhengig av at avregningen på IKT-utgifter fra IKT-Agder på samlet IKT-drifting blir omlag 0,4
mill. kroner lavere enn a-kontoinnbetalingene.
Utgiftene til valget til høsten vil bli høyere enn budsjettert som følge av at kommunestyret vedtok flere
stemmekretser enn det rådmannen hadde lagt til grunn i budsjettet. Merutgiftene til valget kan bli
omlag 100-150.000 kroner høyere enn budsjettet på 175.000,- kroner (direkte utgifter ekskl.
lønnsutgifter for valgmedarbeiderne). Det er lagt grunn at disse merutgiftene kan dekkes inn ved
innsparinger på andre utgiftsposter på ansvarsområdet.
Tiltakene som er satt opp under dette ansvarsområdet blir gjennomført som planlagt.
NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE
Det er ikke spesielle avvik på aktivitetsnivået ut over det som fremkommer over. Det er et svært høyt
og krevende aktivitetsnivå på de fleste områder innenfor dette ansvarsområdet.
Det arbeides aktivt med de aktuelle fokusområdene som er skissert under. Det brukes mye tid på
utviklings- og omstillingsprosjektet, samt nye IKT-systemer og salg av næringsareal.
SYKEFRAVÆR
Sykefravær

Sum

Korttidsfravær

Langtidsfravær

Hele 2017

7,1 %

0,4 %

6,7 %

Hele 2018

0,4%

0,3%

0,1%

Pr. 1. kvartal 2019

5,5%

1,0%

4,5%

Svært lavt sykefravær.
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FOKUSOMRÅDER
Rådmannsnivå
 Starte opp og gjennomføre et omstillingsprosjekt for hele kommunen i 2019-2020 med særlig
vekt på organisasjonsgjennomgang, gevinstrealisering gjennom digitalisering og enda bedre
arbeidsflytorganisering. Omstillingsprosjektet skal også ha større og mer systematisk fokus på
frivillighet som strategi i fremtidige tjenesteløsninger.
 Samlende og utviklende ledelse for gjennomføring av strategien i vedtatt handlingsplan
innenfor de økonomiske rammene og forutsetningene som ligger i budsjett og økonomiplan.
 Ressurs- og prosjektstyring på overordnet nivå med sterkt fokus på planlegging og
gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter.
 Systematisk arbeid med beredskap og sikkerhet.
 Systematisk arbeid på innkjøpsområdet og internkontroll.
IKT-DDØ – IKT Agder
 Sørge for gjennomføring på overordnet nivå av IKT-prosjekter som nytt ERP-system
(økonomi, HR og lønn m.m.) og nytt sak/arkiv-systemfor de gamle DDØ kommunene (5
kommuner) i 2019, samt nytt avvikssystem (internkontroll) for alle kommunene i IKT-Agder.
 Understøtte andre IKT-prosjekter som gjennomføres innenfor IKT-Agder samarbeidet.


Digitalisering med gevinstrealisering.

Næring
 Iverksette tiltakene i strategisk næringsplan regionalt og lokalt.
 Gjennomføre markedsføring og salg av næringsarealer i kommunen i tråd med vedtatt
strategi.
 Systematisk arbeid med infrastruktur for bredband i kommunen.
 Delta i tverrfaglig stedsutviklingsgruppe - Byløft
Kultur
 Rullere kommunedelplan for Kultur med handlingsplan.
 Rullere handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med handlingsplan.
 Delta i tverrfaglig stedsutviklingsgruppe - Byløft

Øyvind Johannessen
Ass. rådmann
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ANSVAR 215 ADMINISTRATIV STØTTEENHET
TJENESTEOMRÅDER
Administrativ støtteenhet (økonomiteam, personalteam, service-/dokumentsenter,
eiendomsskattekontor, interkommunalt skatteoppkreverkontor, biblioteket). Server enhetene i
kommunene, samt yter tjenester til innbyggere og andre interessenter. Det inngår også fellesutgifter
for enhetene, inkl. bedriftshelsetjeneste og lærlinger i administrativ støtteenhet.
ØKONOMISTATUS
215 Administrativ
støtteenhet
(beløp i hele 1.000 kroner)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Kjøp av tjenester
Overføringer
Sum utgifter
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringer
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
15 150
2 232
826
241
18 449
-484
-3 016
-

Regulert
budsjett
15 191
2 183
826
241
18 441
-484
-3 016
-

-3 500
14 949

-3 500
14 941

Regnskap pr.
Forbruk i
1. tertial
% av reg. bud.
5 862
39 %
749
34 %
263
32 %
85
35 %
0
6 960
38 %
-194
40 %
-1 486
49 %
-38
-1 718
5 242

Rest
til disp.
9 329
1 434
563
156
-0
11 481
-290
-1 530
38

49 %
35 %

-1 782
9 699

Det tilstrebes å oppnå budsjettbalanse pr 31.12.2019. Enheten har pr 1. tertial noe innsparing pga.
sykefravær, men pga. stort arbeidspress ved innføring av nytt sak/arkiv system 03.06.2019, nytt lønn,
HR og økonomisystem 01.01.2020 og valggjennomføring må en påregne ekstra lønnsutgifter.
Vedtatt driftstiltak som innebærer redusert åpningstid på sentralbord og ekspedisjon iverksettes
01.07.2019. Det vil da bli stengt fredager.
NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE
SYKEFRAVÆR
Sykefravær

Sum

Korttidsfravær

Langtidsfravær

Hele 2017

3,1 %

2,2 %

0,9 %

Hele 2018

5,9 %

3,7 %

2,2 %

Pr. 1. kvartal 2019

8,1 %

3,0 %

5,1 %

Enhetene har hatt et høyt fravær 1. tertial. Dette skyldes flere ulike forhold og er ikke arbeidsrelatert ut
fra det arbeidsgiver er kjent med.
FOKUSOMRÅDER
1. Gjennomføre en god prosess i forbindelse med innføring av nye fagsystemer (lønn, økonomi,
sak/arkiv systemer)
2. Digitalisering – jobbe smartere
3. Internkontroll
Det jobbes kontinuerlig med disse fokusområdene.
Tone Vestøl Bråten
Enhetsleder
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ANSVAR 229 TVEDESTRANDSKOLEN
TJENESTEOMRÅDER
Barneskoler i Tvedestrand, Vestre Sandøya, Holt, Dypvåg og Songe, ungdomsskole på Lyngmyr, SFO
ved alle barneskolene, interkommunal kulturskole, ledelse og administrasjon av enheten, skoleskyss,
voksenopplæring og Leirskolen AS.
ØKONOMISTATUS
229 Tvedestrandskolen
(beløp i hele 1.000 kroner)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Kjøp av tjenester
Overføringer
Sum utgifter
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringer
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
86 510
7 196
1 221
575
1
95 503
-3 901
-15 935
-30

Regulert
budsjett
86 559
7 048
1 221
575
1
95 404
-4 006
-15 830
-30

-19 866
75 637

-19 866
75 538

Regnskap pr.
Forbruk i
1. tertial
% av reg. bud.
32 643
38 %
2 842
40 %
109
9%
161
28 %
0
34 %
35 756
37 %
-1 882
47 %
-5 016
32 %
-30
98 %
-6 927
28 828

35 %
38 %

Rest
til disp.
53 916
4 206
1 112
414
1
59 648
-2 124
-10 814
-1
-12 939
46 710

Det forventes balanse for Tvedestrandskolen pr. 31.12.2019.
Noen skoler melder om mindreforbruk, noen har meldt om balanse og en skole har meldt om
merforbruk. Enhetsleder har gitt tilbakemelding til alle skolene om at det forventes balanse ved
årsslutt, det vil si det er ikke anledning til å gå ut over budsjettrammene. Dersom skolene ser behov for
spesiell kompetanse eller lignende, må det gjøres omorganisering internt eller mellom skolene. Det er
kun ekstraordinære forhold som oppstår i budsjettåret som kvalifiserer for drøfting og tildeling av
ekstramidler.
NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE
SYKEFRAVÆR
Sykefravær

Sum

Korttidsfravær

Langtidsfravær

Hele 2017

7,1 %

1,7 %

5,4 %

Hele 2018

6,3 %

1,6 %

4,7 %

Pr. 1. kvartal 2019

5,9 %

3,0 %

2,9 %

Tvedestrandskolen har minsket langtidssykefraværet i første tertial 2019, men korttidsfraværet har økt
betraktelig. Dette kan skyldes stort arbeidspress og vikarutfordringer. Belastningen blir i slike tilfelle
ekstra stor på pedagoger og fagarbeidere som da stiller seg til disposisjon for å dekke behovet.
Sykefraværet harmonerer nå allikevel med ambisjonen i budsjettdokumentet. Avviket på korttidsfravær
er drøftet med rektorene og blir nå fulgt opp rutinemessig. Det vil fra høsten være tilknyttet en
fagarbeider til Tvedestrandskolen som skal jobbe på tvers av skolene ved fravær.
Korttidsfraværet er krevende både for budsjett og elever som har behov for kontinuitet og vi ser for oss
at vi allerede i 2020 vil kunne få en pedagog som fast vikar inn i budsjettet.
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FOKUSOMRÅDER
Fokusområder, jf. budsjett 2018

Status pr. 1. tertial 2017

Ledelse

Veilederkorpset initiert av Utdanningsdirektoratet er fortsatt en
vesentlig aktør, pådriver og prosessveileder for ledelse på alle nivå.
I Juni opphører veiledningen, men ledelse og kvalitet i alle ledd vil
ha samme verdi og fokus.

Tverrfaglig samarbeid

BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) er godt igang med
Tvedestrandskolen som en av hovedaktørene.
Arbeidet krever helsefremmende og forebyggende innsatser og å
oppdage og følge opp vansker i tidlig alder og tidlig i et risikoforløp.
Det kan være forhold i hjemmet, egenskaper ved barnet eller
miljøet i barnehagen/skolen eller fritida, som skaper utfordringer.
Hjemmet, helsestasjonen, barnehagen og skolen har derfor en
sentral plass i å oppdage og følge opp målgruppen.
Vi skal samordne tjenestene og skape et helhetlig og
sammenhengende system mellom ulike tjenester og brukeren.
Hensikten er at tjenestene skal fremstå enhetlig overfor brukerne.
Strukturen i BTI skal legge til rette for at det blir sammenheng i og
mellom tjenestene og brukeren uten at det blir brudd i
oppfølgingen.

Flere på tilpasset opplæring og færre på
vedtak om spesialundervisning

Dette kvartalet har vært preget av arbeid med utvikling og omstilling
og i skolesektoren har vi hatt følgende mandat:










Grunnskolepoeng og resultater på
nasjonale prøver
Bedre resultater på elevundersøkelser
Færre på nivå 1. på nasjonale prøver
Stabile grunnskolepoeng (over 40)

Kartlegge organiseringen og ressursbruken for samlet
spesialundervisning, samt målgruppen for Forsterket avdeling
(tidligere «Parkveien»).
Vurdere nye prinsipper for fremtidig organisering av
spesialundervisningen og tilpasset opplæring i ordinær
undervisning. Vurdere målgruppen for Forsterket avdeling.
Komme med forslag til eventuelle endringer i organisering av
ordinær undervisning og utøvelse av spesialundervisning, som
kan gi en lavere samlet kostnadsbruk for skolesektoren. Dette
med utgangspunkt i både nåværende og fremtidig
skolestruktur.
Fremdriftsplan for hvorledes reduksjonen realistisk kan
gjennomføres.

Tvedestrandskolen gjør det bra på de nasjonale prøvene, men
resultatene varierer noe innad på den enkelte skole.
Vi har identifisert at vi har for mange elever som presterer på det
laveste nivået og fylkesmannen har også pekt på denne
utfordringen.
Vi har fokus på utfordringene og vil gjennom kvalitet og
kompetanse samt målrettet arbeid med gjennomgående satsning
på analyse og metodisk arbeid fra skole via klasse og ned til den
enkelte elevs prestasjoner, satse på at vi hever denne gruppen
betraktelig i 2020.
Fylkesmannen har også pekt på høye mobbetall i
elevundersøkelsen.
Skoleeier har søkt om midler og det er i 1. tertial iverksatt tiltak
rundt skolemiljøet i samarbeid med Læringsmiljøsenteret i
Stavanger.
Mål om stabile grunnskolepoeng gjennomsyrer arbeidet både med
det faglige grunnlaget for eleven og arbeidet med å gi eleven
anerkjennelse, mot og mestringsopplevelser.

Elisabet Christiansen
Enhetsleder
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ANSVAR 230 BARNEHAGEENHETEN
TJENESTEOMRÅDER
Drift av de fem kommunale barnehagene Lyngbakken, Skriverstua, Bøklia, Villa Utsikten og Grotten,
tilskudd til private barnehager, spesialpedagogiske tiltak for barnehagebarn, samt drift av enhetsleders
kontor.
ØKONOMISTATUS
230 Barnehageenheten
(beløp i hele 1.000 kroner)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Kjøp av tjenester
Overføringer
Finanstransaksjoner (utgift)
Sum utgifter
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
34 056
1 529
13 235
187

Regulert
budsjett
34 067
1 529
13 199
187

Regnskap pr.
Forbruk i
1. tertial
% av reg. bud.
12 861
38 %
388
25 %
4 939
37 %
50
27 %

49 007
-4 633
-1 651

48 982
-5 177
-1 107

18 238
-1 938
-1 051

37 %
37 %
95 %

Rest
til disp.
21 206
1 141
8 260
137
30 744
-3 239
-56

-6 284
42 723

-6 284
42 698

-2 989
15 248

48 %
36 %

-3 295
27 450

Tilskudd til private barnehager
Ordinært tilskudd
Det er ført tilskudd til private barnehager t.o.m. juli. Tilskudd for august utbetales med bakgrunn i
forventet barnetall 1.8. tallet baserer seg på opptak og bekreftelse på mottatt plass. Tilskuddet for
perioden september – desember utbetales med bakgrunn i barnetallet 15.8.
Ved utarbeidelse av budsjett var det et innsparingskrav tilsvarende en reduksjon på 2 barn i private
barnehager. I løpet av våren har det imidlertid kommet flere barn bl.a. til Sandøya barnehage som har
ført til utbetaling av økt tilskudd. Hittil i år har det ført til et merforbruk på om lag 1.100.000 kr. Hvilket
utslag barnetallet etter hovedopptaket får på det totale tilskuddet til de private barnehagene, kommer
vi tilbake til i 2. tertialrapport. Etter en samlet vurdering vil merforbruket på denne posten kunne bli noe
lavere med bakgrunn i høstens barnetall, totalt merforbruk for året stipuleres til om lag 500 000 kroner.
Det knyttes stor usikkerhet til tallet.
Kompensasjonsordningene; søskenmoderasjon, reduksjon pga. lav inntekt og gratis kjernetid er det
for tidlig å kommentere. Det samme gjelder refusjonsordningen med betaling for barn fra andre
kommuner i private barnehager. Dette kommer vi tilbake til i 2. tertialrapport.
Kommunale barnehager
Nivået på antall barnehageplasser i bruk i kommunale barnehager har endret seg gjennom året. Det er
begynt barn gjennom vinteren og våren i de kommunale barnehagene. Det er derfor flere barn i
barnehagene pr 15. mai enn det var ved rapportering 15.12.18. slik det fremgår av tabellen under.
Det er innført nye bemanningsnormer i barnehagene. Barnehageenheten er ikke fullt ut blitt
kompensert dette i budsjettet. Det ligger et innsparingstiltak på 400.000 kr totalt for de kommunale
barnehagene. Slik tallene ser ut i dag, ligger barnehagene an til å klare dette innsparingskravet, men
det er høyst usikkert om dette vil holde seg gjennom året. Bakgrunnen for at det hittil har gått, er at
deler av stillinger er holdt vakante og at der er en inntjening på differansen i lønn på de sykemeldte og
vikarene. Vi vil komme nærmere tilbake til endelige tall i 2. tertialrapport.
Oppholdsbetaling
Det er en merutgift på moderasjonsordningene i de kommunale barnehagene. Det er en trend at
kompensasjon for familier med lav inntekt stadig øker.
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Det er flere barn i barnehagene enn ved utarbeidelse av budsjett. Dette vil imidlertid endre seg med
nye barnegrupper fra høsten 2019. Vi kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport.
Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder
Denne posten ser ut til å balansere.
Totalt
Foreløpig ser det ut til at resultatet samlet for enheten vil gi et merforbruk på om lag 500.000 kr. ved
årsslutt.
NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE
Vi har i alt 394 godkjente barnehageplasser i kommunen. Fordelingen mellom de ulike driftsformene er
som følger:
Godkjente plasser

2017

2018

Resultat 2019

Kommunale barnehager

260

260

260

Private barnehager

134

134

134

I alt

394

394

394

Pr. 15.5.19 var det 271 barn i alderen 1 – 6 år som hadde barnehageplass i Tvedestrand kommune.
Disse er fordelt på 5 kommunale og 6 private barnehager.
Barn i alderen 3-6 år bruker en barnehageplass og barn i alderen 0-2 år bruker to barnehageplasser.
Pr. 15. august 2018

Status 1. tertial 2019

Barn over 3

Barn under 3

Barn over 3

Barn under 3

Kommunale barnehager

115

60

116

63

Private barnehager

50

37

54

38

I alt

165

97

170

101

Det er 66 % av barna som går i kommunale barnehager og 34 % som går i private barnehager.
Ved hovedopptak i 2019 fikk alle med lovfestet rett tilbud om barnehageplass. Etter hovedopptak er
det kommet nye søkere. Det er blitt vanlig å søke barnehageplass gjennom hele året, da det de tre
siste åra har vært mulig å tilby plass fortløpende gjennom hele året.
SYKEFRAVÆR
Sykefravær

Sum

Korttidsfravær

Langtidsfravær

Hele 2017

8,6 %

2,3 %

6,3 %

Hele 2018

11,7 %

2,6 %

9,1 %

Pr. 1. kvartal 2019

13,1 %

4,5 %

8,6 %

Det totale fraværet er på vei oppover 1. tertial. Dette har en sammenheng med alvorlige
sykdomsdiagnoser.
De ansatte i enheten har en stor arbeidsbelastning og er svært sårbare for fravær. Det er ytret
bekymring fra AMU vedrørende vikarsituasjonen i enheten, og med innsparingskravet på 400.000 kr
som er pekt på over er det en utfordring for den enkelte styrer i de kommunale barnehagene. Det er
behov for styrerassistent i barnehager som har flere enn 80 barn. I Tvedestrand gjelder dette en
barnehage. Styrer der melder om en totalbelastning over år som har ført til helseutfordringer.
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Bemanningsnormene som er innført sikrer ikke lik bemanning gjennom hele dagen. Det er fortsatt slik
at ansatte er alene på tidligvakt og seinvakt.
Lederne i barnehageenheten jobber systematisk med oppfølging og nærværsarbeid i samarbeid med
de ansatte, bedriftshelsetjenesten, lege og NAV.
FOKUSOMRÅDER
Tidlig innsats
Barnehagene arbeider med stor fokus på forebyggende arbeid. De har et nært samarbeid med
spesialpedagogene og PPT som bistår med å kartlegge og sette i verk målrettede tiltak både for
enkeltbarn og grupper.
Ledelse
Det arbeides aktivt i styrergruppa med tema ledelse. Fokuset har vært på personalledelse,
ressursstyring og internkontroll. Det har gjennom inneværende barnehageår blitt utarbeidet veileder
for kvalitet og samhandling.

Linda Fedje
Enhetsleder
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ANSVAR 240 PLAN, MILJØ OG EIENDOM

TJENESTEOMRÅDER
Drift av alle kommunens bygninger (inkl. skoler, barnehager, helseinstitusjoner og Furøya).
Boligkontoret, boligtilskudd og bostøtte, byggesaksbehandling, oppmålingstjeneste, planarbeid,
reguleringsarbeid, havnevesenet, miljøvernarbeid, landbruksforvaltning og viltforvaltning.
Prosjektavdeling for større tverrfaglige prosjekter.
ØKONOMISTATUS
240 Plan, miljø og
eiendom
(beløp i hele 1.000 kroner)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Kjøp av tjenester
Overføringer
Finanstransaksjoner (utgift)
Sum utgifter
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringer
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
21 065
15 168
35
4 844
41 112
-11 962
-3 029
-1 750
-16 741
24 371

Regulert
budsjett
21 997
14 428
70
4 766
41 261
-12 368
-3 127
-1 750
-17 245
24 016

Regnskap pr.
Forbruk i
1. tertial
% av reg. bud.
7 952
36 %
5 797
40 %
0%
1 794
38 %
0
15 543
38 %
-2 070
17 %
-1 545
49 %
-60
3%
-3 675
21 %
11 867
49 %

Rest
til disp.
14 045
8 631
70
2 972
25 718
-10 298
-1 582
-1 690
-13 570
12 149

Plan, Byggesak og oppmåling.
For byggesak ligger vi økonomisk godt an i forhold til tidligere år på denne tiden, og er nå i balanse.
Dette skyldes at gebyret ble justert opp 20% i 2019, og tjenesten er nå nærmere selvfinansiert. Også
oppmålingstjenesten er i balanse, og det er bare et lite underskudd på plan. Byggesaksfondet ble
brukt opp i 2018
Bygningsvedlikehold
Pr 1. tertial ligger vi godt an i forhold til budsjett. Det er kontroll på utgifter til vedlikehold,
serviceavtaler, kommunale avgifter og renovasjon. Det er ingenting som til nå tyder på at ikke
budsjettet skal holdes for drift og vedlikehold av bygningsmassen, men det må understrekes at
budsjettet kun holder til et minimum vedlikehold, og ikke til de mange større oppgraderinger som det
er behov for på flere av de gamle byggene. I 2. tertial vil to av våre vaktmestere gå av med pensjon,
og foreløpig vil bare én av disse bli erstattet
Renhold
Renhold har pr 1. tertial et betydelig mindreforbruk, utgiftene vil variere over året så vi kan ikke
allerede nå fastslå noen innsparing.
Det er gjort avtale med oppfølgningsenheten og omsorgsenheten at disse selv skal ha ansvar for
innkjøp og lagerhold for sine renholdsartikler til eget bruk, og at budsjettmidlene til dette overføres fra
plan, miljø og eiendom til de 2 enhetene. Avtalt beløp som skal overføres er kr. 115.000 på årsbasis,
fordelt med 70% til OR og 30 % til OE. For 2019 overføres kr. 67.000 til fordeling på OR og OE
(virkning fra 1 mai.)
Kommunehuset
Som følge av at kommunen har kjøpt kommunehuset vil husleien som ligger på vårt budsjett falle bort
fra 1. juli 2019. Dette utgjør kr. 850.000 i 2019. Driftsutgiftene for resten av året er beregnet til kr.
357.000 inkl. vaktmestertjenester. Innsparingen for budsjettet til PME blir da kr. 493.000 i 2019
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Lyngmyrhallen – stillingshjemler
I vedtatt budsjett har vår enhet fått økt ramme med det som var nødvendig av driftskostnader. Det var
imidlertid ikke kartlagt hvor mange stillingshjemler som måtte opprettes. Det er nå avklart at det må
opprettes 0,5 årsverk til vaktmester og 0,55 årsverk til renholder, noe som må gjøres i forbindelse med
denne tertialrapporten.
Strøm
Det har vært litt høyere strømpriser en budsjettert frem til nå. Prisene er imidlertid i ferd med å gå ned.
Slik det ser ut vil vi kunne holde årets strømbudsjett, selv om det pr 1. tertial er et betydelig
merforbruk, noe som skyldes lave temperaturer i 1. tertial og at det er betalt for kostnader som går inn
i 2. tertial
Investeringsprosjekter og egne ansatte
Pr. 1. tertial har egne ansatte arbeidet mindre med investeringsprosjekter enn hva som er forutsatt i
budsjettet, noe som pr 1. tertial tilsvarer omtrent kr. 300.000. Det betyr at tilsvarende beløp belastes
driftsbudsjettet i stedet for investeringsprosjektene.
Planoppgaver
Det er brukt mye ressurser på kommunale og regionale planer som E18 Dørdal-Tvedestrand, Areal og
transportplan, reguleringsendringer og planoppfølgning Grendstøl.
NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE
Havner og brygger
Tildeling av ledige båtplasser skjer i disse dager, budsjettet vil da komme i balanse.
Det har vært en sak i kontrollutvalget vedr bruk av kommunale brygger til rutetrafikk og godstrafikk.
Det skal utarbeides rutiner for denne bruken i nært samarbeid med brukerne i løpet av høsten. Det er
tenkt å lages et booking system med et enkelt gebyrregulativ.
Turistkontor/havnekontor
Ordningen som ble innført i fjor i samarbeid med næringssjefen var vellykket, og i år utvides ordningen
også til å gjelde Raet Nasjonalparks infokontor på Kystkultursenteret på Gjeving.
Byggesak
Fra om med 1. januar har vi hatt full bemanning på byggesaksavdelingen med, og det har vært høy
aktivitet. I 1. tertial er det behandlet 160 delegert saker. I tillegg har det vært noen saker fremlagt til
planutvalget. Alle klagesaker går til politisk behandling.
Det er kommet flere innspill med spørsmål om tidligere saksbehandling i plan og byggesaker, der
noen av disse også er behandlet i kontrollutvalg. Kontrollutvalget har bedt om ekstern gjennomgang
av prosessen med kommunedelplanen i 2011/19.
Planoppgaver
Det er brukt mye ressurser på kommunale og regionale planer som E18 Dørdal-Tvedestrand, Areal og
transportplan, reguleringsendringer og planoppfølgning Grendstøl, barnehage Bronsbu og Kysti. I
tillegg har det vært flere arbeidskrevende private planer som må prioriteres.
I vedtatt planstrategi skal kommunedelplanen for kystsonen revideres i 2019, men det er ikke satt av
midler for ekstern bistand til dette omfattende planarbeidet. Kommunedelplanen kan ikke prioriteres
foran lovbestemt saksbehandling og prosjekter vi har midler til, og er usikre på hvor mye vi får gjort i
2019. Det har heller ikke vært kapasitet til å jobbe med kulturminneplanen i 1. tertial.
Om kontroll av boplikt
Enheten registerfører alle eiendomsoverdragelser. Eiendommer der boplikten beviselig ikke er
overholdt blir fulgt opp etter lovbestemte prosedyrer. Det vil bli utarbeidet egen mer detaljert rapport
for bopliktoppfølgningen til 2. tertial.
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Tilsyn
Det har vært tilsyn fra Kommunelegen og Arbeidstilsynet vedr status innemiljø på Tvedestrand Skole.
Resultater av diverse undersøkelser og kostnadsoverslag er ikke ferdig på det nåværende tidspunkt.
Anslagsvis vil det påløpe kostnader for å lukke avvik i størrelsesorden 1-1,5 mill. kroner inkl. mva.
Det har også vært tilsyn for kommunens forvaltning av ordningen med produksjonstillegg i Landbruket.
Her ble det ikke påvist avvik, men kommunen fikk 4 merknader som vil bli fulgt opp.
Totalvurdering av årsresultat
Basert på vurderingene over er det ikke noe som så langt tilsier overforbruk i 2019, men vi tør heller
ikke nå anslå innsparinger ved årets slutt.
SYKEFRAVÆR
Sykefravær

Sum

Korttidsfravær

Langtidsfravær

Hele 2017

3,8 %

1,3 %

2,5 %

Hele 2018

2,3 %

1,6 %

0,7 %

Pr. 1. kvartal 2019

6,1 %

2,6 %

3,5 %

Pr 1. kvartal 2019 har vi fått en økning både i langtids- og korttidsfravær. Vi tror dette er tilfeldig. Både
2017 og 2018 har vi hatt svært lavt sykefravær, og bare 1-2 langtidssykemeldte gir stort utslag på
prosenten.
FOKUSOMRÅDER





Gjennomføre vedtatte plan og prosjektoppgavene med den kvalitet og fremdrift som er beskrevet,
og innenfor økonomiske rammebetingelser.
Samhandling på tvers og gode medvirkningsprosesser.
Opprettholde et godt arbeidsmiljø i en presset arbeidssituasjon.
Særlig fokus på kostnadsreduksjon og effektiv drift

Svein O. Dale
Enhetsleder
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ANSVAR 245 TEKNISK DRIFT
TJENESTEOMRÅDER
Kommunalt verksted, kommunale veier, parkering, skjærgårdspark, brann-/feiervesen, parker,
grøntareal og lekeplasser, miljøgruppa, Lyngmyr idrettsanlegg, kommunale badeplasser, tilskudd
båtselskap, vann og avløp, kommunale avgifter, planarbeid.
ØKONOMISTATUS
245 Teknisk drift
(beløp i hele 1.000 kroner)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Kjøp av tjenester
Overføringer
Finanstransaksjoner (utgift)
Sum utgifter
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringer
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
12 906
16 180
7 391
2 014
38 491
-31 249
-1 236

Regulert
budsjett
12 906
15 899
7 391
2 014
38 210
-31 139
-1 236

-32 485
6 006

-32 375
5 835

Regnskap pr.
Forbruk i
1. tertial
% av reg. bud.
4 492
35 %
6 237
39 %
1 556
21 %
976
48 %
0
13 261
35 %
-11 264
36 %
-607
49 %
-11 886
1 376

Rest
til disp.
8 414
9 662
5 835
1 038

37 %
24 %

24 949
-19 875
-629
-20 489
4 459

Post 1905 Fordelte VAR utgifter
Denne posten er lønnspost for administrasjonen. Timeføring for investeringsprosjekter viser en
innsparing her på kr. 45.000,-. Det vil bli mer aktivitet på prosjekter utover året og det kan bety mer
innsparing på denne lønnsposten. Andre tertial vil gi et bedre bilde. Trolig innsparing kr. 100.000,- på
årsbasis.
Post 3200 Kommunale skoger
Mindreforbruk grunnet vakanse i 20 % stilling. Vakanse vil vare i 6 mnd. Innsparing kr. 40.000,Post 3301 Parkering
Så langt viser driftskostnadene og inntektene noe merforbruk. Sommersesongen vil vise hvordan
resultatet blir. Det og planlagt innleie av ekstrahjelp i forbindelse med ferieavvikling for
parkeringsbetjenten. Mulig resultat kr. 220.000,- under budsjett. Andre tertial vil gi et bedre bilde.
Post 3320 Kommunale veier
Brøytebudsjettet har en rest på kr. 195.000,- for resten av året. Det vil bli utført noe nødvendig
minimumsvedlikehold på vei for å holde disse kjørbare. Rammen vil kunne holde dersom vi ikke får
mye nedbør framover. Driftskostnadene holdes på absolutt minimum for å komme ut i balanse.
Post 3321 Vei- og gatelys
Driftskostnadene fram til nå viser et lite overforbruk grunnet strømpriser og et veilysnett som begynner
å kreve mer vedlikehold. Trolig vil denne posten komme ut i balanse, dersom ikke strømprisene stiger
for mye.
Post 3350 Parker og lekeplasser
Posten ser ut til på komme ut med et underforbruk på kr. 40.000,- grunnet vakant stilling 20 % i 6 mnd.
Post 3400 og 3450 Vannforsyning
Det er ikke lagt opp til noe ekstra vedlikehold, da hovedaktiviteten er lagt opp mot de store
prosjektene. Rammen for rehabiliteringsplanen for vann er satt til kr. 600.000,-, og tiltakene er lagt opp
i tråd med denne rammen. Postene ser ut til å komme ut i balanse.
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Post 3500 og 3530 Avløp
Det er ikke lagt opp til noe ekstra vedlikehold, da hovedaktiviteten er lagt opp mot de store
prosjektene. Rammen for rehabiliteringsplanen for avløp er satt til kr. 600.000,-, og tiltakene er lagt
opp i tråd med denne rammen. Postene ser ut til å komme ut i balanse.
Post 3603 Skjærgårdstjeneste
Posten vil komme ut med et mulig underforbruk på kr. 80 – 100.000,- Mye skyldes 40 % vakant stilling.
Strømutgifter
Fram til i dag så ligger kostnadene til kjøp av strøm 20 % høyere enn budsjettert. Dersom
strømprisene holder seg uendret så vil dette gi et overforbruk på disse postene. En prisutvikling på
+20 % vil betyr ca. kr. 400.000,- i økt kostnad for strøm på årsbasis. For å holde rammen så forsøkes
det å holde igjen på andre driftsposter i budsjettet.
Lønn generelt
Det ble vedtatt en innsparing i størrelse kr. 100.000,- på beredskapsvakt for teknisk. Innsparingen er
fulgt opp i tråd med vedtaket. Rapporten viser en innsparing på en 20 % stilling grunnet 6 mnd.
vakanse. I tillegg har enheten en 40 % stilling som står vakant.
Vakanse betyr merarbeid på de resterende mannskaper, og vi ser at det er oppgaver som vi ikke
lenger rekker over. Spesielt har enheten utfordringer med å ha tilgjengelig båtfører for
skjærgårdstjenesten til enhver tid.
Totalt alle tjenester:
Enheten forventer balanse for året sett under ett.
NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE
Det er stor aktivitet for å følge opp de store pågående utbyggingsprosjektene. Denne aktiviteten
reduserer kapasiteten vår til å følge opp normal drift. Rehabiliteringsprosjektene for vann og avløp
omfatter i hovedsak noe lekkasjesøk og mindre utbedringer. Aktiviteten i miljøgruppen er sterkt
redusert, og vi være redusert i hele 2019.
SYKEFRAVÆR
Sykefravær

Sum

Korttidsfravær

Langtidsfravær

Hele 2017

2,6 %

1,4 %

1,2 %

Hele 2018

4,8 %

1,3 %

3,5 %

Pr. 1. kvartal 2019

6,8 %

1,6 %

5,2 %

Sykefraværet på enheten har steget noe. Dette skyldes langtidsfravær som igjen skyldes
arbeidsbelastning hos ansatte.
FOKUSOMRÅDER
-

Prosjektstyring og oppfølging i tråd med gjeldende vedtak.
o Prosjektene følges opp etter beste evne, og har høyest prioritet.
Videreføre arbeidet med lekkasjesøk og utbedring av vann- og avløpsnettet.
o Lekkasjesøk følges opp i tråd med rehabiliteringsplanen, men det er kun mindre
reparasjoner som kan utføres grunnet økonomi.
Utføre daglig drift innenfor gjeldende rammer.
o Fortsatt er det de store utbyggingsprosjektene som krever vår innsats. Vi må ofte
nedprioritere noen driftsoppgaver av mangel på kapasitet.

Anton Thomassen
Enhetsleder
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ANSVAR 250 OMSORG OG REHABILITERING
TJENESTEOMRÅDER
Tildelingstjeneste, sykehjem/ institusjon med langtidsopphold, avlastningsopphold og korttidsopphold
(vurdering, oppfølging, rehabilitering), hjemmesykepleie, hjemmehjelp, personlige assistenter og
støttekontakter for voksne og eldre, omsorgsstønad, helsefremmende tjenester inkludert
hverdagsrehabilitering, helsefremmende hjemmebesøk, friskliv og treningsgrupper for eldre,
ressurstjeneste, rehabiliteringstjenester, samt driftstilskudd til private fysioterapeuter.
ØKONOMISTATUS
250 Omsorg og
rehabilitering
(beløp i hele 1.000 kroner)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Kjøp av tjenester
Overføringer
Sum utgifter
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringer
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
96 936
7 014
3 845
939
108 734
-10 304
-6 946
-

Regulert
budsjett
97 006
6 947
3 845
939
108 737
-10 404
-6 946
-

-17 250
91 484

-17 350
91 387

Regnskap pr.
Forbruk i
1. tertial
% av reg. bud.
35 358
36 %
2 191
32 %
1 469
38 %
359
38 %
0
39 376
36 %
-2 735
26 %
-2 252
32 %
-6
-4 993
34 383

29 %
38 %

Rest
til disp.
61 648
4 756
2 376
580
69 361
-7 669
-4 694
6
-12 357
57 004

Enheten har et merforbruk i 1. tertial 2019 som i hovedsak skyldes lønn til ansatte i hjemmetjenesten
pga. meget høy aktivitet. Enheten har også hatt mangel på sykepleiere på natt pga. manglende
søknader til ledige stillinger. Samlet har dette resultert i stort behov for ekstravakter samt til tider bruk
av overtid og forskjøvet vakt.
Det er inngått leasingavtale av flere biler til hjemmetjenesten slik at ansatte ikke behøver å bruke
private biler i tjeneste. Det er noe økte utgifter på vask av arbeidstøy. Dette er en naturlig konsekvens
av økt bemanning.
På grunn av manglende søknader i forhold til sykepleierstillinger samt sommervikarer må enheten
benytte seg av vikarbyråtjenester. De faktiske utgiftene er vanskelig å anslå men vil antakelig ligge et
sted mellom kr 1 til 1,5 mill. kroner på årsbasis
Situasjonen med manglende grunnbemanning i hjemmetjenesten og utfordringer knyttet til rekruttering
av sykepleiere, spesielt på natt, vil dette kunne medføre et samlet merforbruk på om lag 2,5 mill.
kroner ved årsslutt.
For å minske rekrutteringsutfordringene i omsorgsenheten er følgende administrative tiltak iverksatt
som en forskuttering på fremtidige ledige stillinger:
 Utvidelse av sykepleierstillinger til 100% stillinger der det er ønsket. Til sammen utgjør dette
ett årsverk.
 Utlysning av to faste sykepleierstillinger, til sammen 1,8 årsverk. Det er flere ansatte som er
nær ved pensjonsalder og en velger å ansette sykepleierstillingene slik at det blir en
overlapping mellom ansettelsene.
 Ansettelse av to fagarbeidere hver på 50% stilling, til sammen en økning på 0,4 årsverk. Dette
for å «dekke opp» små stillinger på helger som p.t. står vakante.
 Utvide flere fagarbeiderstillinger der det er kommet krav om økt stillingsstørrelsen innenfor
ramme av ett årsverk.
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Ovennevnte tiltak gjelder i stor grad innenfor hjemmetjenesten. Ut over dette er det også en mindre
oppjustering av fagarbeiderstilling med 0,2 årsverk på sykehjemmet.
Samlet utgjør dette en midlertidig økning opp mot 4,4 årsverk i deler av 2019, som følge av stor
økning i vedtakstimer i hjemmesykepleien. Dette vurderes til å være en rimeligere midlertidig løsning
enn å bruke vikarbyrå. Disse tiltakene er en del av årsakene til prognostisert merforbruk i enheten
innen utgangen av året.
Det er usikkerhet knyttet til om økningen i vedtakstimer vil vedvare. I budsjettet for 2020 vil det bli
fortatt en nærmere vurdering av nivået på ressursene til hjemmesykepleien.
Det vises til egen sak til administrasjonsutvalget og kommunestyret om ekstra rekrutteringstiltak for
nattevakter i OR og OE.
NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Felles for enheten
Enheten har samlet sett hatt et stort press på alle tjenester. Det har vært kontinuerlig behov for
avlastning, korttidsopphold. Dette har medført at enheten har hatt en gjennomgang av organiseringen.
Fra 1/3-19 ble det opprettet et prosjekt i hjemmetjenesten – prosjekt omsorgsboliger og avlastning.
Dette teamet har ansvar for omsorgsboliger og all aktivitet på hybelavdelingen, inklusiv avlastning for
pårørende med hjemmeboende demente. Målet med prosjektet er at våre brukere skal kunne bo
hjemme så lenge som mulig ved å styrke hjemmetjenesten etter behov, gi forutsigbarhet i
avlastningsopphold med faste perioder i løpet av året samt redusere presset på sykehjemsplasser.
Hybelavdelingen ansees som enhetens «buffer» og tas i bruk etter behov. Det har vært ca. 300
liggedøgn på hybelavdelingen inkl. 1. periode av avlastningen

Hjemmetjenester
Under hjemmetjenester regnes også omsorgsboligene og deler av avlastningstilbudet.
Hjemmetjenester har hatt en jevn økning i tjenestetimer over tid (se tabell). Økningen skyldes delvis
økning i antall pasienter, men også økning i pasientenes behov for hjelp. I 1. tertial har også
hjemmetjenesten hatt ansvar for alle opphold på hybelavdelingen. I perioder har tjenestetimene tilsvart
5-7 årsverk mer enn grunnbemanningen (fra jan. 2019) tilsier. Dette har medført stor bruk av
ekstravakter og overtid.
Belegg på omsorgsboliger
Tjeneste
Omsorgsboliger

Antall boliger
45

Resultat 2018
98%

Måltall 2019
98%

Gj. Sn.belegg
1.tertial 2019
97,65%

Hjemmetjenestens tjenestetimer
Gjennomsnittlig vedtakstimer 1 tertial;
Hjemmesykepleien: 951. Høyest antall timer var i uke 17 med 1030 tjenestetimer
Hjemmehjelp: 140.
Tabellen under viser utvikling i tjenestetimer 2016, 2017, 2018 og 1. tertial 2019.
Gj.sn. vedtakstimer pr. 1. tertial 2018 er 951 timer. Økningen skyldes bl.a. at flere brukere ønsker å bo
hjemme så lenge som mulig. Med god tilrettelegging, forebygging og tjenester fra hjemmesykepleien
er dette i større grad mulig for brukerne.
Ved livets slutt ønsker flere brukere å kunne være hjemme/reise hjem med økt pleie og omsorg fra
hjemmesykepleien.
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Det er etter økning på 4 årsverk i hjemmesykepleien i 2018 budsjettert med 880 vedtakstimer pr uke.
Ett årsverk utgjør omlag 20 vedtakstimer pr uke.

Sykehjemmet
I hovedtrekk går sykehjemmet i økonomisk i balanse. Pga. av nevnte omorganisering har presset på
sykehjemmet avtatt noe. Imidlertid er pleietyngden desto større.
På grunn av omorganisering i hjemmetjenesten og bruken av hybelavdelingen etter behov er
overbelegget hittil i år redusert.
Stadig flere beboere i sykehjem er i økende grad under medisinsk behandling og rehabilitering, på
sykehjemmet pleies de aller sykeste og svakeste. Sykehjemmet har blitt et «B sykehus» etter
samhandlingsreformen. I tillegg er pleietyngden og kompleksiteten større en det det var for få år siden.
Belegg på sykehjem
Tjeneste

Sengeposter

Måltall
2018

Resultat
2018

Sykehjem

46

99%

105%

Måltall
2019
99%

Resultat
1.tertial
2019
98,66%

Måltall 2019
m. pasient
betaling

94%

Resultat 1.
tertial 2019
med
pas.betaling

98,06%

Avdeling for tildeling, utvikling og innovasjon, TUI- ansvar 251
Måltall for 2019 som skissert i økonomiplan 2019 til 2022, budsjett 2019 er som forventet og noe over.
Antall brukere 01.01.1 til 3.04.19

Måltall antall brukere 2019

Brukere registrert med rehabiliteringsopphold
på institusjon
Pasienter som får fysioterapi som tverrfaglig
innsats i rehabiliteringsopphold på institusjon får
intensiv fysioterapi
Fysioterapi til pasienter med
oppfølging/vurderingsopphold
korttid på
institusjon

2

Ikke fastsatt måltall

1

Ikke fastsatt måltall

Fysioterapi institusjon (Langtidsplasser)

6

Ikke fastsatt måltall
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Antall brukere 01.01.1 til 3.04.19

Brukere registrert med individuell fysioterapi,
undersøkelse/behandling (hjemmeboende)
Enkel funksjonstrening

17

Måltall antall brukere 2019

16

6
Fysioterapi barn/unge
Helsestasjon; undesøkelse/testing, inkl. ekstra
oppfølging,
Kartlegging, behandling/oppfølging/treningbarnehage/skole, samarbeidsmøter, tekniske
hjelpemidler
Basseng
Gruppetilbud 1)Lavterskel trimgruppe eldre
m/varierende grad av funksjonssvikt.
Gruppetilbud 2) Trening for mennesker
m/kronisk lungelidelse
Antall aktive brukere m/utlånte hjelpemidler
fra hjelpemiddelsentralen

Antall pasienter registrert med tjenesten
tekniske hjelpemidler i fagsystemet
Treningstilbud til kommunens ansatte
Friskliv
Hverdagsrehabilitering
Tverrfaglig tildelingstjeneste
Kreftkoordinator
Helsefremmende hjemmebesøk

Helseteam demens

Syn/hørsels kontakt; formidling av hjelpemidler/
div. oppfølging og opplæring

80
24
16
3
60

60

10

10

Statistikk fra Hjelpemiddelsentralen
første halvår 19 er ikke tilgjengelig
pr. d.d.
270

190

97
20
30
159
20

Antall registrerte personer
f. 1940:

Antall tilbud om besøk:
takket nei

Hjemmebesøk i perioden:
4
Totalt ant. aktive brukere: 104

Hjemmebesøk/vurderinger
i perioden: 7

Oppfølging: 6

Det har vært arrangert
pårørende kafe og
gjennomført
samarbeidsmøter med
fagledere/dagtilbud (OE) i
perioden

100
50
80
430
25
20

100

35

Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabiliteringsteamet (HR) ivaretar også rehabilitering i hjemmet ut over de tradisjonelle
hverdagsrehabiliteringsbrukere som ved funksjonsfall har behov for trening, tilrettelegging og trygging.
Dette er brukere med behov for rehabiliteringstjenester i et lengre forløp, og der dette kan ivaretas i
hjemmet. Disse rehabiliteringspasientene har stort hjelpebehov, og har behov for høy intensitet i
tverrfaglig rehabilitering, og i mange tilfeller i tillegg også behov for hjelp fra hjemmesykepleien.

Bemanning
Fysioterapitjenesten har 100% stilling vakant fysioterapeut i perioden.
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Velferdsteknologi
Arbeidsmål 2019
Velferdsteknologi (tert. 1,19)

Ordinær drift av nytt sykesignalanlegg
sykehjemmet

Elås-test igangsatt

Utprøving, tilpasning av diverse teknologi;
rutiner og opplæring av personell

Resultat 2019, tertial 1:

GPS: 7 stk.

Bevegelsessensor-seng: 4 stk

Dørsensor: 8 stk.

Stemmeaktivert alarm: 1

Klokke/Kalender med tale og påminnerfunksjon: 2

Telefon med programvare for støtte og struktur i
hverdagen 2

Enheten har også jobbet fram eget målekart for faglig kvalitet. Dette vises nedenfor:
Fokusområde

Faglig kvalitet
Ernæring
Etterlevelse av sjekklister «Gode pasientforløp»

Hva måler vi

Legemiddelgjennomganger
TILT (Tidlig identifisering av livstruende tilstander, systematisk observasjon av akutt sykdom
(Blodtrykk, puls, temperatur og respirasjonsfrekvens)
Hverdagsrehabilitering

Hvordan måler
vi

Journalgjennomgang i fagsystem


Ambisjonsnivå

Alle brukere skal være screenet for ernæringsmessig status etter prosedyren




52,17 % av beboerne på sykehjemmet er screenet etter prosedyren
32,61% av beboerne mangler oppdatert screening
15,22 % av beboerne har avsluttet screening, i samråd med tilsynslege eller
etter eget ønske





41,3% av beboerne er i god ernæringsmessig status
4,35% av beboerne har middels risiko for underernæring
6,52% har høy risiko for underernæring
100% av beboerne med middels eller høy risiko for underernæring har tiltak
og/eller individuell ernæringsplan





Sjekklistene skal brukes ved interne og eksterne overganger










Sjekklisten brukes i 100% av overganger til/fra institusjonsopphold
Gjennomsnittlig utførelse av sjekklisten ved overganger er 39,22%
Sjekkliste brukes i 13,33 % av overgang ved utskrivelse fra hjemmetjenesten til
sykehus/KØH
Gjennomsnittlig utførelse av sjekkliste ved utskrivelse er 96,15%

Mnd. legemiddelgjennomgang i sykehjem (metode legevisitt)
Samstemming av legemiddelkort i hjemmetjenesten hos brukere som mottar tjenesten
medisin administrasjon og multidose
Kvittering for gitt medisin er utført, interkontroll, tilfeldig utvalgte brukere
Alle nye brukere i sykehjem og hjemmetjeneste Tiltes



14 TILT på sykehjemmet (inkludert TILT ved sykdom)
90 TILT i hjemmetjenesten (inkludert TILT ved sykdom)
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Faglig kvalitet

Hverdagsrehabilitering (HR)


SYKEFRAVÆR
Sykefravær

Sum

Korttidsfravær

Langtidsfravær

Hele 2017

9,4 %

2,4 %

7,0 %

Hele 2018

8,5 %

2,5 %

6,0 %

Pr. 1. kvartal 2019

9,7 %

2,8 %

6,9 %

FOKUSOMRÅDER


Bærekraftig utvikling; kontinuerlig fokus på mestring, forebygging og tverrfaglighet
Enheten har kontinuerlig fokus på disse områdene. Viser blant annet til ovennevnte prosjekt. Det
er gode tilbakemeldinger fra sykehuset på samarbeid og tjenester.



Rekruttering/heltidskultur
Enheten har hatt store utfordringer knyttet til rekruttering, spesielt i forhold til sykepleierstillinger på
natt. Det samarbeides tett og kontinuerlig med rådmannen og HR-rådgiver og tillitsvalgte i denne
sammenheng. OR har vært representert på karrieredager på UIA. Det er tilstrebet å lage gode
rutiner for opplæring av nyansatte.



Kompetanse og forskning (ny kompetanseplan for 2018/2019 forelå i november 2018)
Viser til egen tabell/målekart for faglig kvalitet.



Anskaffelse og implementering av velferdsteknologi samt digitalisering av tjenesten.
Viser til tabell ovenfor. Enheten har stort fokus på velferdsteknologi og det brukes i stor grad i alle
avdelinger.



Evaluering av ny struktur i hjemmetjenesten
Evalueringen utsettes i påvente av utviklings- og omstillingsprosjektet.



Faglighet og fleksibilitet og best mulig utnyttelse av ressurser
Enheten har et kontinuerlig fokus på faglighet og fleksibilitet. Det er startet opp møter med
fagledere og ledergruppen samt nøkkelpersoner for å arbeide med helhetlig tankegang og felles
forståelse samt best mulig bruk av våre ressurser. Avlastningstilbudet til hjemmeboende demente
er et samarbeidsprosjekt mellom hjemmetjenesten og sykehjemmet samt TUI.

Liv Siljan
Enhetsleder
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ANSVAR 255 OPPFØLGINGSENHETEN
TJENESTEOMRÅDER
Dagsenter med aktivitets- og arbeidstrening, voksenopplæring for utviklingshemmede, botilbud og
boveiledning for utviklingshemmede, avlastningstilbud til barn og unge, oppfølging av personer med
rus- og avhengighetsproblematikk, psykisk helse og behandling av rusavhengighet og tvungen
omsorg. Omsorgslønn, støttekontakt, familieavlasting, brukerstyrt personlig assistanse og koordinator
for individuell plan for de overnevnte brukergruppene.
ØKONOMISTATUS
255 Oppfølgingsenheten
(beløp i hele 1.000 kroner)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Kjøp av tjenester
Overføringer
Sum utgifter
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringer
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
52 657
1 684
249
57
54 647
-46
-14 405

Regulert
budsjett
52 657
1 649
249
60
54 615
-46
-14 405

-14 451
40 196

-14 451
40 164

Regnskap pr.
Forbruk i
1. tertial
% av reg. bud.
19 458
37 %
1 147
70 %
73
29 %
36
60 %
20 715
38 %
-82
178 %
-5 681
39 %
-5 763
14 952

40 %
37 %

Rest
til disp.
33 199
502
176
24
33 900
36
-8 724
-8 688
25 212

Økonomisk ligger enheten litt over forventet i 1. tertial på lønn og sosiale utgifter. Enkelte avdelinger
har noe overforbruk og enkelte har noe mindreforbruk. Det forventes økonomisk balanse for enheten
for 2019.
En bruker med høyt tjenestevedtak har midlertidig vært borte fra det kommunale tjenestetilbudet i 1.
tertial. En full stilling har i denne perioden stått vakant og vi har kuttet 0,3 årsverk da behovet for
tjenester nå er noe mindre hos denne enkeltbrukeren. Dette vil imidlertid få konsekvenser i manglende
refusjon fra staten fra ordningen særlig ressurskrevende tjenester.
Bruker i statlig omsorgstiltak er midlertidig tilbakeført spesialisthelsetjenesten. Dette fører til at vi kan
bruke personalressursene fleksibelt og dekke inn vakanse og fravær. Dette gir mulighet for
innsparinger. To ansatte er i denne perioden overført til hjemmesykepleien for å dekke fravær der.
Enheten har rekrutteringsutfordringer, det er vanskelig å rekruttere ansatte med høgskolekompetanse
og vikarer. Dette fører til noe overtidsbruk og vi har også måtte bruke vikarbyrå. Vi får også få interne
søkere på økte stillinger, noe som kan tyde på at flere har den stillingsstørrelsen de ønsker.
Selv om det er mulig å gjøre noen innsparinger i 1. og 2. tertial er det forventet økninger i
tjenestebehovet fra 3. tertial. Manglende refusjon fra staten får også innvirkning på enhetens
økonomiske resultat. Det er pr i dag vanskelig å vite hvilke utslag dette vil gi, men det anslås balanse
ved årets slutt.
Tiltakene i økonomiplanen på økning bemanning i avlastingstjenesten er iverksatt. Tiltaket overfor
særlig ressurskrevende tjenester er iverksatt, men opptrapping i bemanning ses i sammenheng med
annen utlysning med tanke på høyest mulig stillingsprosent, da denne økningen er liten.
Det er gjennomført tilbudskonkurranse for innkjøp av minibuss og bussen er satt i bestilling. Det er
lang leveringstid, opp mot 10 måneder. Tilbudet som kom inn var ca. kr, - 80 000 dyrere enn antatt.
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NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Tjeneste
Bolig, og boveiledning for
utviklingshemmede
Avlastningstjenesten
TvePro
Rus og avhengighet
Ungdomskontakt
Psykisk helse
BPA
Omsorgslønn
Støttekontakt
IP og eller koordinator
Aktivitet og arbeidstrening

Estimat 2019
Vedtakstimer
811
285
169
68
315
11
31
100
Antall plasser
167

Gården
Huskestua
Aktivitetsavdelingen
Marthaloftet
Antall frivillige

Antall brukere
22
Kommunal: 7
Privat :9
7
52
20
130
1
6
25
26
Antall brukere
106

Resultat 1. tertial 2019
Vedtakstimer
Antall brukere
797
23
Kommunal: 273
Privat: 108
152
53
326
11
31
127
Antall plasser
167

Kommunal: 6
Privat: 8
7
50
30
121
1
6
39
23
Antall brukere
104
27
22
34
21
25

16

Tjenester til utviklingshemmede
Det er en liten nedgang i antall vedtakstimer, dette skyldes evaluering av brukernes tjenestetilbud. Det
er forventes likevel vekst i denne tjenesten i løpet av året både på boveiledning, kommunal avlastning
og BPA. Det forventes en nedgang i privat avlasting og muligens også i TvePro. Den forventede
økningen er større enn den forventede nedgangen. Hittil i år har det vært økning av antall
støttekontakt vedtak for denne brukergruppa.
Det jobbes med å skrive gode tiltaksplaner for brukerne og å spisse vedtakene så de blir mest mulig
riktige i forhold til behov. Dette krever god oppfølging av vedtak, gode evalueringer, gode rapporter.
Dette har blitt betydelig bedre, men vi er enda ikke helt i mål med denne kvalitetsforbedringen.
Psykisk helse, rus og avhengighet
Som nevnt under beskrivelsen for økonomistatusen har det vært endringer i enkeltbrukeres behov
med øremerkede ressurser. Dette har vært utfordrende da det totale tjenestetilbudet har økt. I første
tertial er 5 brukere skrevet ut mens 26 har kommet inn. Vedtakstimene ligger høyre enn estimert selv
om vi har en mindre bruker innenfor ordningen særlig ressurskrevende tjenester. Økningen er størst
blant unge kvinner mellom 18 og 30 år. Tabellen over viser at det var forventet en økning i psykisk
helse med et estimat på 130 brukere, det var imidlertid ikke forventet så stor økning allerede i 1. tertial.
Ansatte forteller om krevende dager med arbeidspress.
Alders og kjønnssammensetningen i disse tjenestene viser økning i de yngre aldersgruppene. Fortsatt
får flest kvinner tjenester fra psykisk helse og flest menn fra rus og avhengighet. Brukergruppen blir
yngre, vi opplever at samhandlingsreformen, innføring av FACT team ordningen* og innføring av
pakkeforløp har endret tjenesten. Fra tidligere mye oppfølging av ferdig behandlede eller kronikere, til
å bli mer deltakende i behandling av brukere og ansvarlig for miljørettede tiltak både av forebyggende
og opprettholdende art.
*(Flexible Assertive Community Treatment, fleksibel aktiv oppsøkende behandling til mennesker med
alvorlige psykiske lidelser ofte kombinert med rusmiddelbruk)
Aldersfordeling psykisk helse pr. 1.5.19
Alder
Menn
7-17 år
18-30 år
17
31-49 år
8

Kvinner
4
25
23

Total
4
42
31
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Aldersfordeling psykisk helse pr. 1.5.19
50-66 år
12
67-74 år
7
75-79 år
80-84 år
Total
44

25
6
2
2
87

37
13
2
2
131

Alderssammensetning rus og avhengighetstjenesten pr. 1.5.19
Alder
Gutter
Jenter
7-17 år
2
1
18-30 år
11
2
31-49 år
11
11
50-66 år
7
3
67-74 år
3
1
75-79 år
1
80-84 år
Total
35
18

total
3
13
22
10
4
1
53

I tillegg kommer 30 ungdommer som får oppfølging fra ungdomskontakten som lavterskeltilbud uten
vedtak. Ungdomskontakten har også kontakt med flere elever på sosiale medier. Hovedvekten av
hennes ungdommer er elever ved ungdomsskolen.
Nærliggende kommuner melder om lignende økning i psykisk helsetjenesten.
Avdelingen har fått tilskudd fra Fylkesmannen på kr. 275 000,- til videreføring av ungdomskontakten
og kr. 264 000,- til miljøteam som er et samarbeid med Plan, miljø og eiendom til personer med
rusavhengighet til hjelp i egen bolig.
Aktivitet og arbeidstreningstilbudet
Tilbudet har jevnt med søknader, flest fra personer med demens og deretter fra barn som søkes inn
på Dalene gård. Mange av brukerne har tilbud flere dager. Tjenesten har fått tilskudd fra
Helsedirektoratet til plasser til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens med kr.
1 023 000,- Enheten har budsjettert med dette tilskuddet. Avdelingen har også fått tilskudd fra den
kulturelle spaserstokken kr. 21.000,- og tilskudd fra friluftsrådet i sør på kr. 29.000,-.
Det er laget velværerom med massasjestol og med Motitech sykkel med filmer fra nærmiljøet som en
del av tilbudet på aktivitetsavdelingen og for beboere. Antall frivillige har økt ytterligere. Flesteparten
av de nye er frivillige på sykehjemsavdelingene.
Det er et mål å få personer med demens tidligere inn i tilbudet da det er vanskelig å nå denne gruppa
på et tidlig tidspunkt. I samarbeid med helseteam demens vil vi prøve ut tilbudet i lokaler utenfor
Strannasenteret da flere opplever det som stigmatiserende å være tilknyttet sykehjemmet i en yngre
alder. Avdelingen har avtale om lån av lokalet i Ramsdalen for yngre hjemmeboende personer med
demens i en prøveperiode.
SYKEFRAVÆR
Sykefravær

Sum

Korttidsfravær

Langtidsfravær

Hele 2017

12,2 %

2,4 %

8,8 %

Hele 2018

9,0 %

1,7 %

7,3 %

Pr. 1. kvartal 2019

7,3 %

2,9 %

4,4 %

I hele 2018 hadde vi fokus på å få ned sykefraværet. Vi så positive tegn mot slutten av 2018 og den
positive utviklingen har fortsatt i 2019. Sykefraværet har spesielt gått ned i tjenester til
utviklingshemmede. Vi er fornøyde med et fravær på 7,3 %, men vi vet at sykefraværet fort kan svinge
og det må holdes fokus på å holde fraværet nede. Vi vet også at noe fravær har direkte sammenheng
med utfordrende brukere. Vi må jobbe med tryggingstiltak, kompetansehevning og rutiner for avvik.
Korttidsfraværet er høyt, dette skyldes blant annet at mange ansatte var syke med influensa og
omgangssyke i vinter.
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FOKUSOMRÅDER
-

Planlegging av nye sentrumsnære samlokaliserte boliger for personer med
utviklingshemming
Det er utarbeidet skisser som er oversendt Husbanken og Fylkesmannen. Det er også
gjennomført møter og befaring på tomt med representanter fra disse instansene.
Tilbakemeldingene på prosjektet på møtet var i hovedsak positive, men vi har ikke mottatt noe
endelig svar med godkjenning. Skissene er utarbeidet i samarbeid med pårørende til de
fremtidige beboerne.

-

Kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet
Kvaliteten i tilbudet til enkeltbrukere har blitt betydelig forbedret. De fysiske endringene i bolig
og spesialtilrettelagt dagtilbud har gitt resultater. Vi ser stabilitet i ansattgruppa, mindre
utagerende atferd, færre avvik på vold og trusler og redusert sykefravær. Det er gjort en
svært god jobb fra personalets side og fra fagledelsen. Vi ser forbedringer også i tilbudet til en
annen enkeltbruker. Rutiner og prosedyrer er innarbeidet og det er etablert et positivt
samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
Det jobbes videre med forbedrede strukturer for rapporteringer, avviksføring, vedtak og
internkontroll innenfor samtlige avdelinger.

Helene Tveide
Enhetsleder
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ANSVAR 260 FAMILIEHUSET – RESSURSSENTER FOR BARN OG UNGE
TJENESTEOMRÅDER
Ansvaret består av helsestasjon med leger, jordmor, ungdomsklubb/fritidsklubbtilbud, legetjenester,
koordinerende enhet, interkommunalt barnevern der Gjerstad er vertskommune, interkommunal
pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT) der Risør er vertskommune og interkommunalt
krisesentertilbud der Arendal er vertskommune. Enhetsleder er også folkehelsekoordinator og
sekretær for ungdomsrådet.
ØKONOMISTATUS
260 Familiehuset –
ressurssenter for barn og
unge
(beløp i hele 1.000 kroner)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Kjøp av tjenester
Overføringer
Sum utgifter
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringer
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
12 653
1 244
20 065
177

Regulert
budsjett
12 755
1 214
20 065
177

34 139
-5 066
-920
-5 986
28 153

34 211
-5 141
-920
-6 061
28 150

Regnskap pr.
Forbruk i
1. tertial
% av reg. bud.
4 875
38 %
260
21 %
4 894
24 %
50
28 %
10 079
-1 053
-102
-1 155
8 923

29 %
20 %
11 %
19 %
32 %

Rest
til disp.
7 880
954
15 171
127
24 132
-4 088
-818
-4 906
19 227

Anslagsvis se ut, pr. 1. tertial som at enheten får et merforbruk på om lag kr. 300 000 - i 2019, og dette
forklares slik:


Det kan se ut som at kommunale leger kan få en mindre inntjening enn forutsatt i budsjettet
for 2019 og anslått beløp er på om lag kr. 300 000,-. Det er knyttet stor usikkerhet til dette
beløpet og det må påregnes at det er variasjon i brukerbetaling fra år til år blant annet på
grunn av etterslep i betalinger.



Interkommunal barneverntjeneste har rapportert følgende: «tallene for første tertial viser at
tjenesten ligger innenfor budsjettet. Det er videre en usikkerhet knyttet til antall plasserte barn
i fosterhjem/institusjon som kan påvirke regnskapet ved årets slutt.



Enheten er ansvarlig for flere interkommunalt tjenester og pr. 1. tertial er ikke alle utgiftene
ført.



I samarbeid med Rådmannen er det avklart at ansvaret for Ungdommens Kulturmønstring
(UKM) skal flyttes til kulturrådgiver fra 1. tertial.



Enheten har et stramt driftsbudsjett i 2019. Det er et mål å ikke få ytterligere
merforbruk/komme i balanse ved årsslutt. Dette er en utfordring og det vil kreve prioriteringer
og å være særlig økonomisk bevisst.

Tiltakene i budsjett for 2019 er effektuert. Det jobbes med å avklare og å forberede ny privat
fastlegehjemmel Tvedestrand legesenter fra 1.5.2020.
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NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE
Tilskuddsordningen «Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten»
Helsedirektoratet har innvilget tilskudd til 1,0 årsverk til helsestasjonen i 2019 også. Tilskuddsmidlene
fordeles på jordmor som nå har 90 % fast stilling og 10 % prosjektstilling og Helseykepleier som pr. i
dag er ansatt i 80 % prosjektstilling. Det er planlagt at helsesykepleier skal øke prosjektstillingen til 90
% fra august 2019. Prosjektstillingen som jordmor og helsesykepleier har pr. i dag vil bli fast stilling
innen utgangen av 2019, dette jf. arbeidsmiljøloven. Helsestasjonen håper på og ønsker/vil søke om
midler også for 2020 og forventet svar er innen utgangen av april.
Folkehelseprogrammet i Agder
 Prosjektsatsningen - «Nye mønstre – koordinert tverrfaglig innsats til lavinntektsfamilier»,
Kristiansand kommune er ledende aktør og Tvedestrand kommune har fått tildelt tilskudd til
familiekoordinator. Folkehelsekoordinator prosjektansvarlig og skal samarbeide med
familiekoordinator som er ansatt i NAV.


Prosjektsatsningen – «Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) - en organisasjonsmodell for å bedre
samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge.
Risør og Lyngdal kommuner er ledende aktorer og Tvedestrand kommune har fått tildelt
tilskudd til prosjektleder. Folkehelsekoordinator prosjektansvarlig og skal samarbeide med
prosjektleder som er ansatt i Tvedestrandskolen – Songe skole.

Tilsyn – «Oppfølging og samhandling rundt barn med psykiske vansker 7-12 år»
Oppfølgingsenheten og Familiehuset har oversendt framdriftsplan til Fylkesmannen for å lukke
lovbruddet som ble gitt ved tilsynet. Framdriftsplanen er utarbeidet i samarbeid med
kommuneoverlegen, Tvedestrandskolen, PPT og barneverntjenesten.
Ungdomsrådet
Leder, nestleder og medlemmene er engasjert og involvert i aktuelle saker.
SYKEFRAVÆR
Sykefravær

Sum

Korttidsfravær

Langtidsfravær

Hele 2017

1,5 %

1,3 %

0,2 %

Hele 2018

3,2 %

2,1%

1,1 %

Pr. 1. kvartal 2019

1,9 %

1,9 %

0,0 %

Sykefraværet er lavere enn måltallet i budsjettet og både korttidsfravær og langtidsfraværet er
akseptabelt.
FOKUSOMRÅDER


Tjenestetilbudene i enheten skal samarbeide på tvers i samsvar med «Familiehusemodellen».
Det jobbes kontinuerlig og godt med samarbeid tjenestene imellom for å løse
arbeidsoppgavene på en hensiktsmessig måte.



Tverrfaglig samarbeid med kommunens enheter og tjenester som ivaretar tjenester til barn,
unge og familier.
Ansatte i enheten deltar i og engasjerer seg i BTI prosjektet.

Kristin de Lange Johannesen
Enhetsleder
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ANSVAR 265 NAV
TJENESTEOMRÅDER
NAV-kontor, økonomisk sosialhjelp, flyktningkontor og voksenopplæring for flyktninger,
kvalifiseringsprogrammet og attføringsbedrifter.
I denne omtalen har vi kun rapportert på den delen av NAV-kontoret som er kommunal. De statlige
oppgavene som ligger til NAV-kontoret er ikke kommentert. Det gjør at vi ikke får frem kompleksiteten i
kontorets oppgaver.
ØKONOMISTATUS
265 NAV
(beløp i hele 1.000 kroner)
Lønn og sosiale utgifter
Andre utgifter
Kjøp av tjenester
Overføringer
Finanstransaksjoner (utgift)
Sum utgifter
Salgs- og leieinntekter
Refusjoner
Overføringer
Finanstransaksjoner
(inntekt)
Sum inntekter
Netto utgifter

Vedtatt
budsjett
17 756
2 068
3 333
10 723
33 880
-102
-2 973

Regulert
budsjett
17 768
2 011
3 333
10 511
33 623
-102
-2 973

Regnskap pr.
Forbruk i
1. tertial
% av reg. bud.
5 724
32 %
597
30 %
0%
4 856
46 %
152
11 330
34 %
0%
-1 464
49 %

Rest
til disp.
12 044
1 414
3 333
5 655
-152
22 293
-102
-1 509

-112

-112

-111

99 %

-1

-3 187
30 693

-3 187
30 436

-1 575
9 755

49 %
32 %

-1 612
20 681

For øyeblikket har vi et underforbruk på voksenopplæring, men dette skyldes innkommet tilskudd fra
IMDI og ikke innkommet faktura på Arendal Voksenopplæring. Her vil det i løpet av året gå nærmere i
balanse. Men vi ser at det går mer enn budsjettert til dekning av reise for elever på
voksenopplæringen i Arendal, slik at her kan det bli et merforbruk på ca. 150 000 kr.
Under posten bygning er det fortiden noe overforbruk, men dette skyldes periodiseringsavvik og vil gå
i balanse ved årets slutt.
VTA plasser på Lisand og Durapart vil koste noe mer enn budsjettert, da det er flere fra vår kommune
som har fått tilbud. Det kan også komme flere ut over i 2019, men hver enkelt plass har ikke store
kostnaden. Anslag for overforbruk ved årets slutt er 80 000 dersom vi får flere brukere i dette tiltaket.
Introduksjonsordningen har vi for øyeblikket et mindrerforbruk på kr 570.00. I noen grad skyldes dette
permisjoner fra Introduksjonsprogrammet i tillegg til at vi ikke har hatt bosettinger i første tertial. Vi
anslår at det ved året slutt kan dreie seg om 1 000 000 i mindreforbruk.
Det knyttes usikkerhet til størrelsen på brukerrettede ytelser. Vi har nå et godt arbeidsmarked med
forholdsvis lav arbeidsledighet, noe som normalt sett skulle gitt positive utslag i utbetalinger av
sosialstønad. Pr i dag ser vi ikke helt effekten av dette.
Brukerrettede ytelser går totalt sett med et større overforbruk. Samlet vil økonomisk sosialhjelp og
kvalifiseringsprogrammet ved årets slutt ha et estimert merforbruk på 3 500 000. Dette kan delvis
forklares med NAV stat sin innstramming i regelverk som gir flere brukere på sosialstønad og flere
som søker på kvalifiseringsprogrammet.
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Anslag pr. 31.12.19
Voksenopplæring, merforbruk
Attføringsbedrifter, merforbruk
Introduksjonsstønad, mindreforbruk
Brukerrettede ytelser, merforbruk

-150 000
-80 000
1 000 000
-3 500 000

Totalt, merforbruk

-2 730 000

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Flyktninger

Mål 2019
Bosette 10 nye flyktninger

1.tertial 2019

Kommentar:

I første tertial er det ikke
bosatt nye flyktninger.

Vi antar vi vil bosette som forutsatt i løpet av
2019.

I første tertial har det i
snitt vært 12 deltakere i
kvalifiseringsprogrammet.

Vi antar at antall deltakere vil holde seg på
dette nivået, eventuelt øke noe ut over året.
Grunnen til økningen er at flere får krav på
kvalifiseringsprogrammet da det strammes
inn på statlige ytelser.

I tillegg kommer familiegjenforeninger.

Kvalifiseringsprogrammet

10 deltakere

Økonomisk sosialhjelp

Redusere ytterligere i
antall som lever på
sosialstønad. Målet er at
færre enn 26 personer
skal leve av sosialhjelp.

I første tertial var det i snitt
47 personer som fikk
livsopphold av
sosialstønad.
Av disse var det 13
personer under 30 år.

Spesielt fokus på unge,
her er aktivitet et prioritert
område. Målet er at færre
enn fem personer under
25 år skal leve av
sosialhjelp.

Ungteam har ansvar for
brukere under 30 år og
følger opp drøyt 130
brukere.

Kvalifiseringsprogrammet innvilges etter
søknad. Det kan innvilges personer i
yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt
arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært
begrensede ytelser til livsopphold.
Personer som mottar sosialstønad har ikke
krav på andre ytelser til livsopphold.

Av de som er under 30 år er alle i aktivitet
såfremt det ikke er permisjoner eller
helsemessige begrensninger.
Vi forventer at antall på livsopphold fortsatt
kan øke grunnet innstramminger i statlige
regelverk.

SYKEFRAVÆR
Sykefravær

Sum

Korttidsfravær

Langtidsfravær

Hele 2017

10,5 %

1,1 %

9,4 %

Hele 2018

7,8 %

2,1 %

5,7 %

Pr. 1. kvartal 2019

2,8 %

2,8 %

0,0 %

I denne perioden har vi ikke hatt langtidsfravær. Korttidsfraværet er også svært lavt.
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FOKUSOMRÅDER
-

Færre unge under 30 år som mottar sosialhjelp

-

Redusere utbetalinger av økonomisk sosialhjelp

Åse Selaasdal
Enhetsleder
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OPPSUMMERING ENHETENES RAPPORTER
I oversikten nedenfor er det oppført enhetenes anslag om status ved utgangen av 2019. Minusbeløp
betyr merforbruk og plussbeløp betyr innsparing.
Enhetene melder om merforbruk på om lag 6 mill. kroner ved 1. tertial. Enhetene melder om
usikkerhet rundt anslagene. Erfaringsvis de siste årene viser at de fleste enhetene er forsiktige i sine
anslag slik at resultatene kan bli noe bedre enn prognosene.

Enhet

210

Enhetens navn
Rådmannen og
politiske
styringsorgan

Anslag mer-/
mindreforbruk Forklaringer på anslag
pr 31.12.2019
- Forventet balanse ved årsslutt.

215

Administrativ
støtteenhet

-

229

Tvedestrandskolen

-

230

Barnehageenheten

-500 000

240

Plan, miljø og
eiendom

245

255

Teknisk drift
Omsorg og
rehabilitering
Oppfølgingsenheten

260

Familiehuset

265

NAV

250

SUM

-

Budsjettbalanse tilstrebes. Innsparing pga. sykefravær, men
pga. stort arbeidspress ved innføring av nytt sak/arkiv
system 03.06.2019, nytt lønn, HR og økonomisystem
01.01.2020 og valggjennomføring må en påregne ekstra
lønnsutgifter.
Noen skoler melder om mindreforbruk, noen har meldt om
balanse og en skole har meldt om merforbruk. Det forventes
balanse ved årsslutt.
Ved utarbeidelse av budsjett var det et innsparingskrav
tilsvarende en reduksjon på 2 barn i private barnehager. I
løpet av våren har det imidlertid kommet flere barn i private
barnehager som har ført til utbetaling av økt tilskudd. Pr 1.
tertial ligger det an til et merforbruk på om lag 0,5 mill.
kroner. Barnetallet kan endre seg gjennom året noe som
fører til endringer i tilskuddet.
Forventet balanse ved årsslutt etter korrigering av budsjett
med netto 0,5 mill. kroner vedrørende overtakelse av
kommunehuset.
Forventet balanse ved årsslutt.

-2 500 000
- Forventet balanse ved årsslutt.
-300 000

Merforbruk da det er anslått at kommunale leger kan få en
mindre inntjening enn forutsatt i budsjettet for 2019.

Netto merforbruk. Merforbruk på brukerrettede ytelser, inkl
-2 700 000 sosialhjelp 3,5 mill. kr. Merforbruk på voksenopplæring og
attføringsbedrifter. Innsparing på introduksjonsstønad
-6 000 000

Rådmannens målsetting er at enhetenes samlede merforbruk skal bli lavest mulig. Det vises til
ytterligere kommentarer under avsnitt «Ansvar 290/280 budsjettets rammer og fellesområder».
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Del 2: INVESTERINGER
Økonomistatus pr. 1. tertial 2019
Investeringsprosjekter
(beløp i hele 1.000 kroner)

Bevilget i 2019
Oppr.
budsj.

Endring
i året

Sum

Medgått

Rest

i 2019

i 2019

Ansvar 210 Rådmann
0140

Raet nasjonalpark, utstilling mv.

0141

Tvedestrand næringspark, salg av næringsarealer

0

1 500

1 500

42

100

0

100

17

0758

Mjåvann idrettsanlegg

0854
0856

1 458
83

70 500

6 778

77 278

44 386

32 892

Slotta ind.omr., vann og avløp

0

1 000

1 000

0

1 000

Glastadheia boligfelt III

0

3 074

3 074

0

3 074

0897

Utbyggingsavtale, Lauvåsen boligfelt AS

0

6 499

6 499

602

5 897

0901

IT-investering generelt

0

2 521

2 521

1 381

1 140

0946

Utbyggingsavtale VA Skuggevik

0

2 800

2 800

0

2 800

150

0

150

0

150

Ansvar 230 Barnehageenheten
0303

Barnehager, lekeplassutstyr

Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom
0403

Barnehage Bronsbu

3 700

0

3 700

54

3 646

0404

Brannstasjonen, garderober ren og uren sone

1 200

1 102

2 302

1 159

1 143

0405

Boliger til utviklingshemmede

3 300

1 040

4 340

135

4 205

0407

Grendstøl; vei, vann, avløp (avtale m/Nye Veier AS)

44 200

314

44 514

84

44 430

0408

Grendstøl, utenom avtale med Nye Veier AS

2 000

477

2 477

10

2 467

0409

Strannasenteret, diverse bygningsmessige arbeider

0

885

885

0

885

0410

Søgnebrygga, rehabilitering

0

400

400

0

400

0411

Dypvåg skole, SD-anlegg

250

0

250

0

250

0412

Dypvåg skole, nytt tak på gamlebygget

100

0

100

0

100

0413

Kjøp av Lyngmyrhallen

1 500

0

1 500

1 500

0

0414

Skoler, lekeplassutstyr

150

0

150

1

149

0415

Strannasenteret, oppgradering brannvarslingsanlegg

200

0

200

0

200

0416

Strannasenteret, varmekabler ved søppelcontainer

200

200

0

200

0417

Brygge på Hauketangen, Sandøya

800

800

5

795

0418

Strannasenteret, kjølerom kjøkken

200

200

0

200

0419

Kommunehuset, ventilasjonsanlegg

1 500

1 500

0

1 500

0420

Kommunehuset, inngang tilfluktsrom

200

200

0

200

0421

Brygge Furøya (2019)

0

0

13

-13

0647

Nærmiljøanlegg Lyngmyr

0

166

166

0

166

0703

Fornyelse maskinpark tekn

200

200

400

378

22

0745

Ny barneskole

0

835

835

11

824

Ansvar 245 Teknisk drift
0202

Grendstøl industriområde 1: vei, vann og avløp

0

2 200

2 200

7

2 193

0203

Parkeringsplass i sentrum

0

433

433

9

424

0204

Lauvåsen, falledning til Bydalen

0

927

927

2

925

0205

Brannposter i Lyngør

0

378

378

39

339

0206

Lyngmyr, VA-ledning

450

0

450

0

450

0207

Terna, nye motorer

1 700

0

1 700

964

736

0209

Bydalen, pumpestasjon avløp

2 800

0

2 800

111

2 689

0210

Hjullaster

700

0

700

775

-75

0211

Øygardsdalen; internvei, vann og avløp

1 150

0

1 150

0

1 150

0818

Bergsmyr, overvann

0

2 435

2 435

0

2 435

0822

Grendstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anl. langs vei

4 000

7 341

11 341

531

10 810
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0824

Bakkevei; vann, avløp, vei mv.

0825

Bakkevei til Tangen renseanlegg, avløpsnett

0826

Budsjettkontroll 1. tertial 2019

Bevilget i 2019
Oppr. Endring
budsj.
i året
6 400
4 940

Sum

Medgått

Rest

i 2019

i 2019

11 340

38

11 302

1 000

2 973

3 973

14

3 959

Nesgrenda, ny vannledning

0

500

500

61

439

0829

Bergsmyr rundkjøring, vann og avløp

0

1 793

1 793

0

1 793

0898

Møllebekken, nedre del (gjennomføring)

0

364

364

-13

377

Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering
0504

Strannasenteret, utstyr

0505

Velferdsteknologi

0507

Bil til hjelpemiddelmontør

0

158

158

0

158

1 000

1 056

2 056

483

1 573

250

0

250

0

250

950

0

950

0

950

500

Ansvar 255 Oppfølgingsenheten
0508

Oppfølgingsenheten, minibuss

Ansvar 275 Kirke og trossamfunn
0916

Holt kirkegård, renovering av bårehus mv

0

1 175

1 175

675

0917

Holt kirke, rehabilitering Albrechtsenorgel

0

8

8

0

8

0918

Dypvåg kirke, nytt orgel

0

1 200

1 200

0

1 200

0919

Holt kirke, utskifting bunnstokker mv.

0

119

119

82

37

0921

Holt kirke, utskifting varmeovner

0

800

800

325

475

0922

Dypvåg kirke, utskifting av varmeovner

800

0

800

0

800

0923

Holt kirke, reparasjon av tak

200

0

200

0

200

1 700

0

1 700

0

1 700

Ansvar 290 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger
0966

KLP - egenkapitalinnskudd

KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE
Ansvar 210 Rådmann og politiske styringsorganer
Prosjekt 0140 Raet nasjonalpark: Tvedestrand kommune har mottatt 0,7 mill. kroner i fylkeskommunalt
tilskudd til kommunens egne investeringsutgifter til etablering av et besøkssenter for Raet
nasjonalpark. Det kreves en lokal egenandel på samme beløp. Det antas kommunale utbetalinger på
0,5 mill. kroner, resten er egeninnsats mv. Samlet bevilgning i investeringsbudsjettet blir etter dette 1,2
mill. kroner ekskl. merverdiavgift eller 1,5 mill. kroner inkl. merverdiavgift. Dette samsvarer med brutto
avsatt beløp i investeringsbudsjettet for 2018. Arbeidet med prosjektet er i gang, men forventes
sluttført i 2019.
Prosjekt 0758 Mjåvann idrettsanlegg: Prosjektet går som planlagt både i forhold til fremdrift, økonomi
og gjennomføring. Idrettsparken skal sammen med bygging av ny videregående skole for
fylkeskommunen stå ferdig innen utgangen av mai 2020. Planlagt oppstart av skole og idrettspark er
fra skolestart august 2020.
Samarbeidet mellom de to byggherrene, fylkeskommunen og kommunen, går svært bra. Det er en tett
og oppfølging med planmessige byggemøter mellom byggherrene og hovedentreprenøren Veidekke
AS. Kommunen har ansvaret for idrettsparken, som har en samlet kostnadsramme på 230 mill. kroner.
Reserveposten var opprinnelig på 14,65 mill. kroner. P.t. er det disponert 7,25 mill. kroner av denne.
Det står igjen p.t. 7,4 mill. kroner av reserveposten. Flere av tilleggene som er avtalt, som m.a. økte
utgifter til skateparken, klatreveggen m.m., vil utløse høyere spillemidler enn budsjettert, slik at deler
av tilleggene vil dermed bli netto lavere. Av marginavsetning på 9 mill. kroner er det disponert 6 mill.
kroner til byggelånsrenter i for hele byggeperioden. Det står dermed igjen 3 mill. kroner av marginen.
Samlet står det igjen p.t. 10,4 mill. av reserve- og marginpostene, som opprinnelig var på 23,65 mill.
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Det forventes ikke større endringer i resten av byggeperioden. Det er noe usikkerhet knyttet til
avsetningen til utstyrsposten.
Prosjekt 0854 Slotta industriområde, vann og avløp: Feltet er delvis utbygd. Videre utbygging av feltet
vil komme så snart anleggsarbeidene på E18, ny videregående skole og tverrforbindelsen mellom
Grendstøl og Ytre vei er ferdig. Antatt ferdigstillelse er i 2023.
Prosjekt 0856 Glastadheia boligfelt III: I følge utbygger er ca. 70 % av boligfeltet ferdig.
Det gjenstår ca. 3 mill. kroner av budsjettrammen til prosjektet til resterende arbeider. Antatt
ferdigstillelse er i 2022.
Prosjekt 0896 Utbyggingsavtale, trinn 2 i boligområde Valbergheia: Prosjektet var ikke med i
opprinnelig budsjett på oversikten over. Tas inn i 2. tertial. Kommunen har vært på ferdigbefaring på
prosjektet. Det gjenstår kun noen mindre arbeider som er sluttført i 2019. Prosjektet vil bli endelig
ferdigstilt i år.
Prosjekt 0897 Utbyggingsavtale Lauvåsen boligfelt AS: Øvre del av feltet er delvis ferdig utbygd på
vei, vann, avløp mv. Øvrige arbeider fortsetter. Framdrift avhenger av utbygger.
Prosjekt 0901 IT-investering generelt: Ca. 50% av bevilgningen er brukt til ny PC’er til alle elevene i
ungdomsskolen i 2019. Resten forventes brukt i år, i tråd med budsjettet.
Prosjekt 0946 Utbyggingsavtale VA Skuggevik: Kommunestyret vedtok i april 2018 i sak 41 at
kommunen på visse betingelser skulle overta vederlagsfritt hovedledninger for vann og avløp for
boligfeltet på Skuggevik. Kommunen har hatt en befaring av anlegget, og det er gitt tilbakemeldinger
om forhold som må utbedres. En kommer tilbake til eventuelle budsjettjusteringer senere.
Ansvar 230 Barnehageenheten
Prosjekt 0303 Barnehager, lekeplassutstyr: Det er i Lyngbakken barnehage prosjektet er satt i verk.
Styrer er i gang med innkjøp av lekeplassutstyr. Prosjektet er i rute innen frist og rammebeløp.
Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom
Prosjekt 0403 Barnehage Bronsbu: Det vises til egen sak til kommunestyret i juni vedrørende
romprogram, fremdriftsplan, energiplattform og anbudsform samt kostnadsramme i 2019-priser.
Fremdriften på prosjektet vil kommunestyret ta stilling til i egen sak.
Prosjekt 0404 Brannstasjonen, garderober ren og uren sone: Prosjektet er igangsatt og garderoben er
ferdigstilt. Det forventes om lag 900 000 kroner innspart på denne delen av prosjektet. Etablering av
garderobene har imidlertid medført redusert lagerkapasitet. Det er dermed behov for utvidet
lagerplass. Dette kan muliggjøres ved å rive slangetårnet, og bygge en garasje på sammen sted.
Prosjektet vil også løse rømningsveiproblematikk fra spiserom i bua. Tiltaket vurderes å kunne utføres
innenfor opprinnelig ramme.
Prosjekt 0405 Boliger til utviklingshemmede: Kommunestyret behandlet i april 2018 en sak om
plassering av boligene, og Lyngmyrveien 49 ble valgt. Avtale om kjøp av eiendommen er nå vedtatt av
fylkesutvalget og kommunestyret. I avtalen heter det også at kommunen tidligst kan starte med
arbeider på tomta 1.4.2020.
Husbanken gir tilskudd til denne type boliger, under forutsetning av godkjent utforming og plassering.
Det har vært avholdt møte og befaring på tomta sammen med Husbanken.
Kommunen er nå i en skisseprosjektfase blant annet i samarbeid med pårørende og i tråd med
retningslinjer fra Husbanken. Prosjektet skal være ferdig høsten 2021. Sak om skisseprosjekt og
anbudsform legges fram for kommunestyret høsten 2019.
Prosjekt 0407 Grendstøl; vei, vann, avløp (avtale med Nye Veier AS): Prosjektet gjennomføres som
planlagt, både framdriftsmessig og økonomisk. Arealet blir noe større i Øygardsdalen uten at det
medfører økte kostnader.
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Prosjekt 0408 Grendstøl, utenom avtale med Nye Veier AS: Det vises til egen sak vedrørende intern
infrastruktur i industriområdet.
Prosjekt 0409 Strannasenteret, diverse bygningsmessige arbeider: Dette prosjektet består av mange
delprosjekter. Det første er gjennomført, det var ombygging av kontorer i 4. etasje til hjemmetjenesten.
Det er brukt 115.000 kroner av bevilgningen.
Neste prosjekt er oppjustering av nødstrømsanlegget, samt bygging av utvendig søppelbod. Det
forventes at bevilgningen blir brukt i sin helhet i 2019.
Prosjekt 0410 Søgnebrygga, rehabilitering: Prosjektet er ikke påbegynt. Det tas sikte på å sende ut
tilbudsgrunnlaget i løpet av kort tid. Arbeidene forventes ferdigstilt høsten 2019.
Prosjekt 0411 Dypvåg skole, SD-anlegg: Arbeidene er bestilt og gjøres i løpet av sommeren 2019
innenfor rammen.
Prosjekt 0412 Dypvåg skole, nytt tak på gamlebygget: Arbeidene forventes ferdig tidlig høst 2019
innenfor rammen.
Prosjekt 0413 Kjøp av Lyngmyrhallen: Kjøpet er gjennomført.
Prosjekt 0414 Skoler, lekeplassutstyr: Prosjektet er satt i bestilling og utføres før skolestart 2019. Det
er søkt om nærmiljøanleggsmidler som er innvilget på 150 000 kroner. Budsjettet foreslås økt til
300 000 kroner.
Prosjekt 0415 Strannasenteret, oppgradering brannvarslingsanlegg: Oppgradering av
brannvarslingsanlegget er satt i bestilling og utføres innen gitte ramme.
Prosjekt 0416 Strannasenteret, varmekabler ved søppelcontainer: Arbeidene planlegges utført etter
enkel anbudsrunde høsten 2019.
Prosjekt 0417 Brygge på Hauketangen, Sandøya: Prosjektet er satt på vent grunnet avklaringer med
byggesak på grunn av naboprotester samt merknader fra Sjøfartsmuseet og Kystverket. Sannsynligvis
ikke byggestart før 2020. Prosjektet er utsatt i tid og utsatt investeringsbeløp fra 2019 til 2020 er
vurdert til netto om lag 600 000 kroner.
Prosjekt 0418 Strannasenteret, kjølerom kjøkken: Det sendes ut forenklet tilbudsforespørsel.
Arbeidene utføres høsten 2019.
Prosjekt 0419 Kommunehuset, ventilasjonsanlegg: Prosjektet har vært ute på anbud og kontrakt er
skrevet. Arbeidene forventes ferdig innen tidlig sommer 2019 innenfor gitte rammer.
Prosjekt 0420.Kommunehuset, inngang tilfluktsrom: Prosjektet er ikke påbegynt.
Prosjekt 0421 Brygge Furøya (2019): Prosjektet blir gjennomført som planlagt i 2019
Prosjekt 0647 Nærmiljøanlegg, Lyngmyr: Prosjektet vil bli avsluttet i 2019.
Prosjekt 0703 Fornyelse maskinpark tekn: Prosjektet er gjennomført med besparelse på 22 000
kroner.
Prosjekt 0745 Ny barneskole: I vedtatt økonomiplan 2019-2022 er det forutsatt ferdigstillelse av
prosjektet 1.8.2023. Kostnadsrammen er satt til 272 mill. kroner, målt i 2019 kroner. I
kommunestyresak 14/2019 ble det overført 835 000 kroner av ubrukte midler fra 2018 til 2019budsjettet. Det er vurdert noe senere framdrift på prosjektet i 2019 og investeringsbeløpet som kan
forskyves til 2019 er beregnet til om lag 400 000 kroner eks. moms.
Nytt prosjekt: Kjøp av kommunehuset: Kommunestyret vedtok i sak 40/2019 å kjøpe kommunehuset
fra Tvedestrand kommunehus AS for 9,3 mill. kroner inkl. avgifter. Overtakelsestidspunkt er 1.7.2019.
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Det ble også vedtatt at endringene i drifts- og investeringsbudsjettet skal innarbeides i
budsjettkontrollen for 1. tertial 2019.
Inklusive omkostninger ved kjøpet må det bevilges 9.226.000 kroner. Tvedestrand kommunehus AS
har et ansvarlig lån hos kommunen på 600.000 kroner. Dette lånet vil bli tilbakebetalt ved avviklingen
av selskapet, og blir da en investeringsinntekt for kommunen. I tillegg er det på usikkert grunnlag
anslått at kommunen vil få utbetalt rundt 700.000 kroner i likviditetsoverskudd ved avviklingen av
selskapet. Dette er også en investeringsinntekt. Det forutsettes at selskapet er avviklet innen utgangen
av 2019.
Da det ansvarlig lånet ble gitt i 2009 (prosjekt 0967) ble det finansiert ved bruk av ubundet
investeringsfond; aksjer og andeler. En har dermed anledning til å avsette denne innbetalingen tilbake
til dette fondet. Som nevnt i k-sak 40/2019 er det viktig å sikre finansiering av KLP
egenkapitalinnskudd framover og det foreslås dermed å avsette de 600 000 kronene til fond nå, som
et bidrag til dette. I tillegg foreslås det avsatt 700 000 kroner fra likviditetsoverskuddet nevnt ovenfor, til
det samme fondet.
For dekke inn det resterende investeringsbeløpet foreslås det å hente inn fra prosjekt som har
mindreforbruk samt å omdirigere fra prosjekter det er vurdert tidsforskyvelser i. Dette gjelder:
Prosjektene 0822, 0745, 0417, 0824 og 0825. Det vises til oversikt over budsjettendringer i tabellen i
slutten av dette kapitlet.
Ansvar 245 Teknisk drift
Prosjekt 0202 Grendstøl industriområde 1: vei, vann og avløp: Det vises til egen sak vedrørende intern
infrastruktur i industriområdet.
Prosjekt 0203 Parkeringsplass i sentrum: Prosjektet er ferdig planlagt og anbud hentet inn. Men
prosjektet er utsatt til kommunestyremøte i juni, jf. k-sak.16-2019.
Prosjekt 0204 Lauvåsen, falledning til Bydalen: Prosjektet er påbegynt. Arbeidene må sees i
sammenheng med utbyggingsavtalen for Lauvåsen og Bydalen pumpestasjon, det er derfor vanskelig
å si når prosjektet avsluttes.
Prosjekt 0205 Brannposter i Lyngør
En har mottatt tilskudd fra Riksantikvaren til et nytt prosjekt for brannsikring i Lyngør. Dette gjelder
brannposter med ekstra skap til brannslanger. Tilskuddet fra Riksantikvaren er på 500 000 kroner. I
tillegg bidrar Lyngør vel med et betydelig anleggsbidrag (antydet 400 000 kroner), slik at kommunen
ikke har andre kostnader enn egeninnsats. Det betyr 1.125.000 kroner i utgifter inklusive
merverdiavgift, 225.000 kroner i merverdiavgiftskompensasjon og 900.000 kroner i tilskudd.
Kommunen skal være eier av brannpostene. Prosjektet ferdigstilles høsten 2019 innenfor budsjett.
Prosjekt 0206 Lyngmyr, VA-ledning: Prosjektet er ikke igangsatt pr dd., men forventes ferdigstilt innen
årsslutt.
Prosjekt 0207 Terna, nye motorer: Prosjektet er iverksatt og avsluttet og det forventes litt innsparing.
Prosjekt 0209 Bydalen, pumpestasjon avløp: Prosjektet har vært ute på anbud og det har vært
forhandlinger med pumpeleverandør. Tilbud er gitt fra tre leverandører og det er foretatt bestilling.
Prosjektet forventes igangsatt og ferdigstilt før årsskiftet.
Prosjekt 0210 Hjullaster: Hjullaster er innkjøpt og det er en innsparing 80 000 kroner.
Prosjekt 0211 Øygardsdalen; internvei, vann og avløp: Det vises til egen sak vedrørende intern
infrastruktur i industriområdet.
Prosjekt 0818 Bergsmyr, overvann: Kjent overvannsproblematikk fra Grendstøl og Bergsmyr er
håndtert i avtalen med Nye Veier AS. Løsningen på Bergsmyr forsterker utfordringene med overvann i
Tjenna. Det kan derfor være fornuftig å bruke midlene andre steder, hvor midlene har bedre effekt.
Kommunen har noen tanker om dette, men utredningen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
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for tiden gjennomfører vil gi bedre grunnlag for prioriteringer. En vil komme tilbake til saken senere og
en vil trolig ha mer oversikt i 2. tertial.
Prosjekt 0822 Grendstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anlegg langs vei: Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med
Statens vegvesen, som skal bygge vei mens kommunen blant annet skal legge vann- og
avløpsledninger i fortau/gangvei. Prosjektet er i gang og i rute. Det vil bli innsparing på om lag 2,3 mill.
kroner på prosjektet.
Prosjekt 0824 Bakkevei; vann, avløp, vei mv.: Reguleringsplanen for området er ferdig og skal ut på
anbud sommer/høsten 2019. Det forventes ferdigstillelse vår/sommer 2020 og derfor ubrukte midler
for 2019. Investeringsbeløpet som kan forskyves til 2020 er vurdert til netto om lag 3,6 mill. kroner, og
gjelder vei.
Prosjekt 0825 Bakkevei til Tangen renseanlegg, avløpsnett: Prosjektet er ferdig planlagt og sendes ut
på anbud høsten 2019. Det forventes ferdigstillelse vår/sommer 2020 og derfor ubrukte midler for
2019. Investeringsbeløpet som kan forskyves til 2019 er vurdert til om lag 2,32 mill. kroner.
Prosjekt 0826 Nesgrenda, ny vannledning: Prosjektet er nært ved helt ferdigstilt med unntak av mindre
tiltak. Det vil trolig bli innsparinger på prosjektet.
Prosjekt 0829 Bergsmyr rundkjøring, vann og avløp: Prosjektet er detaljprosjektert. Framdriften følger
AF-gruppens øvrige arbeider i området. Arbeidene avsluttes høsten 2019 innenfor avsatt ramme.
Prosjekt 0898 Møllebekken, nedre del (gjennomføring): Prosjektet forventes gjennomført i løpet av
sommer/høst 2019 i tråd med budsjett. Prosjektet er avhengig av liten vassføring under arbeidene.
Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering
Prosjekt 0504 Strannasenteret, utstyr: Prosjektet forventes ferdigstilt innen årets utløp.
Prosjekt 0505 Velferdsteknologi: Nytt sykesignalanlegg for Strannasenteret er et delprosjekt som
avsluttes i 2019. Det er bevilget 812 000 kroner i investeringstilskudd fra Husbanken til dette
prosjektet. Prosjektet er i rute. Neste prosjekt er elektroniske låser i hjemmebaserte tjenester med
forventet oppstart 2019.
Prosjekt 0507 Bil til hjelpemiddelmontør: Prosjektet forventes ferdigstilt innen årets utløp.
Ansvar 255 Oppfølgingsenheten
Prosjekt 0508 Oppfølgingsenheten, minibuss: Det er gjennomført tilbudskonkurranse for innkjøp og
bussen er bestilt med leveranse høsten 2019. Prosjektet vil kunne få et merforbruk.
Ansvar 275 Kirke og trossamfunn
Prosjekt 0916 Holt kirkegård, renovering av bårehus mv: Prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av juni
2019. Kirkevergen regner med en innsparing på prosjektet på om lag 200 000 til 300 000 kroner.
Beløpet blir endelig avklart i 2. tertialrapport.
Prosjekt 0917 Holt kirke, rehabilitering Albrechtsenorgel: Deler for å ferdigstille restaurering av orgelet
kommer sammen med nytt orgel til Dypvåg. Gjenstående beløp vil bli brukt i forbindelse med
montering. En regner med ferdigstillelse i løpet av desember 2019.
Prosjekt 0918 Dypvåg kirke, nytt orgel: Skal være ferdig montert og stemt i løpet av september 2019.
Kostnadsmessig er det kjent at det blir overskridelser i forhold til tidligere oppsatt ramme. Ny sak vil bli
forelagt kommunestyret i septembermøtet.
Prosjekt 0919 Holt kirke, utskifting av bunnstokker mv.: Prosjektet er i rute innen frist og
kostnadsramme.
Prosjekt 0921 Holt kirke, utskifting av varmeovner: Ovnene er byttet og det gjenstår noe etterarbeid
som er planlagt gjennomført til høsten 2019. Prosjektets ramme forventes å holde.
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Prosjekt 0922 Dypvåg kirke, utskifting av varmeovner: Det er sendt søknad til riksantikvaren angående
dette prosjektet. Prosjektet må ses i sammenheng med orgelinstallasjonen. Den budsjettmessige
rammen forventes å holde.
Prosjekt 0923 Holt kirke, reparasjon av tak: Entreprenør er engasjert etter anbudsrunder og arbeidet
gjennomføres på forsommeren 2019. Rapport med kostnadsoverslag vil foreligge høsten 2019 for det
videre budsjettarbeidet.
Ansvar 290 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger
Prosjekt 0966 KLP-egenkapitalinnskudd: Faktura på egenkapitalinnskudd er ikke mottatt pr. 1. tertial.
Låneopptak og ubrukte lånemidler: Ikke disponerte lånemidler utgjør 3,435 mill. kroner ved 1. tertial
2019. Nedenfor gis oversikt over anslått beløp på ubrukte lånemidler pr. 1. tertial.
Ubrukte lånemidler, beløp i hele 1000 kr.

Beløp

Ubrukte lånemidler 1.1.19

55 872

Vedtatt låneopptak 2019

108 797

= disponible lånemidler

164 669

Budsjettert bruk av lånemidler i 2019

122 797

Økt finansiering jf k-sak 014-2019

38 357

Sum behov

161 154

= Ikke disponerte lånemidler 2019, før 1. tertial

3 515

K-sak 015-2019 Møllebekken, økt behov

-80

= Ikke disponerte lånemidler pr 1. tertial

3 435

Nedenfor vises forslag til budsjettendringer for investeringene:

Ansvar
240
240
290
290
290
290
240
240
290
245
290
245
290
245

Prosjekt (beløp i hele 1000 kroner)
Prosjekt 0414 - Skoler - lekeplassutstyr, økte utgifter (inkl. mva.)
Prosjekt 0415 - Skoler, lekeplassutstyr, nærmiljøanleggsmidler
Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie midler,
økt merverdiavgiftskompensasjon
Tilbakebetaling av ansvarlig lån ved salg av Tvedestrand
kommunehus AS
Likviditetsoverskudd ved avvikling av Tvedestrand kommunehus
AS
Avsetning til ubundet investeringsfond aksjer og andeler
Nytt prosjekt: Kjøp av Tvedestrand kommunehus AS
Prosjekt 0745 - Ny barneskole (inkl. mva), forskyvning fra 2019
til 2020
Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie midler,
redusert merverdiavgiftskompensasjon
Prosjekt 0417 - Brygge Hauketangen (inkl mva), forskyvning fra
2019 til 2020
Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie midler,
redusert merverdiavgiftskompensasjon
Prosjekt 0824 - Bakkevei; vann, avløp, vei mv., forskyvning fra
2019 til 2020, reduksjon på vei (inkl mva)
Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie midler,
redusert merverdiavgiftskompensasjon
Prosjekt 0825 - Bakkevei til Tangen renseanlegg, avløpsnett,
forskyvning 2019 til 2020

Økt inntekt/
redusert
utgift

Redusert
inntekt/ økt
utgift
185

150
35
600
700
1 300
9 300
500
100
750
150
4 500
900
2 320
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Ansvar
245
245
245
290

Prosjekt (beløp i hele 1000 kroner)
Prosjekt 0822 - Frigjorte lånemidler - Grendstøl-Slotta-Ytre vei,
VA-anlegg langs vei
Prosjekt 0210 - Hjullaster, innsparing
Prosjekt 0210 - Hjullaster, momspliktig
Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie midler,
økt merverdiavgiftskompensasjon
Balanse

Budsjettkontroll 1. tertial 2019

Økt inntekt/
redusert
utgift

Redusert
inntekt/ økt
utgift

2 300
80
155
155
12 090

12 090
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DEL 3: FINANSFORVALTNING
Finansforvaltning
Nedenfor følger rapportering på området i tråd med kommunens finansreglement.
Innskudd/plasseringer

Innskudd hos hovedbankforbindelse
Sparebanken Sør
Innskudd i andre banker
Sum
Gj.sn. sum ved utgangen av hver måned,
pr.
Avkastning siden 31.12.2018 (% regnet
av gj.sn. over)
Til sammenligning: 3 mnd. NIBOR
(gj.sn)
Bekreftelse på enkelteksponering <3 % av
forvaltningskapital
Spesifisering av evt. tidsinnskudd
og/eller rentebindinger:
- ingen

31.12.2018
Mill.
%
NOK
102,3 100,0

30.04.2019
Mill.
%
NOK
86,9 100,0

0,0
102,3
98,7

0,0
100,0
---

0,0
86,9
79,3

---

1,76

---

1,88

---

1,07

---

1,32

OK

31.08.2019
Mill.
%
NOK

31.12.2019
Mill.
%
NOK

0,0
100,0
---

OK

Innskuddsbeløpene i tabellen over angir den samlede bankbeholdning kommunen har. Deler av dette
er bundet opp i skattetrekkskonto og en egen konto knyttet til utbetaling av formidlingslån.
Innestående på disse konti varierer gjennom året. Beholdningen ved utgangen av 1. tertial er redusert
siden 31.12.2018. Halvparten av formidlingslånene er opptatt og blir etter hvert benyttet til sine formål
samt at lønn og skattetrekk betales fortløpende.
Innestående beløp i Sparebanken Sør var 86,9 mill. kroner ved utgangen av april og dermed innenfor
det som finansreglementet setter som øvre grense på 100 mill. kroner. Årets låneopptak på 122,797
mill. kroner vil bli tatt opp i to bolker, én tidlig høst og én i slutten av året.
Avkastningen i prosent på kommunens innskuddskonti er økt fra 1. tertial. Dette skyldes at rentenivået
er gått noe opp. En har ikke benyttet seg av kassakreditten i 1. tertial. Av tabellen over fremgår det at
gjennomsnittet av innestående bankbeholdning er 79,9 mill. kroner når en regner gjennomsnittet av
beløpet den siste dagen i hver måned.
På kommunens konsernkonto er rentebetingelsene NIBOR pluss 60 rentepunkter. Pr. 30.04.2019 var
denne 1,92 %.
Gjennom året varierer likviditeten relativt mye, da utbetalinger og innbetalinger kommer ujevnt. Det er
dermed behov for en driftskonto som tidvis har relativt store innestående beløp. Krav til avkastning på
kommunens innskudd må derfor være begrenset. Dersom en hadde hatt kapasitet til å følge
likviditeten gjennom året nøyere, hadde det nok vært mulig å gjennomføre kortsiktige plasseringer
som kunne ha gitt noe mer avkastning. En slik finansforvaltning er ressurskrevende og en har derfor
ikke kunnet prioritere slikt arbeid.
Rådmannen ser ikke at det har skjedd vesentlige endringer i markedet som påvirker kommunens
risikoeksponering. Forvaltningen av driftslikvidene er også innenfor rammene i finansreglementet.
Tvedestrand kommune har for tiden ikke langsiktige finansielle aktiva.
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Gjeldsporteføljen

Lån med p.t.-rente
Lån med NIBOR-basert rente
Lån med fastrente
Finansiell leasing
Samlet langsiktig gjeld
Investeringslån:
Lån med p.t.-rente
Lån med NIBOR-basert rente
Lån med fastrente
Sum investeringslån
Vektet p.t.-rente, Kommunalbanken
Vektet p.t.-rente, KLP banken
Vektet rente, Husbanken
Største løpende enkeltlån
Antall løpende enkeltlån

31.12.2018
Mill.
%
NOK
189,7 33,6
0
374,5 66,4
0
0
564,2 100

30.04.2019
Mill.
%
NOK
282,4 49,4
0
289,3 50,6
0
571,7 100

73,9 16,5
0
374,5 83,5
448,4 100
--1,75
--*)
--1,51
88,3
17

153,7
0
289,3
443,0

31.08.2019
Mill.
%
NOK

31.12.2019
Mill.
%
NOK

34,7
65,3
100
1,95
*)
1,52

86,8
18

*) Pr. 30.04.2019 har kommunen ikke lån med p.t.-rente i KLP banken. Satsen er derfor ikke kjent.

Spesifikasjon av lån med fastrente pr. 30.04.2019
Lånenr.

Långiver

20120615
20120616
20140173
20180029
24841160
24841191
24841192
24841193
24841194

Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
KLP banken
KLP banken
KLP banken
KLP banken
KLP banken

Sum

Mill. NOK
16,10
33,40
20,80
86,80
9,60
18,60
21,20
32,70
50,10

Rente (%)

Bindingstid i
år fra start

1,81
2,14
2,23
2,54
2,05
1,85
1,77
1,97
2,42

5
3
5
8
3
3
5
5
5

Utløp av
binding
13.12.2021
17.12.2021
28.03.2022
01.02.2026
20.12.2019
09.12.2020
28.04.2020
01.11.2022
01.10.2023

289,30

De åtte første månedene i 2019 har p.t.-renten vært 1,92 % i Kommunalbanken. I Husbanken er
vektet rente i 1. tertial 1,52 %.
Pr. 30.04.2019 er fordelingen av låneporteføljen på de tre bankene slik:


Husbanken 22,5 %,



Kommunalbanken 54,4 %,



KLP/Kommunekreditt 23,1 %.

Av tabellen over fremgår det at det er rimelig god spredning på forfallstidspunktene for lån med
fastrente. Gjeldende finansreglement angir maksimal rentebindingstid til åtte år.
Finansreglementet angir at det minimum skal være 40 % og maksimum 90 % av gjeldsporteføljen for
investeringslånene som skal ha fastrente. Av oversikten ovenfor ser en at det er 65,3 % av
investeringslånene som har fastrente.
Det er fire av åtte lån i Kommunalbanken som er fastrentelån. Fastrentesatsene er lavere enn p.trenten kun for ett av disse lånene. Det største enkeltlånet oppgitt i oversikten er lån i
Kommunalbanken på 86,8 mill. kroner.
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Halvparten av årets formidlingslån er tatt opp i henhold til regulert budsjett for 2019 på 30 mill. kroner.
Det er økende etterspørsel etter formidlingslånene og det er prioritert å inngi slike lån.
De tre låneinstitusjonene kommunen benytter er solide selskaper. Det bør derfor ikke være noen risiko
knyttet til fremtidig finansieringsbehov.
Rådmannen anser at det ikke har skjedd noen endring i kommunens risikoeksponering på området
siste tertial. Det er ikke registrert avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i
finansreglementet.
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Tvedestrand kommune
Rådmannens stab
Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

19/10040-1
Øyvind Johannesen
Møtedato
12.06.2019
18.06.2019

Utviklings- og omstillingsprosjekt – Tjenestenivået på ikke
lovpålagte oppgaver – Delrapport 1 fra arbeidsgruppe 3
Tjeneste- og servicenivå i kommunen ekskl. skole og NAV.
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar å gjennomføre de tiltakene som er skissert i delrapport
1 fra arbeidsgruppe 3 og styringsgruppa for utviklings- og omstillingsprosjektet
vedrørende tjenestenivået på ikke lovpålagte oppgaver i kommunen med
følgende endringer:
a) Redusert flagging med reduserte driftsutgifter på 20.000 kroner
gjennomføres ikke fra 2020.
b) Tilskuddet til Bokbyen tas ikke bort, men reduseres fra 65.000 til 35.000
kroner fra 2020.
c) Vei- og gatelys, reduserte driftsutgifter fra 2021 med 400.000 kroner ved å
begrense perioden lyset er på eller å slukke lyset på enkelte strekninger
gjennomføres ikke. Det forutsettes at det investeres i LED-lys, som kan gi
omlag tilsvarende reduserte driftsutgifter som forslaget fra arbeidsgruppa.
d) Tilskudd til Næs Jernverksmuseum blir ikke tatt opp til drøfting med tanke
på reduserte utgifter.
2. Ordfører og rådmann får fullmakt til å igangsette samtaler med
fylkeskommunen med tanke å få redusert kommunens bidrag til båttransporten
til V-Sandøya og Lyngør med inntil 50 % fra 2021, ned fra 30 % til 15 %
bidrag.
3. Kommunestyret vedtar at driftsutgiftene reduseres med 280.000 kroner i
budsjettet for 2019 i tråd med arbeidsgruppa- og styringsgruppas innstilling.
Det medfører følgende budsjettendringer:
a) Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost avvikles med 100.000 kroner
(ansvar 280).
b) Kompetanseheving, felles avsetning, reduseres med 100.000 kroner
(ansvar 280).
c) Diverse kulturtilskudd reduseres med 20.000 kroner (ansvar 210).
d) Sentralbord, bemanning, reduseres ytterligere med 20 % stilling fra
01.07.2019 med 60.000 kroner (ansvar 215).
e) Forventet reduksjon på ansvar 280 vedrørende tjenestenivået på ikke
lovpålagte oppgaver går ned fra 500.000 til 220.000 kroner. Udekket
behov for reduksjon i 2019 på 220.000 kroner dekkes opp med
tilsvarende bruk av generelt disposisjonsfond.
Tiltakene for perioden 2020-2022 med ovennevnte endringer legges til grunn for
arbeidet med budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.
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Vedlegg
Rapport gruppe 3 del 1 - Ikke lovpålagte oppgaver - Endelig versjon 1.5.
Bakgrunn for saken (fakta)
I budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 har kommunestyret vedtatt at det
skal gjennomføres et større utviklings- og omstillingsprosjekt for hele kommunen i
løpet av 2019-2020. Nivået på kommunale tjenester skal tilpasses de økonomiske
rammevilkårene kommunen har i dag og vil få i fremtiden med utgangspunkt i
«Utviklingsalternativet».
Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å gjennomføre dette utviklings- og
omstillingsprosjektet i løpet av 2019-2020. Omstillingene skal gi en økonomisk effekt
som tas ut gradvis over en 4 års periode fra 2019-2022.
Prosjektet er organisert med en styringsgruppe og fem arbeidsgrupper på følgende
ulike områder:
 Organisasjons- og ledelsesstruktur – Arbeidsgruppe 1
 IKT-gevinstrealisering – Arbeidsgruppe 2
 Tjeneste- og servicenivå ekskl. skole og sosialhjelp – Arbeidsgruppe 3
 Sosialhjelpstjenestene – Arbeidsgruppe 4
 Organisering av skole og spesialundervisning ihht. økonomiplanens forutsetning
– Arbeidsgruppe 5.
Styringsgruppen har følgende sammensetning:
Leder: Rådmann Jarle Bjørn Hanken
Medlemmer: Ass. rådmann Øyvind Johannesen, HR-rådgiver Tone Vestøl Bråten, to
hovedtillitsvalgte; Anita Lunde og Anniken Thomassen.
Rådmannen har gjennom styringsgruppa utarbeidet et prosjektoppdrag m.m. i
januar/februar 2019 for utviklings- og omstillingsprosjektet. De ansatte, lederne og
politikerne er orientert og kjent med prosjektoppdraget.
Den første rapporten kommunestyret nå får til behandling kommer fra arbeidsgruppe
3, tjeneste- og servicenivå, og omfatter nivået på ikke lovpålagte tjenester i
kommunen.
Problemstilling
Kan kommunestyre godkjenne de forslagene til tiltak som redusere tjenestenivået på
ikke lovpålagte oppgaver, slik den foreligger i delrapport 1 fra arbeidsgruppe 3?
Faglige merknader/historikk
Det vises til den vedlagte rapporten som på en god og systematisk måte beskriver
problemstillingene. Det er gjort et grundig arbeid med kartlegging og de ulike
forslagene til tiltak som ligger i rapporten.
Delrapport 1 fra arbeidsgruppe 3 ble avlevert den 06.05.19 og har vært behandlet i
styringsgruppen den 14.05.19 hvor det var følgende punkter som det ble bedt
rådmannen se nærmere på ved den videre behandlingen av rapporten:
 Punktet om redusert flagging
 Punktet om bortfall av tilskudd til Bokbyen
 Punktet om reduserte driftsutgifter til vei- og gatelys
 Punktet om redusert tilskudd til Næs Jernverksmuseum
Gjeldende regelverk på området
Det er lagt til grunn i budsjettet for 2019 at kommunens tjenestenivå skal reduseres
med omlag 0,5 mill. kroner. Dette økes til omlag 2 mill. kroner i 2022. Tiltakene som
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foreslås i delrapport 1 fra arbeidsgruppe 3 gir en reduksjon i utgiftene på omlag
280.000 kroner i 2019 økende til omlag 2,3 mill. kroner i 2022.
Alternative løsninger og konsekvenser
Etter rådmannens vurdering vil det være konsekvenser for samfunnet, innbyggerne
og ansatte i kommunen ved å gjennomføre flere av tiltakene som er foreslått. Dette
fremkommer rimelig tydelig i vedlagte rapport.
Kommunestyret har lagt tydelig til grunn at kommunens driftsutgifter de nærmeste 4
årene skal reduseres betydelig gjennom utviklings- og omstillingsprosjektet. «Det skal
spares penger er budskapet».
Rådmannen er gitt fullmakt av kommunestyret til å gjennomføre prosjektet.
Utgiftsnivået skal reduseres totalt med nærmere 11,5 mill. kroner innen utgangen av
2022. Dette er utenom reduserte driftsutgifter ved eventuell nedleggelse av tre
grendeskoler fra 01.08.2024 med omlag 7,9 mill. kroner. Det er dette som ligger inne
i gjeldende budsjett og økonomiplan vedtatt av kommunestyret. De økonomiske
rammevilkårene for kommunen har etter behandlingen av budsjett og økonomiplan
blitt/kan bli forverret med omlag ytterligere omlag 10-11 mill. kroner ved at:
a) Eiendomsskatt, maksimal skattesats er fastsatt til 4 o/oo. Det er 1 o/oo lavere
enn økonomiplanen legger til grunn og gir en reduksjon i kommunens
inntekter på 6 mill. kroner i slutten av økonomiplanperioden.
b) Distriktsindeksen, kriteriene og vektingene foreslås endret, og kan medføre en
reduksjon i kommunens inntekter på inntil 4,8 mill. kroner i slutten av
økonomiplanperioden.
Rådmannen har med utgangspunkt i drøftingene i styringsgruppa gjort fire justeringer
i forhold til arbeidsgruppas forslag til tiltak:






Det vurderes som lite hensiktsmessig å redusere flaggingen på kommunale
bygg i forhold til kommunens omdømme.
Helt bortfall av tilskudd til Bokbyen, som har helårsdrift, vurderes også mindre
hensiktsmessig å gjennomføre fult ut. Bokbyen profilerer kommunen på en
svært god måte.
Delvis slukking av vei- og gatelys vil heller ikke etter rådmannens vurdering
være hensiktsmessig å gjennomføre, m.a. pga. trafikksikkerhet. Investeringer i
LED-lys vurderes som mer hensiktsmessig å gjennomføre for å redusere
driftsutgiftene.
Reduksjoner i tilskudd til Næs Jernverksmuseum vil gi vesentlige reduserte
tilskudd fra både fylkeskommunen og staten, slik finansieringsordningen i dag
er for museumet. En reduksjon på 1 kroner i kommunalt tilskudd kan gi
museumet en reduksjon på 7 kroner.

Som det fremkommer i delrapport 1 fra arbeidsgruppa 3 vurderes som lite realistisk å
få til reduksjoner i lovpålagte tjenester i 2019. Det kan først eventuelt skje fra 2020
etter arbeidsgruppens vurdering. Rådmannen slutter seg til denne vurderingen, jfr.
også konklusjonene i 1.tertialrapport for 2019. Det medfører at det står igjen et
udekket behov for reduserte utgifter med 220.000 kroner i 2019. Rådmannen foreslår
å dekke dette inn ved tilsvarende bruk av generelt disposisjonsfond i 2019.
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Konklusjon
Rådmannen anbefaler at tiltakene som foreslås i delrapport fra arbeidsgruppe 3 og
styringsgruppa gjennomføres som planlagt med unntak av punkene som omhandler
flagging, tilskudd til Bokbyen, vei- og gatelys og tilskudd til Næs Jernverksmuseum.

Tvedestrand, 03.05.2019
Rådmannen
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Sammendrag
Denne delrapporten omfatter en gjennomgang av ikke lovpålagte oppgaver. Rapporten
angående lovpålagte oppgaver legges frem i oktober 2019. I noen tilfeller gir kommunen ikke
lovpålagte tjenester for å innfri innbyggernes rettigheter etter lovverk mv. For å se helheten
og sammenhengene i tjenesteproduksjonen vil arbeidsgruppa vurdere slike tjenester samlet
i delrapport 2.
Flere av arbeidsgruppene i utviklings- og omstillingsprosjektet har mandat som til dels er
overlappende. For vår arbeidsgruppe vises det spesielt til arbeidsgruppe 1 organisasjons- og
ledelsesstruktur og arbeidsgruppe 2 IKT-gevinstrealisering.
Arbeidsgruppa har sett på strategiene i kommuneplanens samfunnsdel i sine vurderinger, i
tillegg har en prøvd å skjerme barn og unge. Tilskudd til andre er i stor grad foreslått strøket
eller redusert, selv om formålene for tilskuddene er gode.
I kapittel 5 vises alle tiltak arbeidsgruppa foreslår, i tabellen under vises totalsummene.
2019
280.000
500.000

Totalt forslag til tiltak, delrapport 1
Totalt innsparingskrav i mandat, begge delrapporter

2020
854.000
1.000.000

2021
2.304.000
1.500.000

2022
2.304.000
2.000.000

I 2019 klarer ikke arbeidsgruppa å innfri innsparingskravet i mandatet. Dette skyldes at det
tar tid å iverksette tiltak, på noen områder er det forpliktende avtaler i noen år til, en finner
det ikke tilrådelig å ta bort tilskudd i vedtatt budsjett 2019 mv. En kan heller ikke påregne
noen 2019-innsparing av betydning i delrapport 2, siden forslagene i rapporten skal inngå i
økonomiplan- og budsjettarbeidet for kommende år.
I 2020 er store deler av innsparingskravet innfridd, og en har mer enn innfridd i 2021 og
2022. Årsaken til at arbeidsgruppa har foreslått så omfattende tiltak i denne delrapporten er
at det er stort press på og stor etterspørsel etter de lovpålagte tjenestene, og flere enheter
har problemer med å overholde dagens budsjettrammer. I tillegg er noen av beløpene i
tiltakene i delrapport 1 beheftet med stor usikkerhet.

1 Mandat
1.1 Mandat
Delrapport 1:
1. Kartlegge alle tjenester som ikke er lovpålagte og ressursnivået på disse tjenestene.
2. Komme med forslag til hvilke ikke lovpålagte tjenester som kan fjernes eller reduseres i
prioritert rekkefølge med en kort konsekvensvurdering for innbyggere/brukere og
ansatte.
2
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Delrapport 2:
1. Kartlegge alle tjenester som er lovpålagte og vurdere ressursnivået på disse tjenestene.
2. Komme med forslag til hvilke lovpålagte tjenester som kan reduseres og nivået på
reduksjonene. Utarbeides i prioritert rekkefølge med en kort konsekvensvurdering for
innbyggere/brukere og ansatte.
Felles for begge rapportene:
1. Fremdriftsplan for hvorledes reduksjonen realistisk kan gjennomføres i et 4-års
perspektiv.
2. Vurdere om endret arbeidsflyt kan gi en mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
3. Interkommunale ordninger kartlegges, men vurderes ikke av denne arbeidsgruppen.
Økonomiske gevinstmål:
2019: 0,50 mill.
2020: 1,00 mill.
2021: 1,50 mill.
2022: 2,00 mill.
Dette er ekskl. reduksjonen på 1,5 mill. kroner ved ikke å prisjustere andre driftsutgifter i
2019.

1.2 Sammensetning
Leder: Rådgiver Emma Smeland Nygårdseter
Medlemmer: Enhetsleder Liv Siljan, enhetsleder Helene Tveide, avdelingsingeniør Arne Th.
Aanonsen, barnehagestyrer Hanne Hauglid og hovedtillitsvalgt Wenche Zaal.

1.3 Tidsfrister
Delrapport 1: Vurdering av «ikke-lovpålagte tjenester», politisk behandling 18.06.19.
Rapport fra arbeidsgruppa ferdig 06.05.19.
Delrapport 2: «Nivå på lovpålagte tjenester», politisk behandling desember 2019 i
forbindelse med budsjett og økonomiplan. Rapport fra arbeidsgruppa ferdig 15.10.19.

2 Gruppas arbeid
2.1 Innledning
Gruppas mandat tilsier at en må gjennomgå hele kommunens tjenesteproduksjon utenom
skolesektoren og NAV. Dette er et omfattende og krevende arbeid. I den første fasen har en
måttet fokusere på arbeid som knytter seg til delrapport 1.
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Kartleggingen av lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver er gjort i samarbeid med enhetslederne. Enhetene har også bidratt med mye informasjon om deres tjenesteområder, samt
mulige tiltak med konsekvensbeskrivelser.
Utvalg for tillitsvalgte (UTV) ble i sitt møte 29.4.2019 informert om tiltakene beskrevet i
kapittel 3. Det samme ble rådmannens ledergruppe i møte 30.4.2019.
På en del områder er enhetenes arbeid sammensatt av lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. Det kan også være slik at en bruker har en rettighet som kommunen må oppfylle, men
lov eller forskrift sier ikke hvordan en skal gjøre dette. Kommunen har da i noen tilfeller valgt
å gi brukerne tjenester som ikke er direkte lovpålagt, fordi det vurderes som bra for
brukerne og økonomisk gunstig for kommunen. Det er i stor grad i helsesektoren en finner
slike forhold. På områder hvor det er slike sammensatte oppgaver har gruppa valgt å
behandle de samlet i delrapport 2.
I utviklings- og omstillingsprosjektet er det mange arbeidsgrupper, og noen av de har oppdrag som dels overlapper hverandre. Arbeidsgruppe 1 som skal se på organisasjons- og
ledelsesstruktur skal levere sin rapport 3.6.2019, og den skal behandles av kommunestyret
3.9.2019 eller 15.10.2019. Den gruppa skal også vurdere ressursbruk til ledelse og
administrasjon. Det siste kan i noen grad også omfattes av mandatet til arbeidsgruppe 3. Vår
gruppe har imidlertid valgt å ikke se på dette i delrapport 1. En avventer rapporten til
arbeidsgruppe 1, og kommer heller tilbake i vår andre delrapport hvis det er behov for det.
Det vises også til omtale i kapittel 3.2.
I følge mandatet skal arbeidsgruppa også vurdere arbeidsflyt. Det er ikke gjort i denne delrapporten. Det skyldes dels at en avventer rapportene fra arbeidsgruppe 1 Organisasjons- og
ledelsesstruktur og 2 IKT-gevinstrealisering, samt at en vurderer dette temaet som mest
aktuelt knyttet til lovpålagte tjenester.
Gruppa har også fått i oppdrag å kartlegge lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver som
utføres i interkommunalt samarbeid. Det gis tilbakemelding på det i denne rapporten.

2.2 Gruppas vurderinger
Kommunestyret har i kommuneplanens samfunnsdel for 2018-2030 vedtatt strategier for å
nå kommunens målsetting om:
 Være en attraktiv bokommune med Østre Agder/Agder som arbeidsplassregion
 Styrket næringsutvikling med økt antall arbeidsplasser
 En befolkningsutvikling tilnærmet lik landet
 Gode levekår
Strategiene er inndelt i følgende områder:
 Gode levekår for alle
 Næringsutvikling
 Digitalisering
 Frivillighet og samskaping
 Markedsføring og omdømme
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Vekst og utvikling i hele kommunen
Rekruttering og kompetanseutvikling

Siden kommuneplanen er en overordnet plan, er det ikke angitt konkrete tiltak. Planen
beskriver «Slik vil vi ha det» og «Hva gjør vi?». For konkrete tiltak vises det til årlige
handlingsplaner og økonomiplaner.
Vedtatt kommuneplan gir noen føringer for gruppas forslag og prioriteringer, selv om den
altså ikke er veldig konkret. Arbeidsgruppa har valgt i størst mulig grad å skjerme barn og
unge når en har foreslått tiltak. Tilskudd til andre er i stor grad foreslått strøket eller
redusert, håndteringen er konsekvent. Også på andre områder har en hatt en streng
vurdering av hva en bruker penger på.
Kommunestyret har gjennom særskilte vedtak eller punkter i budsjettvedtaket gitt
bevilgninger eller prioritert ulike tjenesteområder. Gruppa har ikke hensyntatt dette i sine
vurderinger, i utgangspunktet har dermed ingen oppgaver vært «fredet» for gjennomgang.

3 Ikke lovpålagte oppgaver i egenregi
3.1 Generelt
Med lovpålagte oppgaver menes selvfølgelig oppgaver som er fastsatt i lov eller forskrift. I
tillegg har en avklart med styringsgruppa i prosjektet at forhold som følger av hovedavtalen,
hovedtariffavtalen og lignende også skal anses som lovpålagt.
Gruppa skal blant annet beskrive ressursnivået på tjenestene. Utgangspunktet for beskrivelsen er vedtatt budsjett for 2019, inklusive 1,5 mill. kroner i reduserte rammer som følge
av manglende prisomregning av andre driftsutgifter på enhetenes budsjetter. Dette beløpet
ble fordelt av rådmannen etter at budsjettet ble vedtatt.
Nedenfor følger en oversikt over de ikke lovpålagte oppgavene som gruppa har kartlagt.
Oppgavene er gruppert etter hvilken enhet som har ansvar for utførelsen. Internt i tabellene
følger oppsettet i stor grad tjenestekontoplanen i økonomisystemet. Foreslåtte tiltak er ikke
i prioritert rekkefølge i kapittel 3, prioriteringen vises i kapittel 5.
Arbeidsgruppa skulle beskrive konsekvenser av foreslåtte tiltak. Det er beskrevet på noe
overordnet nivå. Det skyldes dels at en bare har hatt tre måneder på arbeidet med gruppering av oppgaver i lovpålagte og ikke lovpålagte, samt å utarbeide denne delrapporten. I
tillegg er det for en del foreslåtte tiltak svært vanskelig å være detaljert, der hadde det ikke
hjulpet med lengre tid til arbeidet.
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3.2 Innspill til andre arbeidsgrupper
Kultur, aktiviteter overfor barn og unge mv.
Flere av enhetene i kommunen har aktiviteter rettet mot barn og unge, i deres fritid.
Ansvaret for ulike oppgaver er spredd på flere kommunale enheter. Vår arbeidsgruppe har
gitt innspill til arbeidsgruppe 1 Organisasjons- og ledelsesstruktur om at det bør vurderes
endret organisering. Hensikten må være en mer målrettet innsats og effektiv utnyttelse av
ressursene. Det kan også være en mulighet å løse oppgavene med lavere bemanning. De
områdene en har gitt innspill om er ikke håndtert i denne rapporten, da en mener arbeidsgruppe 1 må vurdere først. Dersom ikke arbeidsgruppe 1 tar innspillet med i sine vurderinger
vil vår arbeidsgruppe komme tilbake til saken i delrapport 2. Områder er angitt under.
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter
 Frivilligsentralen, med utlånssentral
 Den kulturelle skolesekken
 Tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter, deriblant skolekorpset og idrettslag
Administrativ støtteenhet
 Biblioteket (lovpålagt oppgave)
Familiehuset
 Fritidsklubben
 Ung kultur møtes (UKM)
 Tilskudd til Mekkeklubben
I tillegg til punktene over bør det også vurderes organisatorisk tilknytning for kulturrådgiveren. Resepsjon og sentralbord er fysisk lokalisert nær bibliotek og utlånssentral. Dette
kan også tas inn i vurderingen av lokalisering, bemanning og oppgaver. Arbeidsgruppe 3
mener de samlede oppgavene kan løses med færre ressurser ved en samorganisering.
Deler av aktiviteten på noen av de nevnte områdene er i 2018 og deler av 2019 finansiert
med tilskuddsmidler, som trolig vil falle bort. Dersom en skal opprettholde aktiviteten må en
uansett arbeide på en annen måte enn i dag.
Arbeidsgruppe 3 mener også at noen av oppgavene kan løses ved hjelp av frivillige. Gruppa
mener det det bør være mulig å benytte slike ressurser i større grad. Det arbeides for tiden
med en frivilligstrategi, som legges fram som sak for kommunestyret i september 2019.
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Ledelse og administrasjon
Alle enhetene har ansatte innen ledelse og administrasjon, dette området skal vurderes av
arbeidsgruppe 1 Organisasjons- og ledelsesstruktur. Vår arbeidsgruppe finner det derfor
naturlig å avvente rapporten fra arbeidsgruppe 1 før en eventuelt foreslår tiltak på området.
Superbrukere på IKT-systemer
Oppgaven som superbrukere for datasystemene kommunen bruker er fordelt på mange
ansatte i flere enheter. For å sikre god utnyttelse, korrekt bruk mv. av systemene er det
viktig at superbrukerne har nok tid til det arbeidet. Vår arbeidsgruppe legger til grunn at
arbeidsgruppe 1 Organisasjons- og ledelsesstruktur tar dette med i sine vurderinger rundt
behov for administrative ressurser. Videre regner en med at arbeidsgruppe 2 IKT-gevinstrealisering omtaler temaet i sin rapport.

3.3 Rådmann og politiske styringsorganer
Oppgave
Medlemskontingent
Østre Agder

Nettobeløp
i 2019
100.000

Ja/Nei
Nei

Medlemskontingent KS
Eiendomsskatteforum
Medlemskontingent KS
Fjord- og kystkommuner

12.000

Nei

22.000

Ja

Medlemskontingent
diverse organer

15.000

Nei

Kjøp av tjenester fra
innkjøpssamarbeidet
OFA

68.000

Nei

Kjøp av juridisk bistand

40.000

Nei

Gaver ved
representasjon, inkl.
erkjentlighetsgaver

50.000

Nei

Innvandrerråd

18.000

Nei

0

Nei

Lønningskontor for
Tvedestrand Vekst AS og
Furøya IKS

Beløp

22.000

Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
Kommunen er avhengig av samarbeidet i
Østre Agder for å gjennomføre noen av
kommunens lovpålagte oppgaver.
Mye nyttig informasjon og bistand fra
forumet.
2020
Medlemskommunene er i hovedsak på
Vestlandet og nordover. Det er kun
Tvedestrand og Farsund i Agder eller
østover som er medlemmer.
Konsekvens: Vurderes som ubetydelig.
Kommunen er medlem av flere organer
med svært lav medlemskontingent.
Arbeidsgruppa foreslår ikke konkrete
endringer, men anbefaler rådmannen å
ta en vurdering av hvert enkelt medlemsskap.
OFA gjennomfører innkjøpskonkurranser
for varer og tjenester til kommunenes
løpende drift. De følger også opp i
avtaleperioden. Dersom kommunen
skulle gjort alt arbeidet måtte en hatt
betydelig mer ressurser.
I ulike sammenhenger er det behov for
juridisk bistand ut over det kommunen
selv har ressurser til. Utgiftene har vært
høyere enn 40.000 kroner de siste årene.
Budsjettposten gjelder blant annet
erkjentlighetsgaver til ansatte etter 25 og
40 års arbeidstid i kommunen. Anbefales
opprettholdt.
Det vises til nylig vedtatt politisk
organisering etter valget høsten 2019.
Eventuell innsparing må sees i sammenheng med samlet politisk organisering.
Selvfinansierende.
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Oppgave
Tvedestrand badepark

Tilskudd til Bokbyen ved
Skagerrak

Tilskudd til bygdekino

Tilskudd til Næs
Jernverksmuseum

Tilskudd til Tvedestrand
idrettsråd

Idrettspris

Støtte til løypemaskin og
løypekjøring på Nes Verk
Tilskudd til Tvedestrand
musikkorps

Nettobeløp
i 2019
114.000

65.000

10.000

605.000

10.000

Ja/Nei
Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

5.000

Nei

48.000

Nei

15.000

Ja

Beløp

65.000

10.000

Uvisst

10.000

15.000

Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
Utgiftene gjelder lønn til strandverter og
diverse mindre utgifter i forbindelse med
badeparken. Det er også budsjettert med
inntekter fra utleie av kiosk og
økonomiske gaver. Med tanke på sikkerhet for de som bader og håndtering av
utstyrsutlån foreslår ikke gruppa tiltak på
dette området.
2020
Kommunen har i mange år gitt tilskudd til
stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak.
Arbeidsgruppa ser at denne type tilskudd
kan være nyttig i en oppstartsfase, men
anbefaler at det nå strykes.

2020

Uvisst

2020

2020

Konsekvens: Stiftelsen må finne annen
finansiering eller tilpasse sin aktivitet.
Tilskuddet ble innført da det ble startet
bygdekino på Dypvåg. Det kan søkes om
tilskudd inntil 1.000 kroner pr. viste
barnefilm, maksimalt 10.000 kroner. Nå
er det startet med bygdekino på Nes
Verk også. Gruppa mener det er andre
aktiviteter for barn og unge som er
viktigere å støtte.
Konsekvens: Arbeidsgruppa kjenner ikke
økonomien i bygdekinovirksomheten,
men det kan i verste fall hende tilbudet
vil falle bort. Hvis en skal gå på kino må
en reise til andre kommuner.
Kommunen, fylkeskommunen og staten
har en samarbeidsavtale angående tilskudd. Videre har kommunen garantert
for lån museet har. Gruppa mener rådmannen bør se på avtalen og muligens
be om en reforhandling. Målsettingen
bør være å redusere kommunens
utgifter.
Konsekvens: Avhenger av utfall av
eventuell ny avtale. Hvis tilskuddet
reduseres må museet finne annen
finansiering eller tilpasse sin aktivitet.
Fra 2018 var det en avtale om å betale ut
møtegodtgjørelse til medlemmene i
idrettsrådet. Ingen ba om utbetaling i
2018.
Konsekvens: Møter i idrettsrådet
gjennomføres på dugnad.
Nylig opprettet pris. Utmerkelsen bør
opprettholdes, likebehandling med
kulturpris. Anerkjennelse av frivillig
arbeid.
Kommunestyret har vedtatt avtale om
tilskudd. Siste år for utbetaling er 2025.
Korps for voksne. Ingen andre kor e.l. for
voksne får tilskudd fra kommunen.
Konsekvens: Korpset må finne annen
finansiering eller aktiviteten må tilpasses.
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Oppgave
Tilskudd til Kanonjolla

Diverse kulturtilskudd

Kulturpris

Nettobeløp
i 2019
12.000

60.000

Ja/Nei
Ja

Ja

6.000

Nei

17. mai

43.000

Nei

Tilskudd til festivaler

99.000

Ja

Medlemskontingent i
Tvedestrand
næringsforening

Tilskudd til Blomstrende
Tvedestrand

Næringsfondet i
østregionen

20.000

30.000

Ja

Ja

300.000

Nei

Turistinformasjon om
sommeren

55.000

Nei

Turistinformasjon Visit
Sørlandet og 8K

73.000

Nei

Beløp
12.000

20.000

99.000

20.000

30.000

Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
2020
Tilskudd til den gamle båten Kanonjolla
og aktiviteter rundt den. Aktivitet for
voksne.

2019

2020

2020

2020

Konsekvens: Det må finnes annen
finansiering eller aktiviteten må tilpasses.
Gjelder tilskudd til enkeltarrangementer,
jubiléer osv. arrangert av frivillige lag og
foreninger. Brukes en del til arrangement
for barn og unge. Det er ikke alltid at
budsjettposten blir brukt opp.
Konsekvens: Mulig at færre som søker
om tilskudd får støtte.
Anerkjennelse av frivillig arbeid. Likebehandling med idrettsprisen.
Av beløpet får Tvedestrand musikkorps
10.000 kroner for spilling 17. mai. Polenkomitéen får 15.000 kroner for salg i
Tjennaparken. Øvrig gjelder annonse,
kranser mv. Bevilgning foreslås opprettholdt.
Skjærgårds, Kystkulturuka og TRKs
regatta, 33.000 kroner hver. Arrangementene er i stor grad kommersielle. Alle
får også praktisk bistand fra kommunen,
noen får gratis frakt med båten Terna,
bruk av lokaler osv.
Konsekvens: Festivalene må finne annen
finansiering eller tilpasse sin aktivitet.
Kommunen er ikke næringsdrivende. Det
er likevel viktig å ha et godt samarbeid
med næringslivet, det kan gjøres på
andre måter enn å være medlem i
foreningen.
Konsekvens: Næringsforeningen må
finnen annen finansiering eller tilpasse
sin aktivitet.
Tilskudd til næringsforeningens arbeid
med blomster i sentrum om sommeren.
Blomstene forskjønner sentrum og gir
positivt omdømme.
Konsekvens: Næringsforeningen må
finnen annen finansiering eller tilpasse
sin aktivitet.
Bidrag til næringsfondet som igjen gir
tilskudd til bedrifter. Kommunalt bidrag
på 300.000 kroner gir p.t. ca. 800.000
kroner i disponibelt tilskudd til bedrifter i
kommunen. Dette pga. tillegg for fylkeskommunale midler.
Gjelder sommerhjelp ansatt som turistverter. De krever også inn havneavgift.
Dette er en gunstig kombinasjon av
arbeidsoppgaver.
Kommunalt bidrag til nettbasert turistinformasjon. Turistbedrifter i kommunen
kan via dette reklamere for sin aktivitet.

9

1 Utviklings- og omstillingsprosjekt – Tjenestenivået på ikke lovpålagte oppgaver – Delrapport 1 fra arbeidsgruppe 3 Tjeneste- og servicenivå i kommunen ekskl. skole og NAV. : Rapport gruppe 3 del 1 - Ikke lovpålagte oppgaver - Endelig versjon 1.5.

Oppgave

Raet nasjonalpark

Nettobeløp
i 2019

100.000

Ja/Nei

Beløp

Nei

Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
Samarbeidet vurderes som en kostnadseffektiv måte å drive turistinformasjon
på.
I privat regi bygges det et museum på
Gjeving. Kommunen skal ha en utstilling
om Raet nasjonalpark, og det skal være i
senteret. Det vises til egen sak i
kommunestyrets møte i mai 2019
angående leieavtale mv.

3.4 Administrativ støtteenhet
Oppgave
Fellesutgifter

Nettobeløp
i 2019
1.604.000

Sentralbord og resepsjon

Ja/Nei
Nei

Ja

Beløp

60.000 i
2019
115.000 i
2020

Kommunal jurist

Lærlinger

Konsekvens: Brukerne må i større grad
bruke digitale løsninger og selv komme i
direkte kontakt med kommunalt ansatte.
Kan komme klager på dårligere tilbud.
Reduksjon i årsverk løses ved naturlig
avgang.
I sin stilling har skatteoppkreveren 0,2
årsverk som kommunal jurist. Juridisk
kompetanse er svært viktig å ha tilgang
til. Det vil bli mye dyrere å kjøpe alle
disse tjenestene eksternt.
Kommunen har i alt 11 lærlingeplasser. Å
ansette lærlinger er et viktig samfunnsansvar, der kommunen må bidra.

Nei

1.777.000

Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
På området føres utgifter til porto,
annonser, sentralbord, kontorrekvisita,
sikkerhetsmakulering, forsikring, fjernarkiv mv. Digitalisering kan redusere
noen av utgiftene. Det forutsettes
håndtert av arbeidsgruppe 2 IKT gevinstrealisering, eventuelt må en komme
tilbake til dette senere.
1.7.2019
I budsjettet for 2019 er det redusert med
0,2 årsverk fra 1.7.2019, da blir resepsjon
og sentralbord stengt én dag i uka. Det
foreslås å redusere med ytterligere 0,2
årsverk og stenge enda én dag. Eventuelt
kan det vurderes samarbeid med
bibliotek og frivilligsentral.

Nei
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3.5 Barnehageenheten
Oppgave
Matservering

Nettobeløp
i 2019

Ja/Nei
Nei

Beløp

Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
I dag serverer de ansatte tre måltider
mat til barna hver dag. Det er ikke egne
ansatte til arbeidet. Alternativet til
matservering er at barna tar med niste.
Kommunestyret skal behandle revidert
barnehageplan våren 2019, der dette blir
et tema. Arbeidsgruppa har derfor ikke
vurdert temaet.

3.6 Plan, miljø og eiendom
Oppgave
Forsikring

Flagging ved kommunale
bygg

Fritidsklubben, drift av
lokaler

Nettobeløp
i 2019
445.000

30.000

Ja/Nei
Nei

Ja

101.000

Nei

Skottevik
Salg av tjenester til
boligstiftelsen

16.000
0

Nei
Nei

Salg av tjenester til
Tvedestrand
kommunehus AS

0

Nei

-261.000

Nei

41.000

Nei

Tjenna helsesenter,
utleie til fysioterapeuter

Havnevesen og brygger

Beløp

20.000

Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
Kommunen har forsikret sine bygg mv.
Det er mulig å være egenassurandør,
med den risikoen det medfører. Arbeidsgruppa anbefaler ikke å være egenassurandør. Oppgitt nettobeløp er
summen av det som føres på Plan, miljø
og eiendom og Teknisk drift.
2020
I dag flagges det ved kommunale bygg
alle offentlige flaggdager. Arbeidet
utføres av Polenkomitéen. Det foreslås å
redusere til at en kun flagger 17. mai.
Konsekvens: Det flagges ikke ved
kommunale bygg utenom 17. mai.
Utgiftene gjelder drift av hele det gamle
biblioteket. Arbeidsgruppa foreslår ikke
endringer, men viser til punkt 3.2 i denne
rapporten. Hvis det blir endringer for
fritidsklubben kan det blir endringer for
utgifter til lokaler også.
Minimumskostnader.
Boligstiftelsen utfører oppgaver kommunen har ansvar for. Kommunen selger
tjenester som daglig leder, vaktmestre
mv., og får betalt for utførte tjenester.
Gjelder vaktmestertjenester på
kommunehuset. Det legges fram en sak
til kommunestyret i mai angående
kommunalt kjøp av kommunehuset, og
dette vil bli håndtert der.
Det er inngått en langsiktig leieavtale
med privatpraktiserende fysioterapeuter.
Inntekten på dette ansvaret går til å
dekke renter og avdrag etter kjøp av
bygget.
Kommunen har mange brygger både på
fastlandet og på øyene, til fri benyttelse.
Omfang av brygger må vurderes i langsiktig plan. Det er ikke satt av midler til
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Oppgave

Nettobeløp
i 2019

Ja/Nei

Offentlige toalett

15.000

Nei

Miljøvernarbeid

845.000

Nei

-204.000

Nei

38.000

Nei

175.000

Ja

Småbåthavner

Forvaltergården

Middelskolen

Rådhuset

190.000

Nei

Sjømannsforeningen

33.000

Nei

Almestua Dypvåg

20.000

Nei

Beløp

50.000

Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
dette i økonomiplanen. Det bør innarbeides i økonomiplan 2020-2023.
Utgiftene i tabellen gjelder strøm og
vedlikehold, renhold kommer i tillegg.
Kommunen bør ha et minimum av
offentlige toaletter til besøkende i byen.
Utgiftene omfatter årsverk, tilskudd
til/medlemsskap i ulike organisasjoner og
diverse driftsutgifter. For årsverk
avventes rapporten fra arbeidsgruppe 1.
Tilskuddene er bundet opp i forpliktende
avtaler og/eller gir kommunen store
fordeler innen fagfeltet. En må likevel
løpende vurdere hvilke samarbeid en
deltar i.
Gjelder kommunale båtplasser og
småbåthavna i indre havn. Tvedestrand
må ha ei havn til båtgjestene. En har
etablert et samarbeid med havneverter
og turistinformasjon om sommeren.
Kommunen eier bygget og Museumshaven, men det er inngått en avtale med
Næs jernverksmuseum om drift.
Kommunens driftsutgifter er på et
minimum, jf. ansvarsfordeling i avtale.
2021
Bygget er kostbart å varme opp.
Kulturskolen er den største brukeren i
dag, men det har vært diskutert å flytte
dette til dagens videregående skole på
Lyngmyr fra høsten 2020. Hvis det skjer
kan en redusere driftsutgiftene på
Middelskolen.
Konsekvens: Brukerne får eventuelt
bedre lokaler til sin aktivitet. Ingen
negative konsekvenser. Ellers vil arbeidsgruppa anbefale en gjennomgang av
kommunens bygninger for å vurdere om
dagens bruk er optimal.
Arbeidsgruppa foreslår ikke konkrete
endringer, men vil anbefale en gjennomgang av kommunens bygninger for å
vurdere om dagens bruk er optimal.
Arbeidsgruppa foreslår ikke konkrete
endringer, men vil anbefale en gjennomgang av kommunens bygninger for å
vurdere om dagens bruk er optimal.
Arbeidsgruppa foreslår ikke konkrete
endringer, men vil anbefale en gjennomgang av kommunens bygninger for å
vurdere om dagens bruk er optimal.

Plan, miljø og eiendom har ansvar for drift og vedlikehold av alle bygningene kommunen eier
og bruker i sin virksomhet. Arbeidsgruppas vurderinger er gjort med utgangspunkt i at
kommunen fortsatt skal eie alle byggene, siden eventuelle forslag om salg av bygninger
vurderes å ikke inngå i gruppas mandat.
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I tabellen over er det blant annet angitt utgifter til drift av noen lokaler. Det gjelder utgifter
som føres direkte på byggene. Utgifter til vaktmester og renhold kommer i tillegg.
Gruppa har i denne delrapporten ikke vurdert konkrete tiltak for bemanning knyttet til
renhold og vaktmestre. De utfører i stor grad oppgaver knyttet til lovpålagte tjenester. Dette
vil en derfor komme tilbake til i delrapport 2.

3.7 Teknisk drift
Oppgave
Fordelte maskinutgifter/verksted
Kommunale skoger

Tilskudd til båtselskap

Parkering

Kommunale veier

Vei- og gatelys, fylkesvei
og kommunal vei

Nettobeløp
i 2019
650.000

Ja/Nei
Nei

92.000

Nei

1.373.000

Ja

-635.000

Nei

4.119.000

Nei

880.000

Ja

Beløp

650.000

400.000
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Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
Ansatt på verkstedet vedlikeholder biler
og maskinpark for øvrig. Rimeligere enn
å kjøpe alle tjenester fra et verksted.
Utgiftene gjelder lønn til ansatt som skal
følge opp Miljøgruppa, dvs. brukere fra
NAV. Miljøgruppa brukes i stor grad til
produksjon og salg av ved. Foreslår ikke
tiltak direkte, men se under bemanning
nederst i tabellen.
2021
Fylkeskommunen og kommunen har
inngått avtale om båttransport til Lyngør
og Sandøya. Avtalene gjelder ut 2020.
Selskapets regnskap de siste årene viser
gode resultater. Ny innkjøpskonkurranse
bør lyses ut med virkning fra 2021. Det
bør være mulig med innsparinger på
området. I tabellen er det ført opp en
innsparing på om lag halvparten av
dagens tilskudd. Beløpet er høyst
usikkert.

2021

Konsekvens: Avhenger av forutsetninger
og kriterier i konkurransen. Ruteopplegg,
krav til båter osv. vil påvirke dette. Bør
være mulig med innsparing uten betydelige konsekvenser for brukerne av båttransporten.
Parkeringsordningen gir inntekter til
kommunen. De siste årene har kommunestyret behandlet mange saker om
parkering, og arbeidsgruppa har derfor
ikke vurdert dette temaet.
Utgiftene gjelder drift og vedlikehold av
kommunale veier, både med egne
ansatte og kjøp av brøytetjenester fra
ulike leverandører. En vaktordning inngår
i utgiftene, den foreslås opprettholdt.
Dette er særlig viktig vinterstid.
Privatisering av noen kommunale veier
har vært til behandling i kommunestyret
tre ganger i løpet av de siste årene uten å
bli vedtatt.
Det er en fast vedlikeholdsavtale som er
inngått til og med 2019, men den vil
trolig bli forlenget med ett år. Størstedelen av utgiftene gjelder strøm og
reparasjoner. Gruppa mener en kan
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Oppgave

Nettobeløp
i 2019

Ja/Nei

Beløp

Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
redusere utgiftene ved å begrense
perioden lyset er på eller at en lar være å
lyse opp enkelte strekninger.
Det jobbes for tiden med en utredning
om å bytte til LED på alt veilys. Dette vil
gi lavere kostnader til strøm og vedlikehold, men vil bety nye investeringer.
Kostnadene er ikke beregnet, det vil skje
senere.
Konkret løsning må en arbeide videre
med. Hensyn til sikker skolevei, og
elevers rettigheter til skoleskyss må også
ivaretas. Beløpet er usikkert.

Parker og lekeplasser

1.332.000

Nei

Skjærgårdsparken og
friluftsområder

855.000

Nei

Lyngmyr idrettsanlegg

322.000

Ja

Bemanning

Ja

200.000

150.000 i
2020
300.000
fra 2021

2021

1.7.2020

Konsekvens: Mindre opplyst eller ikke
opplyste veier og gang- og sykkelveier
som kommunen i dag betaler for. Kan bli
redusert trafikksikkerhet, avhengig av
valgt løsning.
Gjelder arbeid med byrenovasjon og
andre kommunale områder. Det er viktig
for trivsel, omdømme mv. at det ser
ryddig og pent ut på offentlige plasser.
Foreslår ikke tiltak direkte, men se under
bemanning nederst i tabellen.
Utgiftene gjelder drift og renovasjon av
skjærgårdsparken og friluftsområder,
samt båten Terna. Deler av utgiftene er
finansiert av statstilskudd. Foreslår ikke
tiltak direkte, men se under bemanning
nederst i tabellen.
Utgiftene gjelder gressbanen og kunstgressbanen på Lyngmyr. Det er inngått
avtale om vedlikehold av gressbanen ut
2019, med opsjon på ytterligere 1+1 år.
Gruppa foreslår at kommunen selv
vedlikeholder banen fra 2021. Dette må
også sees i sammenheng med nytt
idrettsanlegg på Mjåvann.
Konsekvens: Det kan bli dårligere kvalitet
på gressmatta, siden kommunen i dag
ikke har så godt utstyr som innleid firma
har. Dette avhenger også av om
kommunen kjøper utstyr eller ei.
Det bør tas en gjennomgang av
bemanningen knyttet til de oppgaver
som er nevnt tidligere i denne tabellen.
Videre må det vurderes om en bruker
tiden på de rette oppgavene. Det må
også vurderes om Miljøgruppa heller bør
knyttes opp mot noen av dagaktivitetene
til Oppfølgingsenheten. Arbeidsgruppa
antyder på usikkert grunnlag at det kan
reduseres med 0,5 årsverk.
Konsekvens: En tror de prioriterte
oppgavene kan løses med redusert
bemanning, dette må kartlegges når det
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Oppgave

Nettobeløp
i 2019

Ja/Nei

Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
sees nærmere på tiltaket. Usikkert om
behov for omplassering.

Beløp

3.8 Omsorg og rehabilitering
Oppgavene til Omsorg og rehabilitering er i stor grad lovpålagte. Ikke lovpålagte oppgaver
har nær tilknytning til lovpålagte oppgaver, og kan i noen grad dekke rettigheter brukerne
har. Arbeidsgruppa mener derfor en må vurdere enhetens aktivitet i sammenheng i delrapport to.

3.9 Oppfølgingsenheten
Oppgavene til Oppfølgingsenheten er i stor grad lovpålagte. Ikke lovpålagte oppgaver har
nær tilknytning til lovpålagte oppgaver, og kan i noen grad dekke rettigheter brukerne har.
Arbeidsgruppa mener derfor en må vurdere enhetens aktivitet i sammenheng i delrapport
to.

3.10 Familiehuset
Ut over det som er nevnt andre steder i denne rapporten vil en komme tilbake til Familiehusets øvrige oppgaver i delrapport 2. Dette skyldes at oppgavene er lovpålagte.

3.11 Kirke og trossamfunn
Oppgave
Tilskudd til
ungdomsprest

Tilskudd til prostidiakon

Nettobeløp
i 2019
50.000

25.000

Ja/Nei
Ja

Ja

Beløp
50.000

0
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Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
2020
Fellesrådet har i flere år hatt en ungdomsprest (0,5 årsverk) som har arbeidet
forebyggende med ungdom i kommunen.
Stillingen er finansiert med tilskudd fra
kommunen og menighetsrådene, samt
gaver fra private. Stillingen som
ungdomsprest er kombinert med
soknepreststillingen i Holt.

2020

Konsekvens: Hvis fellesrådet ønsker å
opprettholde tilbudet må det finansieres
på annen måte. Redusert bevilgning kan
føre til lavere aktivitet på området.
Stillingen (0,5 årsverk) er felles for kommunene i østregionen, og er finansiert av
statstilskudd, menighetsråd (til og med
2018) og gaver. 2019 er første året
kommunen gir tilskudd. Stillingen var
initiert av kirken selv, ikke kommunene.
Aktiviteten retter seg i stor grad mot
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Oppgave

Nettobeløp
i 2019

Ja/Nei

Beløp

Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
voksne og ungdom, og omfatter støtte i
sårbare situasjoner og forebygging.
Det står 0 kroner i beløp i tiltak. Årsaken
er at det i økonomiplan 2019-2022 kun
er avsatt midler til dette i 2019.
Konsekvens: Diakoniarbeidet i kommunen kan svekkes hvis stillingen avvikles. Hvis fellesrådet ønsker å opprettholde tilbudet må det dekkes innen egne
rammer eller finne annen finansiering.

3.12 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik
Oppgave
Kompetanseheving,
fellesavsetning

Nettobeløp
i 2019
150.000

Ja/Nei
Ja

Beløp
100.000

Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
2019
Avsetningen brukes til felles opplæring i
Hovedavtalen mv. for tillitsvalgte og
arbeidsgiver og opplæring av verneombud. Videre brukes midlene til kurs,
konferanser og møteaktivitet for ledergruppa og utvidet ledergruppe. Det
foreslås å redusere beløpet så det kun er
midler til opplæring i Hovedavtalen og til
verneombudene igjen.
I budsjettet for 2019 er det avsatt
300.000 kroner i omstillingsmidler. De
kan det året også brukes til kompetanseheving knyttet til omstillingen.

Inntekter fra arbeid
knyttet til
utbyggingsavtaler

-50.000

Nei

Kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost

100.000

Ja

Avsetning til tap på
fordringer

50.000

100.000

2019

Konsekvens: Enhetene må selv dekke
utgiftene, hvis det vurderes som viktig å
delta på kurs, konferanser mv.
Inntekter for kommunens arbeid med
avtalene. Beløp følger fremdriften i
prosjektene, og det er ikke relevant for
gruppa å vurdere dette.
Midlene brukes av kommunestyret
gjennom året, til ulike formål de ønsker å
støtte.
Konsekvens: Kommunestyret må se på
samlet økonomisk situasjon ved
søknader om ekstra midler. Hvis en
ønsker å støtte tiltak må en finne
dekning innenfor samlet total budsjettramme, eventuelt ved justering av avsetning til eller bruk av disposisjonsfond.
Selv etter innfordringsarbeid er det en
del av kommunens kunder som ikke
betaler sine fakturer. Noen av de tapte
inntektene belastes aktuell enhet, mens
andre tap belastes dette ansvaret.
Beløpet varierer fra år til år. Avsetning
opprettholdes for å ikke øke risikoen i
budsjettet.

Nei
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Oppgave
Tilskudd til Senter mot
seksuelle overgrep
(SMSO)

Nettobeløp
i 2019
16.000

Tilskudd til TV-aksjonen

Utviklings- og
omstillingstiltak

Ja/Nei
Ja

5.000

Nei

-4.750.000

Nei

Beløp
16.000

Forslag til tiltak
Iverksette Merknad
2020
Mange organisasjoner søker hvert år om
støtte, de fleste får avslag. Det foreslås å
ta bort støtten til SMSO.
Konsekvens: Organisasjonen får også
lavere statsstøtte, og må finne annen
finansiering eller tilpasse sin aktivitet.
Symbolsk beløp som gis til ulike
organisasjoner ut fra hvem som er tildelt
TV-aksjonen.
Beløpet gjelder forventet innsparing i
ulike utviklings- og omstillingstiltak.
Dette er det ikke relevant for gruppa å
vurdere.

4 Interkommunale ordninger
Arbeidsgruppa har i sitt mandat at en skal kartlegge interkommunale ordninger. Nedenfor
følger en oversikt utarbeidet med utgangspunkt i informasjon fra enhetene. Arbeidsgruppa
har ikke gått nærmere inn på oppgavene, og må derfor ta forbehold om fullstendighet både
når det gjelder oppgaver og om det er lovpålagt eller ei. Hvis det i arbeidet med delrapport 2
framkommer nye opplysninger, vil en komme tilbake med oppdatert oversikt.
Lovpålagt
Rådmann og politiske styringsorganer
Aust-Agder revisjon IKS
Temark IKS, kontrollutvalgssekretariat
E-helse og velferdsteknologi, Østre Agder
Personvernombud, Østre Agder
Sivilforsvar
Kommunelege
Samhandlingskoordinator, Østre Agder
Akuttberedskap
Aust-Agder museum og arkiv IKS (berører også Administrativ støtteenhet)
Østre Agder næringsforum, felles stilling
Etablerersenteret IKS
IKT Agder

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

Administrativ støtteenhet
Arbeidsgiverkontroll
Skatteoppkrever for østregionen

X
X

Tvedestrandskolen
Kulturskole

X

Plan, miljø og eiendom
Landbruksforvaltning
Furøya IKS

Ikke lovpålagt

X
X

Teknisk drift
Vei- og gatelys, felles stilling

X
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Lovpålagt
X

Brannvesen
Omsorg og rehabilitering
Kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser

X

Familiehuset
Pedagogisk/psykologisk rådgivningstjeneste
Legevakt
Krisesenter
Barneverntjeneste

X
X
X
X

Kirke og trossamfunn
Krematorium

Ikke lovpålagt

X

5 Oppsummering/gruppas anbefaling
I mandatet heter det at arbeidsgruppa skal prioritere de foreslåtte tiltakene. En har valgt å
dele tiltakene inn i grupper, og prioritere gruppevis. Opplistingen innenfor hver gruppe i
tabellen under er ikke i prioritert rekkefølge.
Som nevnt tidligere i rapporten har gruppa foreslått tiltak som dekker drøyt halve innsparingskravet i 2019, store deler av kravet for 2020 og mer enn dekker kravene de to siste
årene. Årsaken er at en har valgt å ta store deler av reduksjonene i denne delrapporten. Det
er stor etterspørsel etter kommunens lovpålagte tjenester, og på en del områder forventes
etterspørselen å øke. Mange enheter sliter med å holde seg innenfor tildelte budsjettrammer. Tiltak som gruppa kan komme med i delrapport 2 kan derfor hende må brukes til å
komme ned på tildelt budsjettramme, i stedet for å oppfylle innsparingskravet til
arbeidsgruppa. Videre er det noen av beløpene i tabellen som er usikre. En tenker da
spesielt på tilskudd til båtselskap og utgifter til vei- og gatelys. På disse områdene må det
arbeides mer før en vet konkret effekt av innsparingstiltak.
Gruppa tror ikke det er realistisk at en klarer å oppfylle innsparingskravet for 2019. Årsaken
er at det tar tid å få effekt av tiltak. Noen må utredes nærmere, og for noen er det avtaler
som må overholdes. Gruppa har også lagt til grunn at tilskudd til andre som er vedtatt for
2019 ikke endres dette året. Videre er det i noen tilfeller forhold som vil bli håndtert i andre
sammenhenger. En tenker da for eksempel på vakanser og budsjettkravet om innsparing på
1,8 mill. kroner. I tillegg forventes det innsparinger knyttet til kommunehuset dersom
kommunen kjøper bygget av Tvedestrand kommunehus AS. Økonomiske forhold rundt dette
vil håndteres i budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2019.
Delrapport 2 skal leveres i oktober 2019, og foreslåtte tiltak skal inngå i økonomiplan og
budsjett for 2020-2023. Det kan derfor ikke regnes med at det vil være tiltak der som får
effekt i 2019-budsjettet.
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Kolonnen merket «Henv.» viser til hvilket kapittel i denne rapporten tiltaket er omtalt.
Henv.
3.12
3.12

Tiltak
Prioritet 1
Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost
Kompetanseheving, fellesavsetning

3.6
3.7
3.7

Prioritet 2
Middelskolen, driftsutgifter
Lyngmyr idrettsanlegg, driftsutgifter
Tilskudd til båtselskap *

3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.6
3.11
3.11
3.12

Prioritet 3
Medlemskontingent KS Fjord- og kystkommuner
Tilskudd til Bokbyen ved Skagerrak
Tilskudd til bygdekino
Tilskudd til Næs Jernverksmuseum **
Tilskudd til Tvedestrand idrettsråd
Tilskudd til Tvedestrand musikkorps
Tilskudd til Kanonjolla
Diverse kulturtilskudd
Tilskudd til festivaler
Medlemskontingent i Tvedestrand næringsforening
Tilskudd til Blomstrende Tvedestrand
Redusert flagging
Tilskudd til ungdomsprest
Tilskudd til prostidiakon ***
Tilskudd til Senter mot seksuelle overgrep

3.7

Prioritet 4
Sentralbord og resepsjon på kommunehuset, redusert
bemanning
Teknisk drift, redusert bemanning

3.7

Prioritet 5
Vei- og gatelys, reduserte driftsutgifter

3.4

Totalt forslag til tiltak
Totalt innsparingskrav i mandat, begge delrapporter

2019

2020

2021

2022

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

50.000
200.000
650.000

50.000
200.000
650.000

22.000
65.000
10.000

22.000
65.000
10.000

22.000
65.000
10.000

10.000
15.000
12.000
20.000
99.000
20.000
30.000
20.000
50.000

10.000
15.000
12.000
20.000
99.000
20.000
30.000
20.000
50.000

10.000
15.000
12.000
20.000
99.000
20.000
30.000
20.000
50.000

16.000

16.000

16.000

115.000

115.000

115.000

150.000

300.000

300.000

400.000

400.000

2.304.000
1.500.000

2.304.000
2.000.000

20.000

60.000

280.000
500.000

854.000
1.000.000

* = Beløpet er satt på usikkert grunnlag, det er halvparten av tilskuddet i 2019. Konkurranse om transport og krav om båter,
rutetilbud mv. vil påvirke beløpet.
** = Det er ikke ført opp noe konkret beløp eller tidspunkt for iverksetting av tiltak. Rådmannen bør snarest ta kontakt med
samarbeidspartnerne og se på avtalen og muligheter for reforhandling.
*** = I økonomiplanen 2019-2022 er tilskudd til prostidiakon kun ført opp i 2019. Tiltaket er oppført i tabellen over fordi
arbeidsgruppa mener det ikke bør gis tilskudd videre. En kan ikke sette opp noe beløp siden det ikke ligger i økonomiplanen
framover.

I tillegg til tiltakene i tabellen over, har arbeidsgruppa påpekt behov for en gjennomgang av
kommunens bygningsmasse. Da må det vurderes om dagens bruk er optimal og om en skal
bruke og eie alle bygg en gjør i dag.
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Tvedestrand kommune
Plan, miljø og eiendom
Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10037-1
Andreas Gimming Stensland

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

og Øyvind Johannesen
Møtedato
12.06.2019
18.06.2019

Bygging av ny barnehage på Bronsbu
Rådmannens forslag til vedtak
1.
Tvedestrand kommunestyre vedtar foreslått rom- og funksjonsprogram for ny
barnehage på Bronsbu med et totalt bruttoareal på omlag 1235 m2, jfr.
vedlegg til saken.
2.

Tvedestrand kommunestyre vedtar at prosjektet ny barnehage på Bronsbu
gjennomføres som en totalentreprise med beskrevet grunnlag.

3.

Tvedestrand kommunestyre vedtar at den nye barnehagen på Bronsbu bygges
etter teknisk forskrift, TEK17, med opsjon på energireduserende tiltak.

4.

Tvedestrand kommunestyre vedtar en total kostnadsramme på 59,5 mill.
kroner inkl. mva. i 2019-priser for prosjektet.

5.

Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende fremdriftsplan og fullmakter til
gjennomføring av prosjektet:
Alternativ A:
Rådmannen får fullmakt til å planlegge og gjennomføre byggeprosjektet
innenfor en kostnadsramme på 59,5 mill. kroner målt i 2019-priser, med
ferdigstillelse innen 1.august 2022. Prisjustering av vedtatt kostnadsramme
kommer en tilbake til i forbindelse med økonomiplan 2020-2023 og budsjett
2020. Kostnader til prosjektet innarbeides i fremtidige økonomiplaner og
budsjetter.
Alternativ B:
Endelig avgjørelse om videre planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet
settes på vent til behandling av budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 i
desember 2019. Det tas da stilling til når prosjektet eventuelt skal
gjennomføres med fremdriftsplan.

Vedlegg
Fremdrift bygging Bronsbu barnehage (003)
Rom- og funksjonsprogram datert 23.05.2019 Bronsbu barnehage (003)
Bakgrunn for saken (fakta)
Det vises til tidligere vedtak i saken:
Dokumentnr.: 19/10037-1
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71/2015 Lokalisering av ny skole og barnehage i sentrum
 Kommunestyret velger alternativet Bronsbu som lokaliseringsvalg for ny
barnehage i sentrum, og ber om at det så snart som mulig utarbeides et
fullverdig forprosjekt med konkret forslag til hvordan utbyggingen skal
gjennomføres, og hvilke kostnadsrammer og fremdriftsplan det kan legges opp
til.
 Ordfører og rådmann får fullmakt til å gå i forhandlinger med grunneier av
området ved Bronsbu. Resultatet av forhandlingene legges frem for
kommunestyret til endelig avgjørelse.
148/2016 Kjøp av tomt til ny barnehage på Bronsbu
Kommunestyret godkjenner den framforhandlede og vedlagte kjøpekontrakten
mellom Åsulv Hegland og Tvedestrand kommune vedrørende kjøp av ca. 29 da
til tomt for barnehage, jfr. referat datert 15.11.16 fra forhandlingsmøte den
03.10.16.
Ordføreren får fullmakt til å undertegne avtalen.
21/2019 Egengodkjenning av reguleringsplan for ny barnehage på Bronsbu
Tvedestrand kommunestyre vedtok, i medhold av plan- og bygningsloven § 1212 forslag til reguleringsplan for ny barnehage på Bronsbu med plankart og
bestemmelser sist revidert 01.02.2019.
Rom- og funksjonsprogrammet er nå ferdigstilt, og det legges fram som en sak for
kommunestyret til godkjenning.
Problemstilling
Kommunestyret skal i denne saken ta stilling m.a. følgende:
1. Godkjenning av foreslått rom- og funksjonsprogram, jfr. vedlegg.
2. Godkjenning av entreprise- og konkurranseform.
3. Godkjenning av energi-, miljø- og klimaplattform.
4. Godkjenning av kostnadsramme
5. Godkjenning av fremdriftsplan og eventuelle fullmakter til gjennomføring av
prosjektet.
Faglige merknader/historikk
Barnehagetomt på Bronsbu med adkomst fra Bakkevei.
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Barnehageplan - Bronsbu
Følgende er skrevet om barnehage på Bronsbu i barnehageplanene:
Kulepunkt 5 i konklusjonen i gjeldende barnehageplan:
Erstatte Villa Utsikten og Skriverstua barnehager, og eventuelt Bøklia
barnehage med nytt bygg i sentrum.
Livsløpskomiteen ble orientert om utkastet i møte den 2.4.19, og utkast til
barnehageplan har vært på høring med høringsfrist 10.5.19. Det er kommet 9
høringsinnspill. Barnehageplanen skal vedtas i kommunestyremøte den 18.6.19.
Kulepunkt 1 i forslag til ny barnehageplan:
Det bygges ny 6 avdelings barnehage på Bronsbu som ferdigstilles innen
1.8.2022.
Dette i tråd med sist vedtatt økonomiplan for 2019-2022. Kostnadsramme i
2018-pris er 58 mill. kroner inkl. mva.
Dette støttes av alle som kommenterte dette punktet i høringsuttalelsene.
Kulepunkt 7 i forslag til ny barnehageplan:
Mat tilberedes og serveres i barnehagene. Foreldre betaler kostpenger. Satsen
bør vurderes økt.
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Dette støttes av alle som kommenterte dette punktet i høringsuttalelsene, men det
var dissens i alle samarbeidsutvalgene der de ansatte stemte mot forslaget. De pekte
på viktigheten av å ha egnede lokaler og eget personale med egnet utdanning til å ha
ansvar for matserveringen.
Økonomiplan
Utdrag fra vedtatt økonomiplan 2019 – 2022:
Kommunestyret vedtok å bygge ny barnehage på Bronsbu med samlet
kostnadsramme på 58 mill. kroner for 6 avdelinger med ferdigstillelse 1.8.2022.
Kostnadsrammen er oppgitt i 2019-kroner.
I økonomiplan 2019-2022 er det innarbeidet midler til finansiering av prosjektet
innenfor en kostnadsramme på 58 mill. kroner ekskl. mva. Det er forutsatt en
reduksjon i driftsopplegget med omlag 1,4 mill. kroner ved bygging av ny barnehage
og nedleggelse av 2-3 sentrumsbarnehager. I tillegg var det forventet salgsinntekter
ved salg av bygningen til 2 gamle sentrumsbarnehager.
Rom- og funksjonsprogram for ny barnehage
Vedlagte rom- og funksjonsprogram er utarbeidet gjennom brukermedvirkning med
assistenter/fagarbeidere, pedagogiske ledere, styrere og driftspersonell i barnehagen.
Programmet inneholder oversikt over de rammer anlegget skal utformes innenfor, de
krav som stilles til anleggets funksjoner, oversikt over ønsket nærhet mellom
funksjonene og arealfordelingen.
Her følger en oppsummering av hovedinnholdet i dokumentet.
Dimensjonering
Barnehagen skal planlegges og dimensjoneres for 108 barn, fordelt på seks
avdelinger.
Lover og forskrifter
Det viktigste regelverket for å ivareta barnehagen i driftsfasen er særlig knyttet ti seks
lover, med tilhørende myndigheter:







Barnehageloven av 1. januar 2006.
Plan- og bygningsloven av 1. juli 2009 (Kommunens bygningsmyndighet).
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 20. juni 2008 (Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne).
Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 (Arbeidstilsynet)
Folkehelseloven (Helse- og omsorgsdepartementet)1. januar 2012.
Forskrift om miljøretta helsevern (Kommunehelsetjenesten) 9. mars 2012.

Planløsning
Det skal søkes å finne løsninger som gir en funksjonell og mest mulig optimal intern
kommunikasjon og sammenheng i bygningsmassen. Det nye anlegget skal ha en høy
arealeffektivitet med lite rent trafikkareal, stort bruksareal og en gunstig brutto/nettofaktor, men uten at det går utover det funksjonelle eller legger store begrensinger på
mulighetene for å legge til rette for gode dagslysforhold.
Bygget skal utformes slik at en kan bevege seg tørrskodd mellom ulike funksjoner i
barnehagebygget. Hele bygget skal være universelt utformet. Plassering av innganger
og garderober for avdelingene bør være slik at det oppnås klart skille mellom skitten og
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ren sone. Alle avdelinger skal ligge på samme plan som utgangsparti. Personalfløy kan
plasseres i andre etasje. Planløsningen må være slik at det legges til rette for sambruk
av funksjoner. Samtidig må det være mulig å skjerme rom og arealer som ikke skal
sambrukes. Utforming av de ulike rom må være slik at møblerbarheten og
bruksegenskapene blir gode. Bygget skal ha en tydelig sonedeling slik at bestemte soner
kan låses av, mens andre er tilgjengelige for ulike brukere
Bygningsutforming





Barnehageanlegget skal fremstå som et moderne og framtidsrettet anlegg, gjerne
med inspirasjon fra tvedestrandsk arkitektur.
Anlegget skal fungere effektivt og rasjonelt, og stå fram som tydelig og med et
uttrykk som speiler god kvalitet. Bygget skal være inspirerende og kreativt.
Barnehagen skal bygges etter TEK 17.
Barnehagen skal bygges med robuste, slitesterke materialer og god lyddemping

Arealprogrammet
Arealprogrammet består av 5 arealkategorier
1. Leke og oppholdsareal
 Avdelinger
 Samlingsrom
 Multifunksjonsrom
 Språk/konstruksjonsrom
 Rom for barn med særskilte behov for tilpasning/omsorg
2. Støttefunksjoner
 Storkjøkken
 Grovgarderobe med toaletter
 Fingarderobe
 Stellerom
 Bad
3. Personalfasiliteter
 Administrasjonskontor
 Arbeidsplasser i kontorlandskap
 Personalrom
 Møterom
 Personalgarderobe med dusj og toalett
4. Annet areal
 Renhold
 Lager
 Teknisk rom
 Hvilerom
5. Uklimatiserte rom
 Avfall
 Lagerboder
 Vaktmesterbod
 Overbygg sykler og barnevogner
Lek- og oppholdsareal i avdelingene
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Det skal etableres 6 avdelinger med enten plass til 18 barn over 3 år, eller 9 barn under
tre år. Alle avdelingene skal i prinsippet kunne brukes av barn over 3 år, men tre av
avdelingene skal særlig tilpasses de yngste barna. Det innebærer blant annet særlig
tilrettelegging av funksjoner for hvile. Avdelingen er barnas primære oppholdsareal i
barnehagen, og de rom som de har størst tilhørighet til. Her er det faste grupper av
barn og voksne.
Arealprogrammet for ny barnehage på Bronsbu
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Felles lek og oppholdsareal
Fellesarealer består av ulike temarom som gir mulighet for varierte pedagogiske
aktiviteter. Fysiske rom, interiør, og organisatoriske tiltak er virkemidler for å utøve en
pedagogikk i samsvar med rammeplanens målsetninger. Følgende teama er ønskelig for
utforming av rom og funksjoner:









Skape og forme, delta i sølete aktiviteter; maling, snekring, leire og vann.
Synge, danse og spille teater
Utforske og eksperimentere
Sanse og oppleve – vann, lys, lyd, bevegelse, taktil
Ro- og hvile
Konsentrasjon og oppmerksomhet
Samtale og lytte
Bygge, bråke og utfolde seg

Samlingsrommet
Samlingsrommet skal først og fremst fungere som aktivitetsrom (hovedprioritet)
Her skal man kunne samle barn og voksne til samlinger av kulturell og sosial karakter,
bevegelsestrening og sanseopplevelser. Samtidig skal dette rommet ligge i tilknytning
til kjøkkenet og kunne anvendes til måltid, enkel matlaging og bakeverksted. Rommet
skal kunne deles av.
«Fleksibelt» kjøkken
Bygget skal ha et kjøkken som skal kunne åpnes opp med skyvedør eller annen
funksjonell løsning mot samlingsrommet (6.3.1 Samlingsrommet). Kjøkkenet skal
kunne betjenes av egen servicearbeider/ kokk eller av barnehagepersonalet. Barn skal
kunne delta i enkel matlaging. På kjøkkenet skal det være mulig å tilberede varm og kald
mat for hele barnehagen
Uteområder
Barnehagetomten på Bronsbu ligger i et vakkert kulturlandskap med svært gode
naturkvaliteter. De stedegne kvalitetene skal være utgangspunkt for å skape en
barnehage med en helt særegen identitet. Den gamle eplehagen med natursteinsmurer
må bevares og foredles. Det samme gjelder mangfoldet av treslag og annen vegetasjon.
Det er flere store trær på tomten, som hver av dem kunne stått fram som et tuntre.
Flest mulig av dem skal beholdes.
Uteområdet skal invitere barna til å holde seg i aktivitet, og gi dem opplevelser som
forsterker lysten til å utfordre egne grenser. Det skal være et variert område som tar
hensyn til barn fra 0-6 år og ulikt funksjons- og ferdighetsnivå. Barna skal stimuleres
motorisk, fysisk, sosialt og intellektuelt.
Arealstørrelser
Sum nettoareal for barnehagen er på 950 m2. Det gir i snitt et nettoareal pr. barn på
8,8 m2. Til sammenligning har Trondheim kommune et nettoareal pr. barn på 9,1 m2
i sin arealnorm. Sum bruttoareal for barnehagen er 1235 m2.
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Entreprise og konkurranseform
Basert på Tvedestrand kommunes organisering og markedssituasjonen i området
anbefales det at prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med beskrevet
grunnlag.
Dette gjør at Tvedestrand kommune får utviklet prosjektet med kontroll på de
prosjekterende og at gjennomføringsfasen blir i en setting med kun ett grensesnitt
(en totalentreprenør). Dette gjøres ved at det engasjeres en prosjekteringsgruppe
som lager et totalentreprisegrunnlag. Det må gjøres en forprosjektering både i design,
og tekniske løsninger slik at en vet at byggherrekrav blir ivaretatt. Ut-dokumentet vil
være totalentreprisegrunnlaget.
Byggherren påtar seg et ansvar i forhold til det prosjekterte materialet mot
totalentreprenøren, men gjennomføringsansvaret blir håndtert under en kontrakt. Det
må påregnes en byggherre/ brukermedvirkning i prosjektet og endringer vil
forekomme i prosjekteringsfasen spesielt. Det er derfor viktig at byggherren rigger
prosjektet for dette.
Totalentreprisen utlyses som en åpen tilbudskonkurranse og kontraheres på
kompetanse, kapasitet og pris.
Tvedestrand kommune har god erfaring med det å lage funksjonsbeskrivelser i
prosjekteringsteam og utførelse gjennom totalentreprise. De fleste kommunale
utbygginger de seinere årene har foregått gjennom denne type
gjennomføringsmodell. Prosjektet med 12 omsorgsboliger i Olav Sverres vei,
Strannasenteret, psykiatriboligene i Utsikten bofelleskap, nye kommunale boliger på
Lauvåsen er eksempler på dette.
Det anbefales ikke å gjennomføre prosjektet med delte entrepriser. Dette begrunnes
med at det vil bli for mange grensesnitt med ansvar på byggherreorganisasjonen.
En annen modell som er vurdert er samspillsmodellen. Denne modellen krever en del
involvering i prosjekteringsfasen. Tvedestrand kommune er allerede involvert i en
samspillskontrakt på prosjektet «Ny videregående skole og idrettsanlegg i
Tvedestrand».
Etter rådmannens mening vil det være uklokt å inngå en ny slik kontrakt i denne
perioden på grunn av kapasiteten i egen organisasjon samt at markedet vil
respondere negativt fordi det er lite interesse blant entreprenørene for slike «små
prosjekter¨» innenfor denne konkurranseformen.
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Energi-, miljø- og klimaplattform
Energi





TEK17: Et barnehagebygg satt opp etter teknisk standard fra 2017 er et godt
isolert og tett bygg med balansert ventilasjon, har energifleksible
varmesystemer (vannbåren varme) og relativt energigjerrig teknisk utstyr. Krav
til energieffektivitet i forskriften (TEK17) er blitt skjerpet de siste 10 årene.
Energieffektivitet i forskriften (TEK17) er nesten lik lavenergi i NS3701 «NS
3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger for yrkesbygninger».
Passivhusstandard: Dette omfatter noe strengere krav til blant annet
isolasjonstykkelser, U-verdi i vinduer, og bedre lufttetting. Bygging til passivhus
kan innebære økt investeringskostnad på inntil 3-4 %.
Nullenergi- eller plussenergibygg: slike bygg har et energiregnskap gjennom
året som går i null eller i pluss. Dette innebærer i praksis en energieffektiv
bygningskropp (passivhusstandard eller bedre) samt installasjon av
energiforsyning med lave klimagassutslipp. Bygging av null- eller plusshus
innebærer økt investeringskostnad både til energieffektivisering og
energiforsyning på inntil 7-9 %.

Materialer
Det kan vurderes å stille krav til prosjektering og oppføring av
bærekonstruksjon/dekker med utstrakt bruk av tre, eventuelt lavkarbon-betong.
Dette bør utredes nærmere i skisseprosjektfasen – både med hensyn til tekniske
løsninger og kostnader. Bruk av tre i konstruksjon kan redusere klimabelastning fra
produksjon av byggematerialer, samt bidra til muligheter for lokalt/regionalt
næringsliv.
Helse og innemiljø
Det skal prioriteres klima- og miljøtiltak som gir merverdi i form av gode
dagslysforhold, sunne og robuste materialer, og god luftkvalitet.
Det er spesielt viktig å unngå overoppheting i rom orientert mot vest. Tiltak mot
overoppheting kan være solavskjerming, tosidig lufting, og blottlagte tyngre
materialer (for eksempel massivtre eller betong i himlingen).
Overvann
Overvann må utredes med hensyn på trygg avrenning. Fordrøyning vurderes etter
stedlige forhold på byggetomt. Bekken må hensyntas.
Grønne tak og regnbed er positivt for fordrøyning/infiltrering av nedbør av lav
intensitet og vurderes videre i prosjektet.
Fremdriftsplan
Det vises til vedlagte forslag til fremdriftsplan. Barnehagen skal ferdigstilles
01.08.2022 ifølge sist vedtatt økonomiplan for 2019-2022. Det vises her til alternativ
A under punkt 5 i rådmannens forslag til vedtak.
Med bakgrunn i forverret økonomiske rammevilkår for kommunen som har
fremkommet etter at økonomiplanen ble vedtatt i desember 2018, har rådmannen
utarbeidet et alternativ B under punkt 5 i rådmannens forslag til vedtak. Dette
alternativet setter videre fremdrift av byggeprosjektet på vent til desember 2019.
Endelig avklaring av videre fremdrift for prosjektet vil da kommunestyret ta stilling
ved behandlingen av budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023.

Dokumentnr.: 19/10037-1

side 9 av 11

19/25 Bygging av ny barnehage på Bronsbu - 19/10037-1 Bygging av ny barnehage på Bronsbu : Bygging av ny barnehage på Bronsbu

Kostnadsramme
Samlet total prosjektkostnad er satt til 59,5 mill. kroner Kostnadsrammen er oppgitt i
2019-kroner. Kostnadsrammen bygger på følgende kalkyle:
Tekst
Forberedende arbeider (mulighetsstudie, rom- og
funksjonsprogram, grunnboringer mv.)
Grunnerverv *
Prosjektering
Huskostnad (selve barnehagebygget og utvendige boder
mv.)
Utendørs (parkering, vei, vann og avløp på tomt,
lekeområde, gjerde mv.)
Inventar og utstyr
Diverse kostnader (gebyrer, forsikring mv.)
Kunstnerisk utsmykning *
Lønn egne ansatte *
Delsum, ekskl. merverdiavgift
12 % uforutsett/reserve
Totalsum ekskl. merverdiavgift
25 % merverdiavgift
Totalsum inkl. merverdiavgift i 2019-priser
* Det regnes ikke merverdiavgift på disse postene.

Beløp i 2019kroner
1.500.000
1.430.000
3.200.000
26.540.000
6.000.000
2.000.000
500.000
600.000
1.350.000
43.120.000
5.180.000
48.300.000
11.200.000
59.500.000

Til grunn for estimatet er brukt erfaringstall hentet fra Norsk Prisbok 2019 (Norsk
Prisbok er et oppslagsverk for den norske byggebransjen) og et bruttoareal på 1235
m2 fra rom- og funksjonsprogrammet. Tidligere kostnadsramme bygde på et
bruttoareal på 1204 m2.
Prosjektkostnaden omfatter: div. forberedende arbeider, grunnerverv, prosjektering,
huskostnad, infrastruktur, utendørs arbeider, inventar og utstyr, kunstnerisk
utsmykking samt administrasjonskostnader. Det er medregnet 12 %
utforutsett/reserve i prosjektet.
I vedtatt økonomiplan 2019-2022 er det skrevet at kostnadsrammen på 58 mill.
kroner er oppgitt i 2019-priser. Det riktige er 2018-priser. Prisstigning på 2,6 % fra
2018 til 2019 forklarer den nye rammen på 59,5 mill. kroner. I tillegg er bruttoarealet
økt fra 1204 til 1235 m2.
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Konklusjon
Rådmannen anbefaler at rom- og funksjonsprogrammet godkjennes med et
bruttoareal på omlag 1234 m2. Det er gjort et grundig arbeid med programmet, som
er utarbeidet gjennom brukermedvirkning med en egen referansegruppe bestående av
assistenter, fagarbeidere, pedagogiske ledere, styrere og driftspersonell i barnehagen.
Bruk av kjøkkenfunksjonen følger av sak om barnehageplanen og beskrives i tråd med
vedtaket i saken.
Rådmannen anbefaler at barnehageprosjektet gjennomføres som en totalentreprise
med beskrevet grunnlag. Dette gjør at Tvedestrand kommune får utviklet prosjektet
med kontroll på de prosjekterende og at gjennomføringsfasen blir i en setting med
kun ett grensesnitt. Ved å utvikle et godt beskrevet grunnlag vil kommunen ha
kontroll både på utforming og kvalitet innenfor gitt budsjettramme.
Rådmannen anbefaler at barnehagen bygges etter TEK 17 med opsjon på
energireduserende tiltak som f.eks. passivhusstandard og energibrønner.
Det vil prioriteres klima- og miljøtiltak som gir merverdi i form av gode
dagslysforhold, sunne og robuste materialer, og god luftkvalitet. Bruk av tre skal
prioriteres.
Rådmannen anbefaler en total kostnadsramme på 59,5 mill. kroner inkl. mva. i 2019priser for prosjektet. Dette er en mindre oppjustering på 1,5 mill. kroner inkl. mva. fra
kostnadsrammen som var lagt til grunn i gjeldende økonomiplan; 58 mill. kroner inkl.
mva.
Rådmannen legger frem 2 alternative forslag til fremdriftsplan og eventuelle
fullmakter til gjennomføring av prosjektet.
Alternativ A er i tråd med sist vedtatt økonomiplan for 2019-2022 og gir rådmannen
fullmakt til å gjennomføre prosjektet i tråd med vedtatte planer og kostnadsramme.
Alternativ B er realiteten en utsettelse på omlag 6 måneder med å ta endelig stilling til
om prosjektet skal gjennomføres og eventuelt når. Bakgrunnen er m.a. at
kommunens økonomiske rammevilkår har forverret seg vesentlig gjennom vedtak og
signaler fra Regjering og Storting. I gjeldende økonomiplan er det forutsatt at
utgiftsnivået kommunen skal reduseres totalt med nærmere 11,5 mill. kroner innen
utgangen av 2022. Dette er utenom reduserte driftsutgifter ved eventuell nedleggelse
av tre grendeskoler fra 01.08.2024 med omlag 7,9 mill. kroner. Det er dette som
ligger inne i gjeldende budsjett og økonomiplan vedtatt av kommunestyret. De
økonomiske rammevilkårene for kommunen har etter behandlingen av budsjett og
økonomiplan blitt/kan bli forverret med omlag ytterligere omlag 10-11 mill. kroner
ved at:
- Eiendomsskatt, maksimal skattesats er fastsatt til 4 o/oo. Det er 1 o/oo lavere
enn økonomiplanen legger til grunn og gir en reduksjon i kommunens inntekter
på 6 mill. kroner i slutten av økonomiplanperioden.
- Distriktsindeksen, kriteriene og vektingene foreslås endret, og kan medføre en
reduksjon i kommunens inntekter på inntil 4,8 mill. kroner i slutten av
økonomiplanperioden
På bakgrunn av den siste utviklingen anbefaler rådmannen alternativ B.
Tvedestrand, 26.04.2019
Rådmannen
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Fremdrift ny barnehage på Bronsbu
Reguleringsplan for ny barnehage
Rom- og funksjonsprogram (RFP)
PS RFP / kostnadskalkyle/konkurranseform

jan.19

feb.19

mar.19

apr.19

Anbud bistand prosjektledelse/arkitekt
Grunnboringer
Skisse v/ Ark
Utarbeide kravspek.
(RIB,RIV, RIBr på ramme)
Anbudutsendelse KGV
Evaluering
Kontraktsinngåelse / kahrenstid

Totalentreprenør byggetid

Politiske behandling

mai.19

jun.19

jul.19

aug.19

sep.19

okt.19

nov.19

des.19

jan.20

feb.20

mar.20

apr.20

mai.20

jun.20

jul.20

aug.20

sep.20

apr.22

mai.22

jun.22

jul.22

aug.22

sep.22

okt.22
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Tvedestrand kommune

Rom- og funksjonsprogram
UTKAST
Ny barnehage i Tvedestrand

2016-04-08 Oppdragsnummer:
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1

Prosjektinformasjon
Dette rom- og funksjonsprogrammet skal inngå som del av det samlete byggeprogrammet for
prosjektet «Ny barnehage i Tvedestrand». Dokumentet er framkommet gjennom en grundig
brukermedvirkningsprosess med assistenter/fagarbeidere, pedagogiske ledere, styrere og
driftspersonell i barnehagen. Dokumentet er ført i pennen av seksjon for skole og barnehage
i Norconsult, ved Beate Aske Løtveit og Terje Gregersen.
Programmet inneholder oversikt over de rammer anlegget skal utformes innenfor, de krav
som stilles til anleggets funksjoner, oversikt over ønsket nærhet mellom funksjonene og
arealrammen med arealfordeling.
Oppdragsgiver er Tvedestrand kommune.

1.1

RAMMEBETINGELSER

1.1.1

Regulering/tomt
Prosjektforslagene skal vise hvordan tilkomsten for fotgjengere, syklister, nødvendig vare- og
persontransport og parkering er tenkt løst. Tenkt løsning for soneinndeling av uteområdet må
også komme tydelig fram, jf. funksjonskravene beskrevet i kapittel 10 og 11.

1.1.2

Dimensjoneringsgrunnlag
Barnehagen skal planlegges og dimensjoneres for 108 barn, fordelt på seks avdelinger. Tabellene
beskriver dimensjoneringsgrunnlaget.
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Antall
Barnehage

Kommentarer
Personer

Barn

Årsverk

108

Administrasjon (styrer)

2

1,5

Pedagoger

8

8

Assistenter

12-18

12

Servicemedarbeider

1

1

Styrer + styrerassistent/stedfortreder
for enhetsleder
Ped.norm
2 assistenter pr avdeling

Hovedansvar for
kjøkkendrift

Spes.ped.

3-4

2

Ped + assistenter
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2

Lover og forskrifter
Det viktigste regelverket for å ivareta barnehagen i driftsfasen er særlig knyttet til seks lover,
med tilhørende myndigheter:


Barnehageloven av 1. januar 2006.



Plan- og bygningsloven av 1. juli 2009 (Kommunens bygningsmyndighet).



Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 20. juni 2008 (Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne).

2.1



Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 (Arbeidstilsynet)



Folkehelseloven (Helse- og omsorgsdepartementet)1. januar 2012.



Forskrift om miljøretta helsevern (Kommunehelsetjenesten) 9. mars 2012.

BARNEHAGELOVEN
Lov om barnehager (barnehageloven) trådte i kraft 1. januar 2006, sist endret 1. august 2003.
Loven beskriver

barnehagens formål

og

innhold,

krav

til

godkjenningsplikt

og

Barnehagemyndighetenes generelle oppgaver med mer.

2.2

PLAN OG BYGNINGSLOVEN
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) med tilhørende
byggeforskrift inneholder omfattende krav til det fysiske miljøet. Ny plan- og bygningslov trådte
i kraft 1. juli 2009, sist endret 1. januar 2016. Lovverket kommer spesielt til anvendelse i
sammenheng med planlegging og oppføring av nye barnehager og omfattende rehabilitering
av eksisterende bygg. Loven gir også sterke føringer for universell utforming.
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2.3

UNIVERSELL UTFORMING
Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser
for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Prinsippet om
universell utforming er lovfestet i Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft
1. januar 2009. Ifølge loven skal offentlig virksomhet og privat virksomhet som er rettet mot
allmennheten, arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor
virksomheten. Loven omfatter barnehagens plikter til å sikre universell utforming i tråd med
loven. Når det gjelder spesifisering av krav til universell utforming av bygg og utearealer skal
TEK 17 legges til grunn. For øvrig vises til: www.universell-utforming.miljo.no og
«Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg», DIBK 2013.

2.4

ARBEIDSMILJØLOVEN
Lov om arbeidsmiljø, arbeidsvern og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) trådte i kraft 1. januar
2006, sist endret 1. januar 2016. De ansatte sine miljøkrav er ivaretatt gjennom
Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at loven etterfølges. Ved bygging av nye
barnehageanlegg er det viktig at en legger til grunn de retningslinjer som loven og tilhørende
forskrifter legger opp til. Dette gjelder blant annet kontorarbeidsplasser for pedagoger,
forholdene for administrasjonen, samt alle personalfasiliteter i anlegget.

2.5

FOLKEHELSELOVEN
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven av 24. juni 2011 nr. 29) trådte i kraft 1. januar 2012.
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse,
herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og
somatisk sykdom, skade eller lidelse.
Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak
og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til
rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, derfor skal «Helse i alt vi gjør» være
gjennomgående prinsipp for utforming av barnehageanlegget inn- og utomhus. Særlig med
tanke på barnehagens lekeareal inne og ute skal man planlegge for allsidig fysisk aktivitet for
alle aldersgrupper.
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2.6

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V
Forskriften trådte i kraft 1.1.1996 og blir ofte kalt for barnas arbeidsmiljølov. Forskriften
inneholder krav til det fysiske og sosiale miljøet, og stiller krav til bl.a. ansvarsforhold,
internkontroll, plikt til opplysning og informasjon, tilsyn, sanksjoner og klage. Formålet med
forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode
sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Forskriften forutsetter at
det enkelte barnehageanlegg skal godkjennes. Dette gjelder også nye barnehager. Forskriften
er hjemlet i Folkehelseloven.
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3
3.1

Generelle krav
PLANLØSNING


Det skal søkes å finne løsninger som gir en funksjonell og mest mulig optimal intern
kommunikasjon og sammenheng i bygningsmassen, og fornuftig disponering av
uteområdet til ulike aktiviteter.



Det nye anlegget skal ha en høy arealeffektivitet med lite rent trafikkareal, stort
bruksareal og en gunstig brutto/netto-faktor, men uten at det går utover det funksjonelle
eller legger store begrensinger på mulighetene for å legge til rette for gode
dagslysforhold og utsikt.



Bygget skal utformes slik at en kan bevege seg tørrskodd mellom ulike funksjoner i
barnehagebygget. Hele bygget skal være universelt utformet. Plassering av innganger
og garderober for avdelingene bør være slik at det oppnås klart skille mellom skitten og
ren sone.



Alle avdelinger skal ligge på samme plan som utgangsparti. Personalfløy kan gjerne
plasseres i andre etasje.



Planløsningen må være slik at det legges til rette for sambruk av funksjoner. Samtidig
må det være mulig å skjerme rom og arealer som ikke skal sambrukes.



Utforming av de ulike rom må være slik at møblerbarheten og bruksegenskapene blir
gode.



Bygget skal ha en tydelig sonedeling slik at bestemte soner kan låses av, mens andre
er tilgjengelige for ulike brukere. Følgende soner skal etableres, og kunne låses av,
samtidig som andre er tilgjengelige:
o

Administrasjons- og personalarealer

o

De ulike avdelingene
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o

Spesialiserte fellesrom

o

Kjøkken og «Samlingsrommet»

Det understrekes at hvert av disse rommene skal kunne låses av enkeltvis i tillegg. Alle
rom tilknyttet drift og renhold må kunne låses, samt alle personaltoalett.

3

GENERALITET, ELASTISITET OG FLEKSIBILITET

3.3

ARKITEKTONISK UTTRYKK


Arkitekturen

skal

manifestere

barnehageanlegget

som

et

moderne

og

framtidsrettet anlegg, gjerne med inspirasjon fra tvedestrandsk arkitektur.


Anlegget skal fungere effektivt og rasjonelt, og stå fram som tydelig og med et
uttrykk som speiler god kvalitet. Bygget skal være inspirerende og kreativt.

3.4



Barnehagen skal bygges etter TEK 17.



Barnehagen skal bygges med robuste, slitesterke materialer og god lyddemping



Det skal i hovedsak benyttes slagdører . Dersom skyvedører skal brukes må dette avtales
nærmere med brukergruppa.

KRAV TIL TEKNISKE LØSNINGER
Anleggets utforming og de valgte tekniske løsningene skal tilfredsstille alle relevante krav i
TEK17. I tillegg skal følgende spesifikke krav stilles til de tekniske løsningene:


Alarm skal styres fra personalinngangen for hele bygget (av og på).



Systemene for blant annet ventilasjon og låser skal kunne styres separat for hver
sone. Dette for å være tilpasset utleie utenom barnehagetiden.



Dører til kontorer og lager skal kunne låses, samt voksentoaletter.



Alle dører skal være klemsikre. Det gjelder også skyvedører.



Interne kommunikasjonslinjer må planlegges slik at transport fra varemottak til
funksjoner i anlegget blir effektiv.



Anleggets avfallshåndtering skal tilpasses kildesortering.



Det skal tilrettelegges for bruk av digitale hjelpemidler (digitale tavler o.l.) i barnehagens
«storrom i avdelingene» og i «Samlingsrommet», samt i personalrommet og alle
møterom. Den digitale infrastrukturen skal integreres i

2012-10-31 | Side 11 av
36

19/25 Bygging av ny barnehage på Bronsbu - 19/10037-1 Bygging av ny barnehage på Bronsbu : Rom- og funksjonsprogram datert 23.05.2019 Bronsbu barnehage (003)

Oppdragsnr.:

bygget og kunne tilpasses framtidige behov. I hele bygget skal det være god tilgang
til trådløst nett. Det skal også være kablet nettverk. Dette gjelder alle kontorer og
møterom. Utformingen må ta hensyn til plassering og bruk av digitale tavler.


Dersom det planlegges for utvendig solskjerming skal dette kunne reguleres både
sentralt og fra det enkelte rom.



Akustikk og lydgjennomgang skal tilpasses bruk og funksjon i alle rom og
arealer. Barn og leker kan gi mye lyd som skal dempes.



For nærmere beskrivelse av krav til bygning og tekniske anlegg vises til øvrig
konkurransegrunnlag.



Vannbåren varme i alle gulv.



Gulvene skal være av en slik kvalitet at det er mykere enn ordinære gulv og vel
egnet for at barn kan krype, ligge, falle.



I alle fellesrom og avdelingenes storrom skal lys kunne dimmes.
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4. Arealprogram
Antall

Maksimalt antall barn i bhg
Antall voksne (årsverk)

Areal
m2

Pr.barn

108
24,5

AREAL BARNEHAGE

Antall

Areal

Per barn

6
1
1
2
1

STØTTEFUNKSJONER
Storkjøkken
Grovgarderobe med toaletter
Fingarderobe
Stellerom
Bad m/toaletter (avd for storbarn)
SUM STØTTEFUNKSJONER

1
3
6
4
3

20
80
70
34
18
222

1
6
1
2

12
36
35 deles opp
20
25
128

ANNET AREAL
Renhold
Lagere (felles, tørrvare, dynelager)
Teknisk rom
Hvilerom

330
50
20
20
15
435

25
30
70
40

SUM ANNET AREAL

Pr.barn

102

LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Avdelinger
Samlingsrommet
Forskerrom - Multifunksjonsrom
Språk- og konstruksjonsrom 2 stk. 10
Rom for barn med særskilte behov for tilpasning/omsorg
SUM LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

PERSONALFASILITETER
Administrasjonskontor
Arbeidsplasser i kontorlandsskap
Personalrom (pause - møte)
Konferanse/møterom
Personalgarderobe med dusj og toalett
SUM PERSONALFASILITETER

Norm
Tr.heim
kommune

429

4.2

927

9,1

1279

12,5

plass til
9*3 barn

165

SUM NETTOAREAL BARNEHAGE
Brutto/nettofaktor Barnehage
SUM BRUTTOAREAL BARNEHAGE

950

8,8

1,30

1.38
1235

11,4

Uklimatiserte rom
Avfall
Lagerbod
Vaktmesterbod
Overbygg

Antall
1
2
1
1

Areal m2
15
60
20
20

kommentarer
I næhet av varemottaket, egen bod
Leker/utsyr etc. Deles i 2 enheter
Bygges sammen med lagerboder

Vogner og sykler til foreldre
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5. Overordnede prinsipper for utforming
Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom avdelingene og mellom den enkelte
avdeling og de ulike

tema-/spesialrom.. Samarbeid på tvers,

kompetanseutvikling og

erfaringsdeling er sentrale verdier. Bevegelsesmønstre, flyt, logistikk, sambruk og flerbruk bør
legge føringer for utforming av arealer. Variasjon og fleksibilitet er derfor viktige prinsipp.
Anlegget skal også fremstå som tydelig og kommunisere godt med omgivelsene. Aktivitet og
lek skal være synlig fra utsiden. Det skal være innsyn og utsikt. Lyst, åpent og luftig kan være
andre stikkord for utforming av arealer. Løsninger med glass i enkelte vegger og dører
skaper oversikt og lys, samtidig som det gir opplevelsen av adskilte rom og arealer. Samtidig
må bruk av transparente løsninger balanseres med behovet for skjerming og avgrensning. Det
er ønskelig med skyvedører i avdelingene, som skal kunne skjules i vegg.
Det er vesentlig at det legges til rette for en tydelig soneinndeling i bygget, og at det
planlegges for låssystemer som enkelt ivaretar behovet for både sambruk og skjerming.
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6. Funksjonsbeskrivelse for barnehagen
Av barnehageloven § 2 fremgår det at barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til lek og
varierte

aktiviteter

som

fremmer

bevegelsesglede,

gir

allsidig

bevegelseserfaring,

sanseerfaring og mulighet for læring og mestring. Bygget skal utformes med tanke på å ivareta
barns behov for lek, læring, omsorg og medvirkning. Det bør kunne være mulig å samle barna
i store rom, og å fordele dem i mindre lukkete rom. Barns behov for tilhørighet i en mindre
gruppe skal ivaretas og prioriteres høyt.
Barnehagen planlegges med 6 avdelinger som hver har egen grov- og fingarderobe, bad og
lekeareal. To avdelinger kan ha felles inngangsparti, men skal derfra sluses videre til hver sin
garderobe. Alle avdelinger skal ha tilgang til felles samlingsrom med kjøkken og ulike
spesialrom. Avdelingen skal være et privat areal for en bestemt gruppe barn og deres voksne
primærkontakter. Samtidig må det legges til rette for enkelt samarbeid mellom avdelinger, slik
at sambruk av rom og mer fleksibel bemanning enkelt kan organiseres.
Det bør etableres minst mulig gangareal, og arealer skal utformes slik at pågående aktiviteter
i minst mulig grad forstyrres av gjennomgangstrafikk. Nødvendig trafikkareal bør fortrinnsvis
utformes og dimensjoneres slik at det i seg selv kan romme allsidig aktivitet og være en del
av barnas leke- og oppholdsareal. Gang- og trafikkareal skal imidlertid være en del av
bruttoarealet og komme i tillegg til programmert nettoareal.
Med bakgrunn i barnas lærings- og utviklingsbehov har barnehagen behov for rom og arealer
som gir muligheter for;


å fremme åpenhet og samarbeid mellom avdelinger



at sammensetning av grupper kan tilpasses endringer i alder og funksjonsnivå



effektiv utnyttelse av bemanning og areal



å styrke barnas selvforståelse, samt læring og utvikling av kompetanse og
ferdigheter gjennom et variert fysisk miljø.



trening på dagliglivets hverdagsaktiviteter
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variasjon i opplevelser, lek og erfaringer gjennom stimulerende omgivelser



plass til kroppslig, sanselig og kognitiv trening, lek og aktivitet



å gi språkstimulering og kommunikasjon gode vilkår



trygghet, omsorg, hvile og ro



å skape noe nytt

Videre er det særlig behov for at rom og funksjoner utformes i robuste materialer som tåler
aktive barn. Det er ønskelig å kunne åpne opp mellom noen rom og funksjoner, samtidig er det
også behov for god lyddemping. Barna kan gjerne ligge på gulv for å leke eller hvile. Vinduer
som går til gulvet eller sitteløsninger i vinduer, slik at barna kan oppleve vær og vind eller
observere aktiviteter ute, skal realiseres.

6.1

GENERELT OM BARNAS LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Dette arealet står til disposisjon for barnas aktiviteter. Det består av areal i avdelingene, felles
tema- og spesialrom. Arealet skal være egnet for barns lek og kunne benyttes i hele
barnehagens åpningstid. Lekearealet skal ivareta ulike aktiviteter og ha areal for å samle større
og mindre barnegrupper, og ivareta basisfunksjoner som spise og hvile. Aktiviteter skal kunne
pågå over tid, og det skal tilbys

skjermet areal

for

smågrupper.

Fortrinnsvis skal

aktivitetsareal ha gode dagslysforhold og lave vinduer, egnet for å sitte i vinduskarmen, eller
kunne leke på gulv og ha utsikt. Det skal legges til rette for utstilling av barnas arbeider –
på vegg, i hyller eller lignende.
Kjøkken, grovgarderober og personal- eller støttefunksjoner er ikke en del av barnas leke- og
oppholdsareal.

6.2

LEK- OG OPPHOLDSAREAL I AVDELINGENE
Det skal etableres 6 avdelinger med enten plass til 18 barn over 3 år, eller 9 barn under tre
år. Alle avdelingene skal i prinsippet kunne brukes av barn over 3 år, men tre av avdelingene
skal særlig tilpasses de yngste barna. Det innebærer blant annet særlig tilrettelegging av
funksjoner for hvile. Avdelingen er barnas primære oppholdsareal i barnehagen, og de rom
og arealer som de har størst tilhørighet til. Her er det faste grupper av barn og voksne.
Gruppestørrelse og sammensetning av gruppen kan variere og skal ta utgangspunkt i barns
behov for trygghet, oversikt og mulighet for medvirkning. Spesielt skal det tas hensyn til de
yngste barnas behov for skjerming. Rommene i avdelingene kan innredes på forskjellige måter,
og ha ulik funksjon. Hvert rom må imidlertid ikke bli for lite. Alle rom skal ha plass til flere
barn og minst en voksen, leker og
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møbler. Avdelingen skal bestå av et storrom som kan innredes med løse romdelere (rom i
rom), og 2 mindre rom. Rom i avdelingen bør ikke være gjennomgangsrom, men avdelinger
kan ligge ved siden av hverandre gjerne med døråpning mellom. Det er behov for å kunne
observere barna i de mindre rommene fra storrommet, samtidig som barna må oppleve at
de er i et avgrenset rom og ikke blir forstyrret av aktivitet i tilstøtende rom. Glassfelt i vegger
og dører, eller delvis frosting, kan være aktuelle løsninger. Det er ønskelig at de mindre
rommene skal ha flere funksjoner. For eksempel at lekerommet enkelt kan endres til et
møterom ved at bord på vegg klaffes ned.

6.3

FELLES LEK- OG OPPHOLDSAREAL
Fellesarealer består av ulike temarom som gir mulighet for varierte pedagogiske aktiviteter.
Fysiske rom, interiør, og organisatoriske tiltak er virkemidler for å utøve en pedagogikk i
samsvar med rammeplanens målsetninger. Det er naturlig å ta utgangspunkt fagområdene i
rammeplanen når rommene planlegges. Organisering og utforming av rommene skal
motivere og fremme ønsket aktivitet innenfor rammeplanens syv fagområder. Følgende tema
er ønskelig for utforming av rom og funksjoner:


Skape og forme, delta i sølete aktiviteter; maling, snekring og leire, vann.



Synge, danse, spille teater



Utforske og eksperimentere



Sanse og oppleve – vann, lys, lyd, bevegelse, taktil



Ro- og hvile



Konsentrasjon og oppmerksomhet



Samtale og lytte



Bygge, bråke og utfolde seg

Det samme rommet kan med fordel inneha flere funksjoner. Nedenfor er beskrevet rom som
skal etableres og utformes funksjonelt for variert aktivitet.

6.3.1

Samlingsrommet
Dette rommet skal først og fremst skal rommet fungere som aktivitetsrom (hovedprioritet)
Her skal man kunne samle barn og voksne til samlinger av kulturell og sosial karakter,
bevegelsestrening og sanseopplevelser. Samtidig skal dette rommet ligge i tilknytning til
kjøkkenet og kunne anvendes til måltid, enkel matlaging og bakeverksted. Rommet skal kunne
deles av.
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Samlingsrommet skal altså inneha flere funksjoner og benyttes for en rekke formål. I dette
rommet skal barn og voksne samles til fellesaktiviteter, læring og sanseopplevelser. De skal
kunne spille instrumenter, synge, se på og delta i teaterforestillinger, bevege seg og danse, se
film eller bilder.


Rommet skal fungere som et aktivitetsrom - Hovedprioritet («gymsal»)



Plass til oppbevaring



Det skal planlegges for god lyddemping i rommet



Det er ønskelig med en fleksibel løsning med tanke på møbler slik at rommet kan endre
karakter med enkle grep. Det må derfor planlegges for smarte løsninger når det er
behov får å innrede rommet med bord og stoler, eller matter og sittesekker

Rommet skal kunne deles av med en foldeveggløsning, og etableres i tilknytning til et kjøkken.
Det er ønskelig med utgang ut til en overbygd terrasse fra «samlingsrommet». Gjerne store
skyvedører.

6.4

KJØKKEN
Bygget skal ha et kjøkken som skal kunne åpnes opp med skyvedør eller annen funksjonell
løsning mot samlingsrommet (6.3.1 Samlingsrommet). Kjøkkenet skal kunne betjenes av
egen servicearbeider/kokk eller av barnehagepersonalet . Barn skal kunne delta i enkel
matlaging som baking. På kjøkkenet skal det være mulig å tilberede varm og kald mat for hele
barnehagen. Løsning for sortering av avfall. Kjøkkenet må kunne stenges av.
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6.4.1

Forskerrommet
I forskerrommet skal det være mulig å leke med vann, gjøre enkle naturfaglige eksperimenter
og forsøk, tegne og male, hente inn naturmaterialer til formingsaktiviteter eller utforsking.
Rommet skal utrustes med følgende funksjoner:


Overflater som tåler hard bruk og vann.



Plass til noen arbeidsbord eller benker med ståhøyde for barn. Det er en fordel om
møbler kan slås sammen og ryddes vekk, slik at ren gulvplass kan gi plass til ulike
aktiviteter.



Tilgang til vann og avløp, sluk i gulv. Det må være mulig å spyle innredning og
gulv.



Plass for oppbevaring av enklere materiell



Gjerne direkte tilkomst til uteareal med takoverbygg



Plass til å sette inn et enkelt vannbasseng (for eksempel oppblåsbart)

Det er behovet for lagringsplass i rommet. Dette kan gjerne løses gjennom en kombinert
løsning av integrerte veggskap med skyvedør, og løse skap/hyller på hjul. Overflater må tåle
vannsprut og søl.

2012-10-31 | Side 19 av
36

19/25 Bygging av ny barnehage på Bronsbu - 19/10037-1 Bygging av ny barnehage på Bronsbu : Rom- og funksjonsprogram datert 23.05.2019 Bronsbu barnehage (003)

Oppdragsnr.:

6.4.2

Grupperom (stillerom)
Språk, konstruksjon, motorikk, konsentasjon, digitalt praksis etc.
Her skal barna utvikle språk og begreper. I rommet må det være nisjer i vegger eller møbler
som innbyr til lesing og konsentrasjon. Det skal være veggplass til oppheng av tavler og
tilrettelegges for digital tavle/smartboard. Systemer for oppbevaring.

6.5

STELLEROM
Det skal etableres stellerom i 3 av avdelingene for småbarn og ett felles for de 3 andre (storbarn).
Disse skal ha hev-/senk stelleplass med tilgang til vask. Det må være god plass til
oppbevaring av bleier, stelleunderlag, engangskluter m.m. Alle stellerom skal ha transparente
løsninger mot garderobe/avdelingen slik at voksne kan ha oversikt, barn skal ikke kunne se
inn i stellerommet. I stellerommet skal det være toalett og vask.
I tre av avdelingene, for de yngste barna, skal toalettene være i barnehøyde. 2 av stellerommene
skal ha enkel dusjløsning med sluk i gulv. Ikke kabinett.
I hver avdeling/grov gard. for småbarn ( 3 avdelinger) skal det være 2 toaletter.
I hver avdeling for storbarn/grov gard. (3 avdelinger) skal det være 3 toaletter.

6.6

INNGANGSPARTI OG GARDEROBE
Det er ikke nødvendig med egen inngang til hver avdeling, men barn og voksne skal sluses
direkte til avdelingens garderobe. Disse inngangene skal benyttes av barn og foresatte/foreldre
i det daglige. Alle avdelinger skal ha direkte utgang til lekearealet ute fra garderoben.
Inngangspartiet skal være overbygget og ute skal det etableres gode løsninger for skrap-risttørk slik at minst mulig skitt kommer inn i bygget. Sandkasser skal plasseres et stykke fra
innganggsparti. Ute skal være rister/sluk og spylemulighet til barns yttertøy. Utformingen av
bygget må ivareta rene og skitne soner jf. forskrift om miljørettet helsevern i skoler, barnehage
mv.
Det skal legges opp til informasjonstavle i fingarderoben.
Det skal etableres egen personalinngang.
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6.6.1

Grovgarderobe
Grovgarderoben må ha tilfredsstillende plass slik at barna kan bre ut klær på gulvet for å
organisere påkledning. Garderoben skal etableres ved inngangspartiet til utelekeplass.
Garderobene bør dimensjoneres med minimum 40 cm bredde garderobeplass pr barn.
Hver enkelt garderobe skal ha plass til oppheng av tøy og hylle til votter/lue.
Grovgarderoben skal gi plass

til alt

yttertøy

og skotøy tilpasset

ulike årstider.

Garderobeløsningen må ha kroker for oppheng av yttertøy. Krokene må være plassert
slik at tøy henger ut fra veggen. Garderobene skal ha sittemuligheter, og det må være
plass (rist) til oppbevaring av sko, slik at disse ikke trenger å stå på gulvet. Barna har ofte
flere par sko. Det må derfor etableres noe ekstra vegghengt sko- hyllesystem som sikrer
god tørking. Hvert barn har gjerne opp til 3 par sko. Toalett og stellefunksjon skal være
tilgjengelig fra garderobe. Grovgarderoben skal utformes slik at det er særlig gode
tørkemuligheter i selve rommet med ekstra varme og luftgjennomgang. Det innebærer
særlige hensyn med tanke på regulering av ventilasjon og gulvarme i grovgarderoben.
Det bør lages garderobeplass på minimum 15 cm per ansatt tilknyttet avdelingen. Her skal
være plass til personalets arbeidsyttertøy og sko.
I grovgarderoben skal det være vaskerenne slik at flere barn enkelt kan vaske hendene
samtidig.
Det må være barnehøyde på hyller i alle garderober. Viktig med medvirkning fra
brukergruppa på denne utforminga.

6.6.2

Fingarderobe
Innredningen kan være hyller med skuffer eller skap, i tillegg skal arealet ha plass for at
påkledning kan skje på gulv. Hyller, skap eller skuffer skal i størst mulig grad kunne betjenes
av barna selv. I inngangspartiet til fingarderoben bør det etableres en foreldersone som har
funksjon som informasjons- og møteplass
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6.6.3

Toalett

I stellerommene skal det være følgende løsning:
De yngste barna (3 avdelinger) skal ha ett toalett inne på stellerommet. Disse skal kunne
avgrenses ved hjelp av skyvedører, eller andre løsninger som gjør at barna selv kan velge om
de vil lukke seg noe inn, men det skal ikke være adskilte rom. De voksne skal kunne se barnet
og hjelpe dem i dotreningen.
De eldre barna (3 avdelinger) skal ha 3 toalett pr. avdelinga/grovgarderobe.
I alle garderobene skal det være toalett for barn nær inngangen til barnehagen. For de yngste
barna skal dette være ett «barnetoalett» (3 avdelinger). For de eldste barna skal det være
to vanlig toalett i grovgarderoben.
Det skal i tillegg være noen desentraliserte toalett for voksne i barnehagen. Det skal være kort
avstand fra avdelingen til et voksentoalett.
Alle toalett skal være vegghengte.
Det skal være 1 stk. vaskerenne på hver avdeling (for 4 barn).

6.6.4

Tørkerom – utgår
Tørking foregår i grovgarderoben, dvs. Tilrettelegging for ekstra varme og
Luftgjennomgang i grovgarderobene.

6.8

Rom for spesialpedagogisk tilrettelegging.
Enkelte barn har særlige behov for tilrettelegging. Nær avdelingene for de største barna
skal det etableres et rom egnet for spesialpedagogisk tilrettelegging. I perioder hvor det
ikke er behov for et slikt rom, skal det kunne innredes og fungere som et temarom.
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6.7

VOGNROM
Køyer
Barna i småbarnsavdelingene sover på dagtid. Det er derfor behov for rom med senger
nær disse avdelingene. Rommene skal ha inngang både innenfra og fra utsiden. Dør ut
må utformes så bred/romslig at det er enkelt å trille vogner ut og inn. Rommet skal ha rikelig
med ventiler for friskluft, og om mulig et kikkevindu fra barnehagen. Det skal ikke være
varme i gulv, og må kunne holdes kjølig uten å skape kondens eller andre problemer.
Rommet må ligge i tilknytning til overbygd uteplass slik at vogner kan stå ute.

6.9

HVILEMULIGHET INNOMHUS
Enkelte barn sover inne på madrass. Det skal tilrettelegges for en slik hvilemulighet i alle
avdelingene, slik at også eldre barn kan hvile dersom de har behov for det. Løsningen kan
være fleksibel slik at det ikke settes av eget areal til kun denne funksjonen.
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6.10

LAGER

A) LAGER PÅ AVDELINGENE.
Utformes som integrerte skyvedørsløsninger/hyllesystemer
B) FELLESLAGER INNE

1. Kontor og vaske/toalettartikler (10 m2)
2. Tørrvarelager, til hovedkjøkkenet v/ samlingsrommet (6 m2)
3. Lager til dyner etc i nærheten av vognrommene. 5m2 (reolsystem på varmside)
4. Renholdssentral ( 25 m2) plasseres i byggets 1. Etg.
5. 1 Bøttekott (4 m2) plassres i byggets 2.etg.

C) LAGERBYGG UTE
1. Lager for leker og utstyr. (40+20=60m2)

2. Avfallsbod – Ved adkomst/gjerdet.Ca. 15 m2.

2012-10-31 | Side 24 av
36

19/25 Bygging av ny barnehage på Bronsbu - 19/10037-1 Bygging av ny barnehage på Bronsbu : Rom- og funksjonsprogram datert 23.05.2019 Bronsbu barnehage (003)

Oppdragsnr.:

7

Administrasjon, ledelse og personal
Lokalene til personalet skal ligge sentralt plassert i barnehagen, som en egen skjermet sone.
Noen funksjoner skal kunne sambrukes. Enkelte rom vil likevel være av mer privat karakter,
og ha behov for skjerming/låsing. Det er viktig at alle hensyn til konfidensialitet ivaretas.
Det skal være mulig å føre konfidensielle samtaler på administrasjonskontoret samt på
de to konferanserommene
Det må være veggplass til oppslag og posthyller for de ansatte i forbindelse med personalrom.
Disse må plasseres skjermet, slik at uvedkommende ikke får tilgang.
Barnehagens personalsone skal ha egen inngang og inneholde:


1 Kontor



Kontorfelleskap for 8 arbeidsplasser.



Produksjonsrom, eller nisje i trafikkareal til kopimaskin og lager



Personalrom med kjøkken



Møterom



Garderobe for kvinner og menn



Personaltoaletter: Det tilrettelegges for separate toalett/dusj for damer og for herrer,
Ett av toalettene skal være et HC-toalett (for damer).

7.1

KONTOR
Styrer skal ha eget kontor med arbeidsplass, plass til hyller og stoler for inntil 4 besøkende.
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7.2

A) PERSONALROM
Anlegget skal ha et personalrom med kjøkkenfunksjon lokalisert i personalavdelingen.
Kjøkkenfunksjonen skal romme kjøkkenbenk, vask, kjøleskap, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn,
kaffetrakter/-maskin, vannkoker, samt over og underskap til oppbevaring av servise etc.
Personalrommet skal også kunne fungere som møterom, og må derfor ha digitale løsninger
tilrettelagt for presentasjoner med bilde, film og lyd.

B) KONFERANSEROM
Det skal etableres to møterom på 10 m2 hver. Disse skal ligge inntil hverandre og kunne
være et stort møterom.

7.3

PERSONALGARDEROBE
Barnehagen skal ha en garderobeløsning for de ansatte. Garderoben skal bestå av en felles
funksjon for oppheng av ytterklær etc., samt separate toaletter/dusjløsning for kvinner og
menn.
Personalet skal i tillegg ha plass til arbeidsklær (vinterdresser, støvler og lignende), i barnas
garderober.

7.4

PEDAGOGARBEIDSPLASSER
En organisering som bygger på samhandling og felles ansvar for barnas aktiviteter og læring
krever at de pedagogiske lederne kan samarbeide tett. Både menneskelige og materielle
ressurser vil kunne utnyttes bedre dersom man lykkes med en slik organisering.
Det skal tilrettelegges for 8 arbeidsplasser i et kontorfellesskap. Pedagogene i de enkelte
avdelingene sambruker disse arbeidsplassene. Arbeidsplassene skal ha plass til stol, bord,
hyller, skuffer og skap.
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Fra arbeidsrommet skal det være kort avstand til kopi-/produksjonsrom.

8
8.1

Drifts- og støtteareal
RENHOLD
Renholdsentralen med vask for håndvask, utslagsvasker (vann og avløp), sluk i gulv på
minimum 1,5 m x 0.8 m med avløpsrist

og sandfangkum,

skal plasseres slik at

renholdsmaskiner kan tømmes og rengjøres over den. Rommet skal ha plass til:


2 x gulvvaskemaskin



Våt- og tørrstøvsugere



2 stk rengjøringsvogner



1 moppevaskemaskiner med lo-kasse (trefaset strøm)



1 vaskemaskin (for vasking av kluter etc)



Plass til bøtter for bløtlegging av pads.



Håndvask med svingbare blandebatterier og dusjslange for vask av vogner.



1 stk kjøleskap for oppbevaring av fuktige mopper og kluter



Medisinskap for førstehjelp, blant annet øyeskylling



2 m hyller til oppbevaring av pads og maskinelt utstyr som er i bruk



2 m Lager/integrerte hyller med skyvedør til nærlagring av vaskemidler, kjemikalier og
annet forbruksmateriell.

Renholdssentral plasseres i byggets 1. Etg. Bøttekott plasseres i byggets 2. Etg.
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Av hensyn til varme, fuktighet og avgasser ved opplading av maskiner må renholdsentralen
ha god ventilasjon. Renholdsentralen er plassert nær varelevering og med lett tilkomst til
byggets eventuelle heis.
Utformingen av renholdsrom, og plasseringen av utslagsvasker og reoler, må være slik at alle
funksjoner er tilgjengelig når maskiner og vaskertaller er lagret i rommet.
Vaskerom. Ved renholdsentralen, og med ønskelig nærhet til kjøkken skal det være et lite
vaskerom med vaskemaskin, tørketrommel og et tørkeskap.
Renholdsrom. På hvert plan i anlegget er det renholdsrom med vann og avløp, plass til
utslagsvask, liten lagerreol, støvsuger og vasketralle. Renholdsrommet har også sluk i gulv
og el-punkter.
Utformingen av renholdsrommene, og plasseringen av utslagsvasker og reoler, må være slik
at alle funksjoner er tilgjengelig når maskiner og vaskertaller er lagret i rommet.
Lagerbehov. Det er behov for egnet areal for lagring av blant annet papir og vaskemidler.
Det kan ikke skje i renholdsentralen pga. fukt.(sentrallageret)

8.2

AVFALLSHÅNDTERING
Desentralisert i bygget skal det være avfallsstasjoner med kildesortering. Container for avfall
skal være plassert i låsbar bod minimum 8 meter fra bygget. Avfallsbod må være plassert
med omtanke for trygg og trafikksikker tilkomst med bil. Utvendige søppelstasjoner skal
utformes slik at de ikke kan flyttes på eller er sårbar for hærverk.

8.3

TEKNISKE ROM
Det programmeres ikke areal til tekniske rom. Arealbehovet gis ut fra de valgte tekniske
løsninger. Utformingen av rommene må ta hensyn til tilkomstmulighet og plassbehovet ved
utførelse av nødvendig vedlikehold. Rommene skal ha mobildekning.

8.4

VAREMOTTAK
Barnehagen skal ha en trygg tilkomst for varelevering. Vareleveringen må fungere slik at det
er god logistikk i forhold til videre transport i bygget, og med nærhet kjøkken og renhold. Gulv
må tåle tunge traller for transport til kjøkken og andre lagerrom.
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LAGER

8.5

Sentrallager i barnehagen for felles materiell og utstyr, lagerløsninger knyttet opp mot den
enkelte avdeling eller temarom. Det kan gjerne løses som integrerte skapløsninger med
skyvedør. Se pkt 6.9.

9
9.1

Aktivitetsareal ute
GENERELT OM UTEOMRÅDET
Uteområdet skal invitere barna til å holde seg i aktivitet, og gi dem opplevelser som forsterker
lysten til å utfordre egne grenser. Det skal være et variert område som tar hensyn til barn fra
0-6 år og ulikt funksjons- og ferdighetsnivå. Uteområdet må utformes slik at behov for regler
og restriksjoner begrenses, samtidig som de fysiske rammene ikke begrenser
handlingsrommet eller forestillinger om hva man kan. Barna skal stimuleres motorisk, fysisk,
sosialt og intellektuelt.
Lekearealet ute skal være tilgjengelig for offentlig bruk etter barnehagens åpningstid.
Ved utforming og tilrettelegging av uteområdet må en i størst mulig grad:


Benytte de naturkvalitetene som ligger i tomten



Utnytte høydeforskjeller slik at en får akebakker og utfordrer barnas motorikk



Sikre best mulige solforhold



Skjerme mot fremherskende vindretning



Unngå forurensede områder og områder med kald luft



Trafikksikre omgivelser i en radius på 200 meter fra barnehagen



Ha rikelig med belysning, som gjør det mulig å bruke uteområde på mørke dager
og kveldstid.



Legge til rette for bruk på uværsdager for eksempel takutstikk i bygget, leskur,
overbygg.
Vognplass skal være overbygget.


Takoverbygg for vogner v/hovedport/adkomst
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Gjennom materialbruk, og i arbeidet med utforming av uteområdet, skal behovet for
vedlikehold i størst mulig grad begrenses.

9.2

STEDLIG IDENTITET OG NATURKVALITETER
Den nye barnehage i Tvedestrand har en tomt i et vakkert kulturlandskap med svært gode
naturkvaliteter. De stedegne kvalitetene skal være utgangspunkt for å skape en barnehage
med en helt særegen identitet. Den gamle eplehagen med natursteinsmurer må bevares og
foredles. Det samme gjelder mangfoldet av treslag og annen vegetasjon. Det er flere store
trær på tomten, som hver av dem kunne stått fram som et tuntre. Flest mulig av dem skal
beholdes. Det er ønskelig at området fortsatt tiltrekker seg fugler av ulikt slag. Belysning
skal lyse opp, lys skal skape stemninger og opplevelser. Snø, vann, is skal gi muligheter
for ulike aktiviteter og erfaringer – ferdigheter og kunnskaper.

9.3

VEGETASJON
Beplantning må være tilpasset stedet og bruken av området. Det må gjerne innføres
nyttevekster som solbær, rips og stikkelsbær, og et lite

dyrkningsområde

med

drivbenker/plantekasser. Ved valg av vegetasjon skal det fokuseres på arter som fremhever
de ulike årstidene, fremmer læring og som tåler tøff behandling av barn, vær og vind. For å
tilfredsstille krav til universell utforming, må allergifremkallende vekster unngås. I tillegg skal
det i utemiljøet ikke plantes vekster med giftige plantedeler.

9.4

MATERIALBRUK


Slitasjen på uteområdet i en barnehage er stor, og det må benyttes gode, holdbare
materialer som tåler aktiv bruk og som eldes med verdighet.



Multifunksjonelle elementer utført i solide materialer (stål, betong, granitt) skal supplere
tradisjonell møblering.



Tredekker kan benyttes i begrensede områder i tilknytning til overdekkede utearealer
med liten belastning. Enkelte sittemøbler ute skal være i tre. Tre skal også vurderes i
amfiet, gjerne i kombinasjon med stein/betong.



Det benyttes fortrinnsvis helstøpte gummidekker som fallunderlag.



Lek- og aktivitetsapparater/utrustning skal ha et transparent, moderne uttrykk og skal
harmonere med bygg og omkringliggende natur.
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9.5



Det skal benyttes varierte dekketyper



Naturelementer, som steiner og stokker, er fine innslag.

UNIVERSELL UTFORMING I UTEAREAL
Uteområdet er viktige sosiale arenaer hvor mange aktiviteter for barn og voksne finner sted.
Barna får her tilført mye av sin grunnleggende sosiale erfaring og kompetanse. Universell
utforming skal være en integrert og naturlig del av anlegget hvor alle brukerne kan følge
samme bevegelsesmønster, og delta i ordinære aktiviteter på like vilkår.
Vesentlige momenter å ta med seg i planleggingen er:


Enkel

og logisk planløsning: Helheten i anlegget skal ivaretas i forhold

til

terrengtilpasning og overordnet utforming av anlegget.


Orientering og tilgjengelighet: Enkel orientering og lesbarhet, få nivåer og korte
avstander mellom enhetene. Det skal være enkelt å finne inngang og skille mellom
ulike innganger til avdelingene.



Enkle forbindelseslinjer: Interne forbindelser mellom ulike deler av anlegget skal være
lett lesbare og tilgjengelige. Det skal være samme bevegelsesmønster for alle.



Ledelinjer, belegg: Ulike kantmarkeringer og elementer i belegget gjør det enklere å
finne frem. Det er også viktig at man bevisst bruker underlagsmaterialer som gir lett
fremkomst også for bevegelseshemmede.



Lek og sanseopplevelser: Uteanlegget må inneholde utfordringer og opplevelser for
alle. Det skal være områder som gir mulighet for både stillhet og aktivitet, og elementer
som stimulerer sansene. Gummibelegg, i stedet for sand/grus gjør at alle kan nå
frem til lekeinnretninger. Forurensningskilder, planter og materialer som kan gi
astma/allergiproblemer unngås.

2012-10-31 | Side 31 av
36

19/25 Bygging av ny barnehage på Bronsbu - 19/10037-1 Bygging av ny barnehage på Bronsbu : Rom- og funksjonsprogram datert 23.05.2019 Bronsbu barnehage (003)

Oppdragsnr.:

9.6

AKTIVITETS- OG OPPHOLDSAREAL
Uteareal i barnehagen skal tilby;


gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet



rom for ulike typer lek og sosial aktivitet



trygge og trivselsskapende omgivelser



rom for spenning og uforutsigbarhet



rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring



opplevelse av lokal identitet



estetiske og kunstneriske opplevelser i lek og avkobling

Det er ønskelig at barnas uteområde utformes med soner som er tilpasset de forskjellige
alderstrinnene i barnehagen. For eksempel skal det ikke være naturlig å sykle på store
trehjulssykler der de aller minste naturlig leker. Det er viktig å utforme utearealer med tanke
på mulighet for bruk hele året. Områder som endrer karakter etter vær og årstider kan gi
spennende muligheter og stimulere fantasi og kreativitet. Det bør også legges til rette for at
barna kan påvirke, skape og endre omgivelsene sine.
Uteområdet skal ha følgende installasjoner og tilrettelagte områder:
 Akebakke


Uformelle møteplasser



Sitteplasser, noen under tak både for å beskytte seg mot regn og sol.



Gress og beplanting



Muligheter for å klatre, henge og slenge seg - Tarzanjungel/klatrepark/hinderløype



Sklier/rutsjebaner som er brede slik at man kan sitte flere ved siden av hverandre.
Ønskelig at man skal kunne skli ned i stede for å gå i trapper.



Sandkasser som er utformet slik at sanden i størst mulig grad holder seg innenfor
(nedsenket eller litt høye vegger). Det skal være mulig å sitte på kanten av
sandkassen. m/ mulighet for solavskjerming.



Lekeapparater (UFO-disser plassert ulike steder, disser plassert i en sirkel - noen
skal være spesielt egnet for de aller yngste barna), kulefendere til å klyve på,
leketårn, brede sklier, «rom/installasjoner» for rollelek – for eksempel båt, hus, butikk,
kiosk).
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Installasjoner for balanse, koordinasjon, motorisk trening - klatre, klyve, rulle



Veier for trehjulssyklene med variert underlag – asfalt, bro i tre/stein, brostein, naturvei
osv. Veiene kan males på asfalt, eller utformes på annet vis slik at det oppleves som
en egen vei med trafikkskilt og vegmerking, med broer, tunneler og lignende. Det skal
være mulig for barna å sykle over store deler uteområde på disse veiene.



Kunstinstallasjoner for lek (for eksempel Monica Gora figurer med lys i)



Håndtering av avfall



Amfi



Lavvo eller gapahuk i le for vind med permanent grill og bålplass hvor man kan
lage mat til mange samtidig.



«Uteverksted» for naturfag og kunst og håndverk



Sittegrupper skjermet for vær og vind



Lede overflatevann, regnvann i brosteinssatte kanaler på overflaten slik at barna
kan lage demninger, leke med båter og lignende.



9.7

Sansestimulerende installasjoner – lys, lyd, bevegelse, taktile opplevelser.


Bruke kunst funksjonelt



Natursti



Ballbinge

LAGERROM – BOD UTE FOR LEKER
Barnehagen har behov for et stort lager, eller en bod ute, for leker, sykler, ski i skistativ,
akebrett osv. (60 m2) Skal deles i 2 enheter. Døråpning skal være slik at barna selv kan
hente utstyr (for eksempel en garasjeport). Det er også behov for et mindre lager til løst
materiell som bøtter, spader, lekebiler osv.
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10

Driftsfunksjoner utomhus

Alle nye prosjekter i kommunen skal følge kommunens retningslinjer for drift av uteområde
og krav knyttet til det. Her nevnes

kort

noen viktige hensyn ved planlegging

av

barnehagens uteområde:


For å lette arbeidet med vedlikehold må beplantningen som velges være enkel å stelle.



I uteområdet skal det være fastmonterte avfallsbøtter, og spesielt i områder der mange
vil oppholde seg.



Området må ha god belysning. Det skal også være belysning i uteboder. Boder skal
kunne låses med samme låsesystem som øvrig barnehage.



Rundt bygningsmassen må det gis mulighet for utvendig vedlikehold og vask av
vinduer.



Ute skal det være tilgang til vann flere steder slik at uteområdet kan spyles der det er
aktuelt. Det er også nødvendig med tilgang til strøm flere steder på området. Vann og
strømpunktene må kunne låses/stenges både på stedet og innenfra.



Vaktmesterbod
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11

Trafikk og parkering

Ved planlegging av uteområder er det avgjørende at trafikken løses på en oversiktlig og sikker
måte. Anlegget skal ha tilfredsstillende planløsning for parkering, avsetningsplasser og
varelevering. Biltrafikk og myke trafikanter skal så langt som mulig holdes atskilt slik at farlige
situasjoner ikke oppstår. Myke trafikanter skal skilles fra kjørende.
Det skal etableres plass for trafikksikker avlevering og henting av barn med tilknyttet fortau
eller gangvei til barnehagen. Barnehagen mottar ferskvarer som mat, melk og frukt flere dager
i uken, og ellers jevnlige vareleveranser. Det skal legges til rette for

enkel adkomst til

varemottaket og det skal planlegges for tydelige trafikkarealer for biltransport til varemottak.
Varemottaket skal være nær heis, dersom bygget er over flere etasjer.
Parkeringsplasser for sykkel skal være nær barnehagen og må plasseres slik at risiko for
tyveri og hærverk reduseres. Det må være god visuell kontroll med parkeringsplassene slik
at risiko for hærverk og tyveri reduseres.
Løsninger for parkering er det gitt føringer for i reguleringsplanen. Det er avsatt plass til
parkering for ansatte, korttidsparkering for foreldre og sykkelparkering. Det er krav om HCparkeringsplasser og el-bil lading.
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Tvedestrand kommune
Teknisk drift
Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

19/10042-1
Anton Thomas Thomassen og Øyvind Johannesen
Møtedato
12.06.2019
18.06.2019

Utbedring av vann og avløpsnett for Grønlandsveien
Rådmannens forslag til vedtak
Alternativ 1.
Kommunestyret imøtekommer klagen, og VA-prosjektet Grønlandsveien igangsettes
med prosjektering høsten 2019 og med utbygging og fullføring i 2020.
Kostnadsrammen oppjusteres med 2,5 mill. kroner, opp til totalt kr. 7,5 mill. kroner
ekskl. mva. Det settes av kr. 0,5 mill. til prosjektering i 2019, som finansieres med
udisponerte og ubrukte lånemidler fra 2018, som går ned fra kr. 3,435 til 2,935 mill.
kroner. Det settes av kr. 7 mill. ekskl. mva. i 2020 budsjettet til prosjektet.
Alternativ 2.
Kommunestyret avviser klagen da området har kommunalt vann og avløp i dag.
VA-prosjekt Grønlandsveien følger dagens økonomiplan med prosjektering høsten
2021 og med utbygging i 2022.
Kostnadsrammen oppjusteres med 2,5 mill. kroner, opp til totalt 7,5 mill. kroner
ekskl. mva.
Vedlegg
VA Grønlandsveien avtale med kart fra 1993
VA Grønlandsveien korrespondanse vinteren 2004
VA Grønslandsvei kartskisse mai 2019
VS Vann- og avløpsanlegg Grønlandsveien - KLAGE PÅ MANGLENDE OPFYLLELSE AV
INNGÅTT AVTALE
Bakgrunn for saken (fakta)
Tvedestrand kommune inngikk i 1993 en avtale om kommunal overtakelse av
Grønland vannverk. I følge avtalen skulle det legges ny vannledning i Grønlandsvegen
innen 3 – 5 år. Samtidig fikk enkelte husstander innvilget gratis påkobling til offentlig
vann i området. Det viser seg at denne avtalen ikke er fulgt opp av kommunen i
ettertid ved å legge vann og avløpsledninger i Grønnlandsveien.
I dag er de fleste boligene tilknyttet sjøledninger med både vann og avløp.
Kommunen har nå mottatt en klage på at avtalen ikke er fulgt opp, og et krav om
fullføring av VA-prosjektet.
I vedtatt økonomiplan så ligger VA-prosjektet Grønlandsveien inne med oppstart og
planlegging i 2021 med kr. 0,6 mill. kroner, og iverksettelse og fullføring i 2022 med
4,4 mill. kroner, totalt 5 mill. kroner ekskl. mva.
Dokumentnr.: 19/10042-1
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Kravet i vedlagte klage krever å få igangsatt og gjennomført prosjektet i 2019.
Problemstilling
Vil kommunestyret fremskynde VA-prosjektet for Grønlandsveien til 2019/2020, slik
at prosjektet kan iverksettes tidligere enn 2021/2022?
Faglige merknader/historikk
Boligene langs Grønlandsveien har i dag det meste av sitt ledningsnett i sjøen.
Ledningsnettet fungerer på lik linje med annet ledningsnett i sjø. Det stiller noe større
krav til oppfølging og vedlikehold enn landbasert anlegg. Spesielt vil sikring mot
dregging, brudd og lekkasjer kreve mer innsats på en sjøledning. Det er også
krevende å få lagt stikkledninger ned til sjøen, på grunn av veikryssing og avstand.
Flere av byggene har i dag avløp med egen pumpestasjon for levering til avløpsnett i
sjø. For noen som ønsker avløp i dag, så vil en utsettelse bety merkostnader. Dette
skyldes at det må etableres en midlertidig avløpsløsning inntil nytt offentlig nett er på
plass.
Ny ledning på land vil bety at alle boenheter fortsatt må ha egen pumpestasjon for
avløp. Dette fordi terrenget gjør det vanskelig å etablere fall-ledning. Graving til
normal frostfri dybde på 1,5 – 2 meter vil ikke være mulig, da det er smal veg med
mange høye murer tett ved veikroppen. Omfattende gravearbeider kan her medføre
fare for skade på murer og boliger ved vegen. Anlegget som må bygges må legges
grunt og dermed er det kun isotermrør som er aktuelle, da det ikke er noen isolasjon i
veikroppen.
Anlegget vil kreve en kommunal hovedstasjon for avløp med en hovedledning. I
tillegg må det legges samleledning for privat avløpsnett til en kum ved stasjonen, da
de ikke kan koble seg direkte på hovedledningen. For vann vil kravet til isolasjon av
ledningsnettet være det samme.
Hva vil fordelene bli?
Området får et nytt anlegg som vil kreve mindre vedlikehold. Alle boligene langs veien
må tilknytte seg til offentlig nett med vann og avløp.
For innbyggerne langs Grønlandsveien som allerede er tilknyttet offentlig nett, så vil
det være lite endring i forhold til dagens anlegg. Alle vil fortsatt ha en avløpsstasjon å
drifte, og få vann som tidligere. Den største forskjellen vil være at ledningsnettet nå
er nytt og sikret mot dregging og annen påvirkning i sjø.
Spørsmålstilling
Vil kommunen investere så mye som inntil 7,5 mill. kroner ekskl. mva. for å utbedre
et anlegg som fungerer rimelig greit i dag? Er dagens VA-løsning i samsvar med hva
som ble avtalt i 1993? Det vil være spørsmålene i denne saken.
Prosjektet er i dag satt opp i økonomiplanen med iverksettelse i 2021/2022. Ønsker
kommunestyret å imøtekomme klagen og framskyve prosjektet til 2019/2020?
Gjeldende regelverk på området
Boliger med innlagt vann har krav til godkjent avløp.
Økonomi/gjeldende budsjettforutsetninger
Økonomiplanen for 2019 – 2022 har satt av kr. 5 mill. ekskl. mva. til prosjektet. En
ny og oppdatert kalkyle viser at en må beregne omlag 7,5 mill. kroner ekskl. mva. til
prosjektet.
Dokumentnr.: 19/10042-1
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Ny og revidert kostnadskalkyle VA Grønnlandsveien:
Prosjektering og konsulenter
kr.
Graving og riggkostnader
kr.
Ny pumpestasjon
kr.
Rørmateriell
kr.
Rørlegger
kr.
Egne ansatte
, prosjektoppfølging
Delsum
kr.
Uforutsett 9-10 %
kr.
Totaltsum
kr.

500.000,3.000.000,1.200.000,1.200.000,800.000,kr.
6.900.000,600.000,7.500.000,-

200.000,-

En eventuell tidligere gjennomføring av AV-prosjektet vil ikke påvirke økonomien for
vann og avløp, samt avgiftsnivået, i vesentlig grad. Dette som følge av andre tidsforskyvninger og noe mindre nivå på VA-investeringer enn lagt til grunn i gjeldende
planer. Samtidig vil beboerne i området få et lenge etterlengtet nytt ledningsnett i
Grønlandsveien.
Kommunen har mange VA-prosjekter på gang i 2019, og det vil ikke være kapasitet til
å både planlegge og gjennomføre selve utbygging av VA-prosjektet ved
Grønnlandsveien i 2019. Kapasitetsmessig vil det være mulig å igangsette
prosjekteringen med innleide konsulenter i slutten av 2019 og gjennomføre selve
utbyggingen i 2020 etter rådmannens vurdering.
Alternative løsninger og konsekvenser
Kommunestyret kan velge å avvise klagen med grunnlag i at området har vann og
avløp i dag. Kommunestyret følger eksisterende vedtatte økonomiplan med oppstart
2021 og fullføring 2022. Konsekvenser er små fordi anlegget fungerer i dag, men for
noen boliger vil det kunne bety merkostnader til midlertidige avløpsanlegg.
Velger kommunestyret å framskynde prosjektet så vil planleggingen påbegynner
høsten 2019, med tanke på ferdigstillelse 2020. Dette vil være å imøtekomme klagen,
og få på plass et nytt og bedre fungerende anlegg for alle på Grønlandsveien.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at klagen tas til følge, og at prosjektet starter opp høsten 2019
og fullføres i 2020 innenfor en samlet kostnadsramme på 7,5 mill. kroner ekskl. mva.

Tvedestrand, 03.05.2019
Rådmannen
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From:
Sent:
To:
Subject:

Johannesen, Øyvind
30. mai 2019 13:49
Johannesen, Øyvind
VS: Vann- og avløpsanlegg Grønlandsveien - KLAGE PÅ MANGLENDE
OPFYLLELSE AV INNGÅTT AVTALE

Mvh
Øyvind Johannesen
Ass. rådmann i Tvedestrand kommune
Tlf. 91 67 06 53 / 37 19 95 70
Fra: Kristiansen, Bjørn <Bjorn.Kristiansen@kpmg.no>
Sendt: fredag 22. mars 2019 15:22
Til: Thomassen, Anton Thomas <Anton.Thomassen@tvedestrand.kommune.no>
Kopi: Ole Petter Kristiansen <olepetter@sknet.no>; Johannesen, Øyvind
<Oyvind.Johannesen@tvedestrand.kommune.no>
Emne: RE: Vann- og avløpsanlegg Grønlandsveien - KLAGE PÅ MANGLENDE OPFYLLELSE AV INNGÅTT
AVTALE
Anton Thommassen,
Takk for din mail som en bekreftelse på at klagen er mottatt, men vi tillater oss igjen å be om en rask
saksbehandling.
Vi kan ikke forstå at det skal være nødvendig å utsette oppfyllelse av kommunens avtaleforpliktelse
ytterligere, slik det legges opp til med punkt 1 og punkt 2 i din fremdriftsplan nedenfor. De faktiske
forhold i saken er klare og avtalen er klar, slik at det ikke skulle være behov for ytterligere
undersøkelser i arkiver eller møter for forståelse av avtalen. Det er nå på høy tid at kommunen
kommer videre fra faser med undersøkelser av arkiver, planleggingsaktiviteter, møter og vurderinger;
og heller bruker de knappe ressurser kommunen har på oppfyllelse av avtaleforpliktelsen med
konkret og praktisk handling.
Vi vet ikke hva som ligger i formuleringen i punkt 3 som ender med "….. med tanke på raskere
oppstart av prosjektet", men vi ber om konkret svar på våre to spørsmål nedenfor. Ferdigstillelse av
vann- og avløpsanlegget i 2019 må fortsatt være fullt mulig dersom det handles nå.
Vennlig hilsen
For eierne av Grønlandsveien 22;
Bjørn Kristiansen
From: Thomassen, Anton Thomas [mailto:Anton.Thomassen@tvedestrand.kommune.no]
Sent: tirsdag 19. mars 2019 15:26
To: Kristiansen, Bjørn <Bjorn.Kristiansen@kpmg.no>
Cc: Ole Petter Kristiansen <olepetter@sknet.no>; Johannesen, Øyvind
<Oyvind.Johannesen@tvedestrand.kommune.no>
Subject: SV: Vann- og avløpsanlegg Grønlandsveien - KLAGE PÅ MANGLENDE OPFYLLELSE AV
INNGÅTT AVTALE
Importance: High
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Hei Bjørn.
Først må jeg beklage at denne saken har dratt ut i tid.
Følgende framdriftsplan settes opp:
1. Undersøke arkivene for å få avklart de faktiske forhold i denne saken.
2. Vi setter opp et møte med dere over påske for å få en felles forståelse av avtalen.
3. Utarbeide en sak til Kommunestyret før sommeren, med tanke på raskere oppstart av
prosjektet.
(Per i dag ligger utbygging av Grønlandsveien i Økonomiplan med oppstart 2021 og fullføring
2022.)
Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har fått en oversikt over alle forhold i denne
saken.

Vennlig hilsen
Anton Thomassen
Enhetsleder teknisk drift.
Tlf: 37199544 / Mob: 95197065
ath@tvedestrand.kommune.no

Fra: Kristiansen, Bjørn <Bjorn.Kristiansen@kpmg.no>
Sendt: lørdag 9. mars 2019 10:11
Til: Thomassen, Anton Thomas <Anton.Thomassen@tvedestrand.kommune.no>
Kopi: Ole Petter Kristiansen <olepetter@sknet.no>; Johannesen, Øyvind
<Oyvind.Johannesen@tvedestrand.kommune.no>
Emne: Vann- og avløpsanlegg Grønlandsveien - KLAGE PÅ MANGLENDE OPFYLLELSE AV INNGÅTT
AVTALE
Viktighet: Høy
Anton Thomassen,
Jeg viser til vår korrespondanse per mail fra 2014 som du finner nedenfor. Saken gjelder vann- og
avløpsanlegg for Grønlandsveien 22.
Det har ikke skjedd noe mer med legging av vann- og avløpsanlegget i veien. Vi har fulgt opp med
noen telefoner mv over årene og min bror, og medeier av Grønlandsveien 22, Ole Petter Kristiansen,
var i kontakt med deg sist i januar 2019. Vi blir forundret når det viser seg at Tvedestrand kommune
heller ikke i 2019 har tenkt å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen fra 1993.
Vi sender derfor nå en klage i sakens anledning.
Som bakgrunn vedlegges kopi av avtalen som ble inngått med kommunen i 1993. Denne foreligger i
signert stand datert 5. april 1993 og er senere også godkjent 12. oktober 1993. Vi vedlegger også
kommunikasjon med kommunen fra 2004 da den 10 års frist som ble satt i avtalen gikk ut. I tillegg til
mailsekvensen nedenfor har det sikkert også vært annen kommunikasjon og purringer fra oss og de
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øvrige tidligere eiere i Grønland Vannverk, men uansett har dette ikke resultert i at Tvedestrand
kommune har oppfylt sin avtaleforpliktelse.
Vi er tålmodige og har forståelse for at det er begrenset med midler i de kommunale budsjetter.
Tvedestrand kommune må imidlertid sørge for å prioritere oppfyllelse av sine forpliktelser. Vi noterer
at det er flere prosjekter igangsatt og finansiert av kommunen i perioden utover de forpliktelser som
påligges kommunen ved lov eller avtale, slik at det er klart at det finnes midler om det prioriteres
riktig.
På bakgrunn av ovenstående faktum ber vi om følgende:


At vann- og avløpsanlegget blir ferdigstilt i 2019 i henhold til avtalen. Det har allerede gått alt
for lang tid. Dersom dette ikke er mulig av årsak utenfor kommunes kontroll, ber vi om en
begrunnelse for dette og opplyst når kommunen vil ferdigstille arbeidet.



En skriftlig redegjørelse for hva som er grunnlaget for at Tvedestrand kommune ikke allerede
har oppfylt sin avtaleforpliktelse med beboerne på Grønland. Vi har fått gjort en foreløpig
juridisk vurdering av avtalen og det hersker ikke tvil om at avtalen er gyldig og forpliktende
for kommunen.

Kostnadene ved tilkobling skal være kostnadsfri etter avtalen og vi forutsetter at dette også vil gjelde
for arbeidet i 2019 og at det ikke skal være noen tilkoblingsavgift.
Denne klagen er sendt av eierne av Grønlandsveien 22. Vi kan imidlertid opplyse at vi har snakket
med flere av de berørte naboer som også stiller spørsmål til når kommunen skal oppfylle sine
forpliktelser. Det kan ikke være slik at en kommune ikke står ved sine avtalefestede forpliktelser.
Vi ber om bekreftelse på mottak av vår klage og deretter om en rask saksbehandling Skulle det være
nødvendig med ytterligere opplysninger, er det bare å ta kontakt.
Vennlig hilsen
For eierne av Grønlandsveien 22;
Bjørn Kristiansen

From: Thomassen, Anton [mailto:Anton.Thomassen@tvedestrand.kommune.no]
Sent: mandag 15. september 2014 09:41
To: Kristiansen, Bjørn <Bjorn.Kristiansen@kpmg.no>
Cc: Kristiansen, Ole Petter <ole.petter.kristiansen@dnb.no>; Johannesen, Øyvind
<Oyvind.Johannesen@tvedestrand.kommune.no>; Goralska, Joanna
<Joanna.Goralska@tvedestrand.kommune.no>; Bugge, Otto
<Otto.Bugge@tvedestrand.kommune.no>
Subject: SV: Avløpsanlegg Grønlandsveien
Importance: High
Hei igjen Bjørn.
Viser til dagens telefonsamtale vedr. avløpsanlegg for Grønlandsveien.
Status:
Per i dag er det ingen planer om utvidelse av anlegg for områdetAvløpsanlegget i veien går fram til Grønlandsveien 48.
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Det er også lagt en privat pumpeledning i sjø fra Grønlandsveien 7 og inn til Furøysund
pumpestasjon.
Vi jobber for tiden med budsjettet for 2015 og melder inne denne saken som et prosjekt for 2015/16.
Dersom vi får godkjent dette prosjektet i budsjettprosessen, så satser vi på å få igangsatt prosjektet
våren 2015.
Vennlig hilsen
Anton Thomassen

Enhetsleder teknisk drift
37199544 / 95197065

Epost: ath@tvedestrand.kommune.no
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Tvedestrand kommune
Plan, miljø og eiendom
Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

19/10035-1
Martin Due-Tønnessen, Anne Torunn Hvideberg og Øyvind
Johannesen
Møtedato
12.06.2019
18.06.2019

A67 Tvedestrand næringspark - Finansiering av intern
infrastruktur
Rådmannens forslag til vedtak
1.
Kommunestyret vedtar at intern infrastruktur i vei, vann, avløp og trekkerør til
fiber/strøm frem til tomtegrensen for områdene i A67 Tvedestrand næringspark
normalt bygges ut av kommunen. Dette gjelder næringsarealene ved Kalsåsen,
Bassengtomta og fire nivåer i Øygardsdalen
2.

Vedlikehold av internveier vil tomtekjøperne/oppsitterne forplikte seg til å
dekke fult og helt direkte selv, jfr. vilkårene i kjøpsavtaler. Kommunen dekker
vedlikehold av infrastruktur for vann og avløp frem til tomtegrensen.

3.

Eventuelt investeringer i gatelys internt i disse områdene vil være opp til hver
kjøper/oppsitter å gjennomføre og bekoste/vedlikeholde etter nærmere avtale
med kommunen.

4.

Vei, vann, avløp og trekkerør til fiber/strøm bygges ut fortløpende etter hvert
som tomter blir solgt, der hovedregelen er at dekning av kostnadene
gjenspeiler seg i m2-prisen tomtene selges for. Dette gir muligheter for
fleksibilitet i forbindelse med tomtesalg.

5.

Rådmannen får i oppdrag å utlyse anbud på en rammeavtale for denne type
entreprenørarbeider, som sikrer at infrastrukturen kan bygges uten tidkrevende
anbudsprosesser for hvert delprosjekt.

6.

Finansieringen skjer gjennom at opprettes et felles investeringsprosjekt for
investeringer i intern infrastruktur for de aktuelle områdene i næringsparken.
Størrelsen på investeringsbeløpet avklares i fremtidige budsjett og
økonomiplaner fra 2020.

7.

For 2019 blir investeringsrammen for slik intern infrastruktur fastsatt til 5,627
mill. kroner inkl. mva. og midlene hentes fra følgende
delinvesteringsprosjekter, jfr. justert investeringsbudsjett for 2019:
a.
Prosjektnr. 0202, Grenstøl industriområde 1, vei, vann og avløp 2,2 mill.
kroner.
b.
Prosjektnr. 0211, Øygardsdagen, internvei, vann og avløp 1,15 mill.
kroner.
c.
Prosjekt nr. 0408, Grenstøl, utenom avtale med Nye veier AS, 2,277 mill.
kroner.
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Vedlegg

Bakgrunn for saken (fakta)
På A67 Tvedestrand næringspark (Grenstøl) er det opparbeidet ca. 200 daa til tomter
for næringsareal, som er avsatt til varierte næringsformål. Tomteområdene er av
varierende størrelse og ligger på forskjellige nivåer, som gir dem forskjellige
attraktivitet.
Langs fylkesveien ned til Bergsmyr/Grisen (Ramsdalen) vil alle tomtene ha tilgang til
all nødvendig infrastruktur med veg, vann, avløp og fiber/strøm.
I Øygardsdalen, Bassengtomta og på Kalsåsen er det ikke detaljprosjekterte og
oppdelte tomter. Det innebærer at tomtene vil selges fortløpende med ulike størrelser
som ikke er kjent i dag. Det betyr at infrastrukturinvesteringer må tilpasses til de
tomtene kommunen selger.
I årets budsjett er det mange mindre prosjekter på infrastrukturinvesteringer til
konkrete områder. Det er et ønske at midlene samles i et felles prosjekt, som kan
tilpasses til nødvendige investeringer knyttet til konkrete salg fortløpende.
Problemstilling
Det er tre problemstillinger som kommunestyret må ta stilling til:
 Skal kommunen bygge ut den interne infrastrukturen i de tomteområdene som
ikke er detaljregulerte og oppdelte ved Øygardsdalen, Bassengtomta og på
Kalåsen, eller skal kommunen la de private gjøre dette?
 Hvem skal vedlikeholde intern infrastruktur i disse tomteområdene?
 Hvordan skal intern infrastruktur finansieres?
Faglige merknader/historikk
I forbindelse med salg av tomter i A67 Tvedestrand næringspark ser en at det er
problemstillinger knyttet til infrastruktur som må løses raskt når kommunen har
aktuelle tomtekjøpere.
I A67 Tvedestrand næringspark er det seks tomteområder hvor det er aktuelt å dele
området i flere mindre tomter, og hvor infrastrukturen må tilpasses den enkelte
tomtekjøper.
Et eksempel er Kalsåsen hvor der er 25 daa næringsareal i en stor flate. Hvis en
tomtekjøper ønsker å kjøpe kun en del av hele området, vil kommunen legge opp en
infrastruktur frem til den aktuelle tomten. Denne infrastrukturen må ivareta
tomtekjøpers behov, samtidig som kommunen må sørge for at resten av tomtearealet
blir attraktivt.
Rådmannen mener det er hensiktsmessig at kommunen har ansvar for å legge til rette
for gode løsninger, og at kommunen tar ansvaret for å bygge den nødvendige
infrastrukturen for å sikre god kvalitet på det som gjøres. For å realisere dette må
kommunen utlyse anbud på en rammeavtale for denne type entreprenørarbeider, som
sikrer at infrastrukturen kan bygges uten tidkrevende anbudsprosesser for hvert
delprosjekt.
Slik budsjett og økonomiplan er bygd opp per dato er det flere mindre investeringsprosjekter i budsjettet knyttet opp til forskjellige tiltak knyttet til utbyggingen.
Rådmannen foreslår å samle disse til et felles infrastrukturprosjekt i budsjettet, slik at
bygging av intern infrastruktur gjøres der kommunen har aktuelle kjøpere.
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I forhold til vedlikehold av vei har kommunen utfordringer knyttet til driftskostnader.
Rådmannen mener at det er mest hensiktsmessig at vedlikehold av internveiene er
tomtekjøper/oppsitterne sitt ansvar og at de dekker disse utgiftene fult ut. Det
innebærer at kommunen ikke får momsrefusjon på investeringene i internveiene.
Alle nye tomtesalg forutsetter at tomekjøperne forplikter seg til å delta i en fremtidig
næringsforening for A67 Tvedestrand næringspark. Næringsforeningen vil da ha
ansvar for brøyting, strøing, feiing og vedlikehold av de interne veiene, samt å drifte
fellesarealer i næringsparken.
Alternative løsninger og konsekvenser
Tomtene kan alternativt selges med en forutsetning om at tomtekjøper opparbeider
nødvendig infrastruktur inn til sin tomt. For mange tomtekjøpere vil imidlertid dette
være noe de ikke har tilstrekkelige kunnskaper om, og kvaliteten kan variere
avhengig av hvem som bygger. Rådmannen mener derfor at en kommunal
gjennomføring sikrer nødvendig kvalitet i prosjektering og gjennomføring.
Angående vedlikehold av veg o.l. i industriområdene, så kan kommunen drifte dette,
men det medfører økte kostnader til brøyting og andre vedlikeholdskostnader.
Finansieringen av infrastrukturen kan tas inn i kommunens budsjett og kjøper betaler
for dette gjennom den m2-prisen som avtales for tomtene. Rådmannen anbefaler
dette alternativet. Alternativt kan kjøper bekoste infrastrukturen og kommunen
trekker fra kostnader til infrastruktur ved salg av tomter.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at nødvendig intern infrastruktur i vei, vann, avløp og trekkerør
til fiber/strøm frem til tomtegrensen for områdene i A67 Tvedestrand næringspark
planlegges og bekostes av kommunen. Dette gjelder næringsområdene i
Øygardsdalen, Bassengtomta og på Kalsåsen. Finansiering av intern infrastruktur går
gjennom et felles investerings-prosjekt som settes av budsjettet og økonomiplanen.
Vedlikehold av interne veier må tomtekjøperne dekke fult og helt selv, jfr. vilkårene i
kjøpsavtaler. Kommunen dekker vedlikehold av infrastruktur for vann og avløp frem til
tomtegrensen.
Tvedestrand, 15.05.2019
Rådmannen

Dokumentnr.: 19/10035-1

side 3 av 3

ner og praksis» - 19/10038-1 Finansiering av tilleggsbevilgning til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Plan og byggesak – rutiner og praksis» : Finansiering av tilleggsbevilgning til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Plan og byggesak – rutiner og praksis»

Tvedestrand kommune
Rådmann
Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

19/10038-1
Jarle Bjørn Hanken
Møtedato
12.06.2019
18.06.2019

Finansiering av tilleggsbevilgning til
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Plan og byggesak – rutiner
og praksis»
Rådmannens forslag til vedtak
Under forutsetning av at kommunestyret gjør positivt vedtak i egen sak om plan for
forvaltningsrevisjonsprosjekt for plan- og byggesaksbehandling, gis det en
tilleggsbevilgning på kr. 150 000,- som finansieres ved bruk av generelt
disposisjonsfond.
Vedlegg
Saksutskrift - Plan for forvaltningsrevisjon plan- og byggesaksbehandling
Bakgrunn for saken (fakta)
Kontrollutvalget gjorde i 26/19 vedtak knyttet til en prosjektplan for
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Plan og byggesaksbehandling – rutiner og praksis».
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet ble vedtatt med forbehold om finansiering, dvs.
tilleggsbevilgning på kr. 150 000,- fra kommunestyret.
Egen sak om dette prosjektet blir fremmet direkte til kommunestyret med
kontrollutvalget som innstillende myndighet. Når det gjelder forslag om
finansieringen av prosjektet tillegger det kommunestyret å ta beslutning om dette
etter innstilling fra formannskapet
Problemstilling
Forutsatt at kommunestyret gjør positivt vedtak knyttet til egen sak om plan for
forvaltningsrevisjonsprosjekt for plan- og byggesaksbehandling, hvordan skal
tilleggsbevilgningen finansieres?
Faglige merknader/historikk
Kommunestyret kan finansiere denne type tilleggsbevilgning ved å omprioritere i
gjeldende driftsbudsjett, det kan gis midler via kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost eller en kan disponere midler fra kommunens generelle
disposisjonsfond.
En omprioritering innen gjeldende budsjett betyr at en må ta en vurdering av ulike
budsjettposter, og hvis en ønsker å ta midler fra en enhet kan dette sier å være en
«endring av spillereglene» midt i et budsjettår. Kommunestyrets
tilleggsbevilgningspost for 2019 er på kr. 100 000,-. Denne budsjettposten er av
rådmannen allerede foreslått disponert i kommunestyre-saken som omhandler
kartlegging av tjenester som ikke er lovpålagt og ressursnivået på disse. Denne
saken kommer også til behandling i kommunestyrets junimøte.
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Kommunen har pr. i dag disponibelt 19,7 millioner kroner i frie disponible fond. Ett
alternativ er da å benytte kommunens generelle disposisjonsfond til å finansiere det
aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjektet. Rådmannen vil anbefale denne løsningen.
Konklusjon
Under forutsetning av at kommunestyret gjør positivt vedtak i egen sak om plan for
forvaltningsrevisjonsprosjekt for plan- og byggesaksbehandling, foreslås det å gi en
tilleggsbevilgning på kr. 150 000,- finansiert ved bruk av generelt disposisjonsfond.
Frie fondsmidler utgjør etter dette 19,55 million kroner.
Tvedestrand, 28.03.2017
Rådmannen
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Saksutskrift
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

19/10101-1
217
Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Saksgang
1 Tvedestrand kontrollutvalg

Møtedato
28.05.2019

Saksnr
26/19

Plan for forvaltningsrevisjon plan- og byggesaksbehandling

Forslag fra sekretariatet:
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «plan- og byggesaksbehandling – rutiner og
praksis» blir vedtatt slik den foreligger med forbehold om finansiering.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget blir tildelt en tilleggsbevilgning på i størrelsesorden kr. 300.000,- for 2019.

Budsjettrammen skal dekke forvaltningsrevisjonsprosjektet «plan- og byggesaksbehandling –
rutiner og praksis».

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har den siste tiden fått flere henvendelser som dreier seg om plan- og byggesaker
og tvedestrandmodellen. Kontrollutvalget gjorde i sitt møte 02.05.2019 sak 19/19 følgende vedtak:
«Kontrollutvalget bestiller to forvaltningsrevisjoner; Innen både Tvedestrandmodellen og plan og
byggesaker for oppstart høsten 2019, og ber om en prosjektplan til neste møte med oversikt over
kostnadsrammer.» Aust-Agder Revisjon IKS ser at bestillingen kan gjøres som én forvaltningsrevisjon
som tar utgangspunkt i plan- og byggesaksbehandling, med et spesielt fokus på saker tilknyttet
Tvedestrandsmodellen. Det er denne prosjektplanen som nå legges frem for behandling.

Saksopplysninger:
For at kontrollutvalget skal være sikker på at revisjonen innretter forvaltningsrevisjonsprosjektet i
tråd med det som er ønsket å finne ut av, har revisjonen lagt frem en plan for prosjektet.
Aust-Agder revisjon IKS foreslår å gå nærmere inn på et utvalg enkeltsaker i plan- og
byggesaksbehandlingen i Tvedestrand kommune. En gjennomgang av saker som går inn under
Tvedestrandmodellen kan gjennomføres i sammenheng med dette.
Aust-Agder revisjon IKS skriver selv i prosjektplanen:
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«Forvaltningsrevisjonen vil med bakgrunn i formelle krav og forventninger innen forvaltningsområdet, søke
svar på om kommunens saksbehandlings- og internkontrollrutiner er tilfredsstillende og om disse oppleves
tilstrekkelige for å sikre en forsvarlig saksbehandling. I dette ligger også en vurdering av eksisterende
prosesser og tiltak som skal danne grunnlag for å sikre likebehandling. Videre omfattes opplæring og
tilrettelegging for refleksjon omkring kommunens etiske retningslinjer, rutiner for habilitetsvurderinger,
samt kjennskap til kommunens rutiner for varsling.

For å kunne beskrive om de foreliggende rutinene anvendes, vil forvaltningsprosjektet gjennomgå
et utvalg saker og kontrollere disse opp mot de rutiner og retningslinjer som foreligger. I denne
forvaltningsrevisjonen vil hensikten være å kontrollere om kommunens egne rutiner og praksis er i
tråd med gitte føringer, og om disse bidrar til å sikre uavhengighet, likebehandling og nødvendig
etterprøvbarhet.»
Revisjonen legger nå frem et forslag til prosjektplan, der de har definert følgende problemstillinger:
1. Hvordan har Tvedestrand kommune organisert saksbehandlingen innen plan- og byggesak og er det
etablert tilfredsstillende internkontroll knyttet til dette?
2. Har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingspraksis innen plan- og byggesaksforvaltning knyttet til
saker som er behandlet etter Tvedestrandsmodellen, herunder rutiner som sikrer krav til dokumentasjon og
likebehandling?
3. Er kommunens etiske retningslinjer tilstrekkelig implementert blant politikere og ansatte som er involvert i
plan- og byggesaksprosesser og i hvilken grad etterleves disse?
Revisjonskriteriene vil blant annet være saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven, interne rutiner og
rammeverk for Tvedestrand kommune, COSO-rapporten (Internkontroll – et integrert rammeverk) og KS
rammeverk om internkontroll.

Aust-Agder Revisjon IKS vil presentere planen i møtet.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet vurderer planen å være i tråd med diskusjonene i forrige kontrollutvalgsmøte.
Prosjektet anslås å bli påbegynt høsten 2019 og ferdigstilt i løpet første halvår av 2020. Tidsbruken anslås til
inntil 375 timer. Ressursanslaget baserer seg på to forvaltningsrevisorer á 150 timer, og oppdragsansvarlig
75 timer. Aust-Agder revisjon IKS legger til grunn en timepris på kr. 800.
Ettersom Tvedestrand kommune har brukt opp sine ressurser til forvaltningsrevisjon i denne planperioden,
må forvaltningsrevisjonen finansieres gjennom en direkte tilleggsbevilgning i 2019.

Det er følgelig nødvendig at kontrollutvalget ber kommunestyret om en tilleggsbevilgning på i
størrelsesorden kr. 300.000,- for 2019.
Vedlegg:

Plan- og byggesaksbehandling – rutiner og praksis.

Tvedestrand kontrollutvalg har behandlet saken i møte 28.05.2019 sak 26/19
Møtebehandling
Aust-Agder revisjon IKS presenterte plan for forvaltningsrevisjon og svarte på kontrollutvalgets
spørsmål.
Kontrollutvalgsleder foreslo å ta bort problemstilling 2 i plan for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalgsleder foreslo videre å beholde problemstilling 1 og 3.
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Daglig leder i Aust-Agder revisjon IKS informerte om at denne endringen vil medføre at
forvaltningsrevisjonen vil koste totalt maksimum 150 000,Nestleder Birger Eggen foreslo å legge til følgende i vedtaket: Tvedestrandmodellen vurderes i de
prioriteringene som blir gjort for neste fireårsperiode.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med de endringer fremlagt i møtet.
Forslaget om å ta bort problemstilling 2 i plan for forvaltningsrevisjon ble enstemmig vedtatt.
Forslaget om å legge til følgende i vedtaket «Tvedestrandmodellen vurderes i de prioriteringene
som blir gjort for neste fireårsperiode» ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «plan- og byggesaksbehandling – rutiner og
praksis» blir vedtatt uten problemstilling 2. Ny prosjektplan bes oversendt fra Aust-Agder revisjon
IKS. Tvedestrandmodellen vurderes i de prioriteringene som blir gjort for neste fireårsperiode.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget blir tildelt en tilleggsbevilgning på i størrelsesorden kr. 150.000,- for 2019.

Budsjettrammen skal dekke forvaltningsrevisjonsprosjektet «plan- og byggesaksbehandling –
rutiner og praksis».

RETT UTSKRIFT
DATO 31.mai.2019
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Tvedestrand kommune
Rådmannens stab
Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10041-1
Øyvind Johannesen

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.06.2019
18.06.2019

Søknad fra Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap
AS (RTA) om kommunal rammegaranti på investeringslån
Rådmannens forslag til vedtak
1.
Tvedestrand kommunestyre garanterer med selvskyldnergaranti for lån som
Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS (RTA) tar opp til
investeringer.
2.

Garantien gjelder en ramme for lån på inntil 20 mill. kroner med tillegg av 10
% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter
og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige
kommunens eierandel på 34 %, d.v.s. kr. 6,8 mill. kroner pluss 10 %, totalt kr.
7,48 mill. kroner.

3.

Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter
20 år med tillegg av inntil 2 år regnet fra 2019, jfr. garantiforskriftens § 3.

4.

Tvedestrand kommunestyrets forutsetning for en garantistillelse er at de andre
eierkommunene gjør likelydende vedtak om garanti i tråd med sin eierandel, og
at garantien blir godkjent av fylkesmannen i Agder.

5.

Garantiprovisjonen til kommunene fra RTA settes til 0,2 % pr. år av lånegjelden
pr. 31.12. hvert år.

Vedlegg
2019-012 Kommunal rammegaranti RTA
Bakgrunn for saken (fakta)
Styret for RTA vedtok den 01.04.19, som sak 012/19, å anmode eierkommunene om
en kommunal rammegaranti for et investeringslån på inntil 20 mill. kroner med en
løpetid på inntil 20 år.
Problemstilling
 Skal Tvedestrand kommune gi en selvskyldnergaranti på 6,8 mill. kroner for
RTA sitt lån på 20 mill. kroner?
 Hvilke vilkår skal settes for garantien?
Faglige merknader/historikk
RTA eies 100 % av kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei. Selskapet
er lokalisert til Hestmyr i Risør kommune. Selskapets formål er å samle inn og
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behandle avfall fra husholdningene i de fire kommunene. Selskapet ble etablert i
1997.
Tvedestrand kommunes eierandel i RTA er 34 %.
Selskapet fikk i 2010 kommunal selvskyldergaranti fra eierkommunene for et lån på
inntil 30 mill. kroner. Denne garantien ble gitt for 25 år regnet fra 2010. Utestående
på denne garantien er på omlag 12 mill. kroner p.t. Kommunens andel utgjør omlag 4
mill. kroner. Det kan ikke lenger tas noe nytt «opptrekk» på garantien fra 2010 som
gjelder frem til 2030. Gjeldende garanti er «bruk opp».
RTA har behov for finansiering av flere nye langsiktige investeringer, som nedgravd
løsninger for Risør sentrum, ny gjenvinningsstasjon på Grenstøl, utvidelse av arealer
og bygg på Hestmyr, samt refinansiering av nedgravd anlegg på Gjeving.
Lån i Kommunalbanken og/eller Kommunekreditt KLP er en billigere finansiering enn
RTA kan få i det private markedet. Dette forutsetter kommunal garanti for slike
investeringslån. Rimelig lånefinansiering vil komme alle abonnentene i de fire
kommunene til gode ved at selskapet får lavere kapitalkostnader.
Selskapet har stabil drift og regnskapet for RTA viser sunn drift, og en god
eigenkapital, noe som reduserer risikoen for at garantistene skal inn og dekke
selskapets forpliktelser.
Gjeldende regelverk på området
Reglene for kommunale garantier finnes i kommunelovens § 51:
§ 51.Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser.
1.
Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som
drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av
departementet.
2.
Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til
næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen
selv.
3.
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i
forskriften også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang,
ikke trenger statlig godkjenning.
4.
Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til
sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.
Et vesentlig spørsmål i forhold til kommunelovens § 51 er om selskapet driver
«utøvelse av næringsvirksomhet» i lovens forstand. RTA er et heleid kommunalt
aksjeselskap som på vegne av kommunene driver med kommunal tjenesteproduksjon
innfor området renovasjon og slamhåndtering. RTA har ikke et forretningsmessig
formål med sikte på økonomisk gevinst for eierne. I henhold til vedtektene for RTA er
selskapets formål «å ivareta kommunenes totale renovasjonsbehov, samt å anlegge
og drive felles interkommunale mottak og behandlingsanlegg».
Fylkesmannen har sluttet seg til denne vurderingen ved å godkjenne tidligere
kommunale garantier overfor selskapet.
Alternative løsninger og konsekvenser
Kommunen kan avslå søknaden. Konsekvensene for RTA er at selskapet må betale
høyere rentekostnader enn de ellers kunne gjort. Det vil medføre høyere priser på
renovasjons- og slamavgiften til abonnementene i de fire kommunene.
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Konklusjon
Rådmannen anbefaler at kommunen som deleier i RTA stiller selvskyldnergaranti for
et investeringslån på inntil 20 mill. kroner med en løpetid på inntil 20 år regnet fra
2019. Garantiansvaret begrenser seg til kommunens eierandel på 34 %. Det
fastsettes en garantiprovisjon på 0,2 %. Kommunal garanti må godkjennes av
fylkesmannen i Agder.

Tvedestrand, 03.05.2019
Rådmannen
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Risør- og Tvedestrandregionens
Avfallsselskap A/S
Styret

RTA

Saksbehandler: Tor Georg Hagane
Journalnr.:
Arkivnr.:
Behandlende organ:

Styret i RTA 01.04.2019

2019-012 Kommunal rammegaranti
Forslag til vedtak:
Styret i RTA anmoder eierkommunene om en kommunal rammegaranti på kr 20 mill, med en
løpetid på inntil 20 år.
VEDTAK: (enst)
Styret i RTA anmoder eierkommunene om en kommunal rammegaranti på kr 20 mill, med en
løpetid på inntil 20 år.
Saksopplysninger:
Våre eierkommuner gav i 2010 RTA en selvskyldner kausjon for en låneramme på inntil 30 mill
med 20års løpetid.
I Kommunalbanken har vi fra 2010 et lån på 9 mill med 20 års avdragstid. I 2012 tok vi opp et
lån til på 10 mill. med en avdragstid på 6 årstid, det nå er innfridd. Vi gjorde enda et opptrekk i
2016 på 8,2 mill med 14 års avdragstid. Utestående hos Kommunalbanken er nå 12 mill.
Det kan ikke tas nytt opptrekk på den kommunale garantien fra 2010 som gjelder fram til 2030.
Garantiformuleringen fra 2010 er ikke i tråd med Kommunalbankens krav til garanti i dag.
Den viktigste endringen er at vedtaket må være uten forbehold.
RTA har behov for finansiering av flere nye langsiktige investeringer, som nedgravd løsning for
Risør sentrum, ny gjenvinningsstasjon på Grenstøl, utvidelse av arealer og bygg på Hestemyr,
samt refinansiering av nedgravd anlegg på Gjeving
Lån i Kommunalbanken er en billigere finansiering enn vi kan få i det private markedet.
Administrasjonen mener derfor det er riktig å finansiere langsiktige investeringer med lån derfra,
men det forutsetter kommunal garanti.
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Tvedestrand kommune
Rådmannens stab
Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10039-1
Øyvind Johannesen
(Kari S. Sjursen faktisk saksbehandler.
Johannesen saksansvarlig i arkiv)

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.06.2019
18.06.2019

Søknad om fritak fra politiske verv
Rådmannens forslag til vedtak
1.
Med hjemmel i kommunelovens § 15, 2. fritas Anne Killingmo fra sine verv i
Tvedestrand kommune for resten av kommunestyreperioden 2015-2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
3.

Medlem av kommunestyret (15-19) uavhengig
Medlem av formannskapet (15-19) uavhengig
4. varamedlem – Livsløpskomiteen (15-19)
Varamedlem – Administrasjons- og likestillingsutvalget (15-19)
Leder av innvandrerrådet (15-19)
Vararepresentant til kommunalt utsmykkingsutvalg (15-19)
Vararepresentant til Kirkelig fellesråd (kommunens representant 15-19)
Fast møtefullmektig til Forliksrådet.

I den gjenværende kommunestyreperiode trer valgte vararepresentanter inn i
kommunestyret og formannskapet.
Som leder av innvandrerrådet for resten av kommunestyreperioden velges
………………….........................

Vedlegg

Bakgrunn for saken (fakta)
I mail datert 11.4.2019 søker Anne Killingmo om permisjon/fritak for alle sine verv i
Tvedestrand kommune for resten av kommunestyreperioden på grunn av sin
helsetilstand. Søknaden er vedlagt anbefaling fra lege, datert 9.4.19.
Problemstilling
Kan søknaden innvilges?
Faglige merknader/historikk
Anne Killingmo har p.t. ingen partitilhørighet, men innehar følgende verv i
Tvedestrand kommune:





Medlem av kommunestyret (15-19) uavhengig
Medlem av formannskapet (15-19) uavhengig
vararepresentant – Livsløpskomiteen (15-19)
3. vararepresentant – Administrasjons- og likestillingsutvalget (15-19)
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Leder av innvandrerrådet (15-19)
Vararepresentant til kommunalt utsmykkingsutvalg (15-19)
Vararepresentant til Kirkelig fellesråd (kommunens representant 15-19)
Fast møtefullmektig til Forliksrådet.

Rådmannen hadde samtale med Killingmo om prosessen for saksbehandlingen den
12. april 2019. Det var enighet om at saken skulle sendes over til Kontrollutvalget for
behandling. Kontrollutvalget drøftet saken i møte den 3. mai 2019. Kontrollutvalget
avviste saken og sendte den tilbake til ordfører for vurdering i kommunestyret.
Saken ble deretter drøftet i Formannskapet den 7. mai 2019. Et enstemmig
formannskap ba ordfører og varaordfører om å invitere Killingmo til et møte.
Bakgrunnen for for dette var å få drøftet noe nærmere bakgrunnen for
fritakssøknaden. Forespørsel ble sendt Killingmo den 10. mai 2019. Ved mail datert
13. mai 2019 svarer Killingmo at hun er sykemeldt og ønsker ikke et møte. Hun
uttaler at dette er for belastende for henne.
Gjeldende regelverk på området
Kommunelovens § 15.2 har følgende bestemmelse:
Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan
skjøtte sine plikter i vervet. (Uthevet av saksbehandler)
Kommentarutgaven til kommunelovens § 15.2 har slik ordlyd:
Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre
velferdsgrunner gjør det byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Forhold som
politiske motgang, endret politisk oppfatning eller utilfredshet med organets arbeid vil
imidlertid etter tradisjonell lære som utgangspunkt ikke kunne kvalifisere til fritak.
Men etter at man i loven nå også har tatt inn ordet «belastning» som alternativ til
«vanskelighet», kan man ikke helt utelukke slike forhold som fritaksgrunn i
situasjoner hvor de har ført til helsemessige eller sosiale belastninger for et medlem.
(uthevet av saksbehandler)
Videre har kommunelovens § 16, 2.pkt. slik bestemmelse:
Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved
flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.
§ 16, 3. pkt. har slik ordlyd:
Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
kommunestyrekomite og fylkestingskomite trer endelig ut, velges nytt medlem, selv
om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den
uttredende tilhørte…..
§ 16, 4. pkt. har slik ordlyd:
Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
Alternative løsninger og konsekvenser
Rådmannen er innforstått med søkerens opplevde belastning som har medført
sykemelding og anbefaling fra hennes lege om fritak. Rådmannen mener søknaden
ligger innenfor kommunelovens bestemmelse i § 15.2. pkt. om «den som ikke uten
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».

Dokumentnr.: 19/10039-1

side 2 av 3

19/30 Søknad om fritak fra politiske verv - 19/10039-1 Søknad om fritak fra politiske verv : Søknad om fritak fra politiske verv

Ved kontakt til Forliksrådet opplyses det at det heller ikke her behøves nyoppnevning
på grunn av den korte tid som er igjen av valgperioden 15 – 19.
Konklusjon
Det er få møter igjen i inneværende kommunestyreperiode.
Killingmo har dokumentert sin helsetilstand ved brev fra sin lege. Rådmannen tilrår
søknaden innvilget.
Det oppnevnes/velges nye representanter der hvor dette må gjøres i henhold til
kommunelovens bestemmelser.
Rådmannen tilrår at det ikke oppnevnes nye vararepresentanter der hvor Killingmo
selv har vært vararepresentant.
Tvedestrand, 21.05.2019
Rådmannen
_____________________________________________
Vedlegg som ikke sendes ut:
Søknad fra Anne Killingmo datert 11.4.19
Anbefaling fra lege datert 9.4.19.
Internt notat etter samtale den 12.4.19 mellom søker og saksbehandler
Referat fra formannskapets møte den 7.5.19
Invitasjon til et møte fra ordfører til Killingmo, datert 10.5.19
Svar fra Killingmo, datert 13.5.19.
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Tvedestrand kommune
Rådmannens stab
Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/10036-1
Øyvind Johannesen
(Kari S. Sjursen faktisk saksbehandler.
Johannesen ansvarlig for sak i arkiv)

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.06.2019
18.06.2019

Aust-Agder museum og arkiv IKS - endring i selskapsavtalen
og tilhørende samarbeidsavtale
Rådmannens forslag til vedtak
Tvedestrand kommunestyre godkjenner at «Agder fylkeskommune» overtar alle
eierandeler og forpliktelser fra tidligere eier «Aust-Agder fylkeskommune» gjeldende
fra 1.1.2020.
Tvedestrand kommunestyret vedtar vedlagte selskapsavtale og tilhørende
samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS.
Ordføreren får fullmakt til å skrive under nye avtaler.
Vedlegg
Aust-Agder museum og arkiv ny selskapsavtale
Bakgrunn for saken (fakta)
På grunn av fylkessammenslåing av Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har det vært
nødvendig å foreta noen endringer i selskapsavtalen og tilhørende samarbeidsavtale
for Aust-Agder museum og arkiv IKS. Ved mail datert 10. mai 2019 er det uttrykt
ønske om at saken behandles i de samarbeidende kommuner før sommerferien for å
sikre at gyldige vedtak er klare for vedtak i det første felles fylkestinget for Agder i
november 2019.
Problemstilling
Kan kommunestyret godkjenne de foreslåtte endringene?
Faglige merknader/historikk
De endringer som er gjort er som følger:



Der hvor det har stått Aust-Agder fylkeskommune, står det nå Agder
fylkeskommune.
I selskapsavtalens § 9 er det foretatt en endring på antall styrerepresentanter
fra de ansatte. Dette skyldes bestemmelser i IKS-lovens § 9 hvor det heter at
det skal være to ansatterepresentanter når antall ansatte overstiger 50. I dag
er det til sammen 65 ansatte i Aust-Agder museum og arkiv IKS.

Tidligere vedtak
Representantskapet for AAma-IKS behandlet saken i møte den 4. april 2019 og gjorde
slikt vedtak:
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Representantskapet vedtar at korrigert selskapsavtale med tilhørende
samarbeidsavtale og forslag til vedtak i de enkelte kommuner og fylkeskommuner kan
fremlegges for kommunestyrer og fylkesting til endelig vedtak.
Gjeldende regelverk på området
Lov om interkommunale selskaper er styrende for Aust-Agder museum og arkiv IKS.
Konklusjon
Konsekvensen av en sammenslått Agder fylkeskommune er at eierskapet til AustAgder museum og arkiv IKS fra 1.1.20 blir overført til Agder fylkeskommune som
inkluderer nåværende Vest-Agder fylkeskommune.
Rådmannen slutter seg til de endringer som representantskapet har vedtatt og tilrådt
vedtatt i de samarbeidende kommuner.

Tvedestrand, 15.05.2019
Rådmannen
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Selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS
§ 1 Føretaksnamnet er Aust-Agder Museum og Arkiv IKS, eit interkommunalt selskap
oppretta i medhald av lov om interkommunale selskap av 29.januar 1999 nr.6 (IKS loven).
§2 Selskapet har hovudkontoret sitt i Arendal kommune.
§ 3 Deltakarar og ansvar
Deltakarar er Agder fylkeskommune og kommunane Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli,
Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes,
Bygland, Valle og Bykle.
Deltakaransvaret svarar til eigarandelen i selskapet som er slik:
Agder fylkeskommune
Arendal kommune
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Total

47 %
16 %
1%
2%
2%
5%
1%
1%
10 %
2%
2%
2%
2%
5%
1%
1%
100 %

§ 4 lnnskotsplikt
Selskapet er etablert ved ei samanslåing av føretaka Aust-Agder kulturhistoriske senter
IKS, Setesdalsmuseet IKS og stiftinga Grimstad bys museer. Ved samanslåinga overtar
selskapet alt ansvaret og alle forpliktingar som Setesdalsmuseet og Grimstad bys museer
har før samanslåinga. I tillegg skal formuesgode overførast til selskapet vederlagsfritt.
Dessutan overtar det nye selskapet ansvaret for samlingar og eigedomane som
Setesdalsmuseet Eigedom IKS eig.
Deltakarane gjev årleg driftstilskot til selskapet. Det utarbeidast eigen avtale om dette mellom
eigarane. Representantskapet vedtek budsjettet. Tilskotet skal utbetalast med ein halvpart i
januar og ein halvpart i juli månad kvart år.
§ 5 Låneopptak og garantitilsegn
innafor ei maksimal ramme på 300 millionar kroner kan selskapet ta opp lån til kapitalformål,
konvertering av eldre gjeld og til likviditetsformål.
Selskapet kan ikkje stille sikkerhet for økonomiske skyldnader andre har. Låneopptak skjer
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i samsvar med lKS- lova og tilhøyrande forskrifter. Alle lån skal godkjennas av
representantskapet og av departementet.
§ 6 Formål
Aust-Agder Museum og Arkiv IKS skal forvalte, drive og utvikle museums- og arkivfeltet i
Agder ved å:
-

arbeide for at verdfulle kulturminne, bygningar, gjenstandar, arkiv og andre
informasjonsberarar av historisk og administrativ verdi blir samla inn, tekne vare på
og gjort tilgjengelege for allmenta, for forsking, kulturelle og administrative formål.

-

aktivt formidle samlingane til institusjonen og avtalepartane saman med historia og
kulturarven i fylket slik at det fremjar velferda og dei demokratiske rettane til
innbyggjarane. Barn- og unge skal prioriteras i formidlinga

-

arbeide aktivt med forvaltning, forsking, formidling og publisering, gjere Agders kultur
og historie levande for befolkninga og bidra til aktiv distriktsutvikling i Agder.

-

vere faginstans for deltakarane i museums- og arkivfaglege spørsmål.

-

utvikle fagleg og administrativ kompetanse ved lokale museum og
samlingar og arbeide for at lokale kulturminne og lokal tradisjon blir tekne vare på.

-

ta på seg betalte oppdrag for offentlige og private organ, og kan også administrere
eksternt finansierte prosjekt innanfor sitt arbeidsfelt.

§ 7 Representantskapet
Representantskapet er det øvste styringsorganet for Aust-Agder Museum og Arkiv.
Medlemmene i representantskapet med personlege varamedlemmer blir valt av
fylkestinget og kommunane (deltakarane) for 4 år om gongen i samsvar med
kommunevalperioden. Ein deltakar kan halde nyval i valperioden.
Representantskapet har 16 medlemmer - eit medlem frå kvar deltakande
kommune/fylkeskommune med ei røyst kvar.
For gjeremåla og fullmaktene til representantskapet gjeld selskapsavtalen i tillegg til IKSloven. Representantskapet held kvart år 2 ordinære møte. Eit møte skal haldast før utgangen
av april og eit i samband med budsjetthandteringa på hausten. Innkalling og sakliste skal
sendes ut med minst 4 vekers varsel til medlemmane og varamedlemmane.
Fylkeskommunen og kommunane som er med skal med same frist ha varsel om innkallinga
og saklista.
Ordinært representantskapsmøte behandlar:
- Overordna mål og retningsliner for drifta i den komande perioden
- Budsjett og økonomiplan
- Årsmelding og årsrekneskap
- Andre saker som etter loven eller denne avtalen skal handsamas
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Når det er naudsynt behandlar representantskapet:
- Val av leiar og nestleiar l representantskapet
- Val av valnemnd
- Endring av selskapsavtalen
- Godtgjersle for verv i selskapet
- Val av styremedlemmer og varamedlemmer,
- Val av leiar og nestleiar i styret
- Styrevedtak om låneopptak
- Kjøp eller avhending av fast eigedom
- Val av revisor
Leiaren i representantskapet kallar inn representantskapet etter reglane i lKS-loven.
§8 Valkomité
Valkomiteen består av tre medlemmar vald blant representantskapets medlemmer. To av
medlemmene skal veljast blant representantane for Grimstad kommune, Arendal kommune,
Valle kommune og Agder fylkeskommune.
Valkomiteen skal gje ei innstilling om val av som skal gjerast av representantskapet.
Valkomiteen skal konsultera styrets leiar og dagleg leiar før den gir sin innstilling.
Representantskapet fastset instruks for valkomiteen.
§ 9 Styret
Styret har ansvaret for drifta av selskapet i samsvar med lKS-loven, selskapsavtalen og
vedtak i representantskapet
Styret har 8 medlemmer med personlege varamedlemmer. som med unntak av
representantane for dei tilsette, blir valde for 4 år. 4 representantar med vararepresentantar
veljas etter forslag frå hhv. Agder fylkeskommune, Valle kommune, Grimstad kommune og
Arendal kommune. Fylkeskommune og disse kommunane skal også være sikra
representasjon i styret. Styreleiar skal veljas etter forslag frå Agder fylkeskommune. ¾ av
representantskapsmedlemmane som er til stades må støtte styreleiarvalet.
Reglane i aksjeloven § 20 om kjønnsmessig fordeling i styret skal gjelde ved val til styret. Dei
tilsette skala ha to styremedlem med personlege varamedlem, som blir vald av og mellom
dei tilsette i tråd med IKS-loven § 10.
Dagleg leiar og nestleiar kan ikkje representere dei tilsette i styret.
Styreleiar har møte- og talerett i representantskapet.
Styret representerer selskapet utad. Styret kan gje styremedlem eller dagleg leiar rett til å
forplikte selskapet aleine eller i fellesskap.
§ 10 Oppgåvene til styret
Styret skal normalt førebu og leggje fram dei sakene som skal handsamast i
representantskapet.
Styret tilset dagleg leiar.
Styret skal drive selskapet i tråd med vedteke budsjett og i tråd med formålet til selskapet,
selskapsavtalen og vedtak i representantskapet.
Styret skal sikre trygg rekneskapsføring og forvalting av formuen.
Styret vedtar instruks for dagleg leiar.
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§ 11 Dagleg leiar
Aust-Agder Museum og Arkiv skal ha dagleg leiar som er sekretær for styret. Dagleg leiar
har møte- og talerett i styret og representantskapet. Elles gjeld IKS-loven.
Dagleg leiar har tilvisingsrett innanfor vedteke budsjett og førebur normalt sakene som skal
behandlas i styret.
§ 12 Rettane til dei tilsette
Selskapet skal vere medlem av arbeidsgjevarforeining. Dei tilsette skal følgje den
kommunale tariffavtalen og selskapet skal sikre dei tilsette gjennom felles kommunal
pensjonsordning.
Ved etableringa skal alle faste tilsette frå dei etablerande selskapa overførast med same
rettar og pliktar til det nye selskapet.
§ 13 Rekneskap og revisjon
Selskapet skal følgje dei kommunale budsjett- og rekneskapsforskriftene. Selskapet skal ha
revisor vald av representantskapet.
§ 14 Oppløysing
For oppløysing gjeld lKS-loven §§ 32- 37. Vedtak om oppløysing treffast av deltakarane i
fellesskap.
Ved oppløysing av selskapet skal eigedomar, bygningar, gjenstandar, arkiv osb. tilførast den
institusjonen i Agder som overtek ansvaret, gjeremåla og pliktane til selskapet.
Dersom ansvaret, gjeremåla og pliktene ikkje blir overførde samla til ny eining i Agder, skal
eigedelane førast tilbake til institusjonar som tilsvarar dei konsoliderande einingane dersom
slike blir oppretta, alternativt til Setesdalsmuseet Eigedom lKS, Grimstad kommune og
Arendal kommune.
l den grad desse retningslinene ikkje tek vare på forvaltninga av eigedelar og verdiar i
samband med oppløysing, gjeld intensjonane i oppløysingsparagrafane til dei tre respektive
institusjonane som inngår i dette selskapet ved etableringa. Elles skal kommunane som er
med i selskapet saman eller kvar for seg, ha en uavgrensa rett til å få tilbakeført eigedomar,
bygningar, gjenstandar, arkiv osb.
Resterande gjenstandar og eventuell gjeld i selskapet skal fordelast på deltakarane i forhold
til deltakardelen i§ 2 i selskapsavtalen.
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§ 15 Endring av selskapsavtalen
For endringar i selskapsavtalen gjeld lKS -loven. Mindre endringar av selskapsavtalen kan
handsamast av representantskapet.
I tillegg til samrøystekrava i IKS-loven kan paragraf 8 andre ledd i denne avtalen berre
endrast samrøystes.

Agder, __. desember 2019
_______________________ _____________________ _______________________
fylkesordførar i Agder
ordførar i Bykle kommune ordførar i Valle kommune
_______________________ _____________________ _______________________
ordførar i Bygland kommune ordførar i Evje og
ordførar i Iveland kommune
Hornnes kommune
_______________________ _____________________ _______________________
ordførar i Lillesand kommune ordførar i Grimstad
ordførar i Arendal kommune
kommune
_______________________ _____________________ _______________________
ordførar i Froland kommune ordførar i Birkenes
ordførar i Åmli kommune
kommune
_______________________ _____________________ _______________________
ordførar i Tvedestrand
ordførar i Risør kommune ordførar i Gjerstad kommune
kommune

_______________________
ordførar i Vegårshei
kommune
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Samarbeidsavtale mellom kommunene nevnt i pkt. 3 og Agder
fylkeskommune om drift av Aust-Agder museum og arkiv.
1.
Denne avtalen er et vedlegg til vedtatt selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv.
2.
Avtalens formål er å sikre forutsigbar drift av Aust-Agder museum og arkiv og erstatter
tidligere samarbeidsavtaler mellom vertskapskommunene og fylkeskommunen om drift av
Aust-Agder kulturhistoriske senter.
3.
Tilskuddet fra hver kommune og fra fylkeskommunen var for 2014 slik i 1000 kroner:
Tilskudd fra Agder fk
Arendal kommune
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Sum inntekter

8990
3033
274
464
417
974
295
137
1829
325
491
357
323
1031
114
114
45055
4.

Fylkeskommunen og kommunene er enig om en årlig justering i samsvar med statsbudsjettets
deflator for kommunesektoren.
5.
Fylkeskommunen og kommunene forplikter seg til å arbeide aktivt for at Aust-Agder museum
og arkiv IKS evner å realisere sitt mål om å bli de ledende kompetansemiljøene på det
kulturhistoriske feltet for Agder.
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6.
Partene vil arbeide aktivt for at statlig delfinansiering til drift og investering fremover
kommer opp på tilskuddsnivå lik fylker det er naturlig å sammenlikne seg med.
7.
Denne avtalen gjelder fra 01.01. 2020 til 30.06. 2024. Avtalen kan reforhandles om en eller
flere av partene ønsker det. Slikt ønske må framsettes to år i forveien.
8.
Dersom det oppstår en uforutsett situasjon med store økonomiske konsekvenser for AustAgder museum og arkiv, kan en eller flere av partene kreve forhandlinger om hvordan denne
situasjonen kan løses.
(Fylkesordfører og ordfører i alle kommunene nevnt i pkt. 3 undertegner avtalen)
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19/1 Info om utviklings- og omstillingsprosjektet v/ rådmannen - :

Denne behandlingen '19/1 Info om utviklings- og omstillingsprosjektet v/ rådmannen' har ingen saksframlegg.
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Referat fra eiermøte
Torsdag 16. mai 2019
kl. 10.00 – 14.00
Sted:
Til stede:

Scandic Sørlandet hotell, Kristiansand
56 deltakere som representerte 23 kommuner, Agder Energi, styret og
sekretariatet. I tillegg var representanter fra media og ansatte til stede.
Sirkulert deltakerliste arkivert hos sekretariatet.

Møteleder:

Ordfører Gro Anita Mykjåland (leder av AU)

Møte ble gjennomført med følgende program og agenda:













«Fornybarnæringen – muligheter og utfordringer», ved Knut Kroepelien,
leder av Energi Norge
Oppdatert verdivurdering for Agder Energi, ved Pareto (Yngve Valle)
Agder Energi
2018, status Q1 2019 og program for effektivisering (ved Pernille K Gulowsen)
Videre utsikter (ved Tom Nysted)
Lunsj
Presentasjon av venturesatsingen i Agder Energi (ved Anders Gaudestad)
Rundebordsamtaler om aktuelle temaer, relevante dilemmaer og
informasjonsbehov i første eiermøte etter valget høsten 2019. Innledning ved
AU og gruppesamtaler. Korte oppsummeringer i plenum
Formelle saker til behandling i eiermøte
Utbytte etter 2018
Regnskap og budsjett for AU/Eiermøte
Fullmakt til leder av AU for å avgi stemme i selskapets generalforsamling

Oppsummering av møte
Leder av AU åpnet møte med utgangspunkt i Agdereiernes eierskapsmelding og
ambisjonen om å være oppdaterte eiere som kjenner selskapet og selskapets
rammebetingelser godt. Hun orienterte kort om arbeidet i AU som også innebærer
løpende dialog med Statkraft.
Åpningsforedraget i møte ble holdt av Knut Kroepelien, leder av Energi Norge. Energi
Norge er den landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for
energiselskapene. Kroepeliens utgangspunkt var at norske energiselskaper forvalter
store deler av svarene på klimautfordringene. I Norge først og fremst innenfor
transportsektoren. Han utfordrer alle parter til samarbeid, også over landegrensene,
og fremhevet bl.a. mulighetene i ordningen med opprinnelsesgarantier. Kroepelien
løftet også opp kontroversielle temaer der interessenter både lokalt og nasjonalt har
ulike perspektiver, som for eksempel i forhold til grunnrentebeskatning og
rammevilkår for utbygging av vindkraft. Et sentralt tema i mulighetsbildet er
imidlertid nye teknologiske løsninger for mer fleksibel bruk av strøm. Kroepelien
roste Agder Energi for å være et av pionerselskapene i Europa på feltet. Se foredraget
i sin helhet på agdereierne.no
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Solid verdivurdering for Agder Energi

Yngve Valle fra Pareto gav eiermøte en grundig innføring i en fersk verdivurdering for
Agder Energi. Siden tilsvarende vurdering i 2014 har selskapets verdi styrket seg fra
24,5 mrd. kroner til 28,9 mrd. i 2019. Merverdiene følger av flere forhold, men først
og fremst høyere gjennomsnittsproduksjon i kombinasjon med lavere kostander pr.
produserte Kwh. I 2014 var kostandene pr. produserte Kwh 10 øre. I 2018 var
tilsvarende 7,7 øre. Valle tok for seg alle selskapets forretningsområder og hvilke
forutsetninger som lå til grunn for verdifastsettelsen på hvert felt. Gjennomgangen
gav et godt overblikk over Agder Energi sin virksomhet og potensialer. Se
presentasjonen på agdereierne.no

Ønsker mer nedbør...
Pernille K. Gulowsen fra Agder Energi gav eiermøte en kort orientering om resultatet
i 2018 som er grunnlag for utbytteberegninger. 2018 var et normalt godt år. Starten
på 2019 er også bra, men lavere enn første kvartal 2018. Dette skylles i hovedsak at
Agder Energi har en forholdsvis stor del av sin produksjon knyttet opp i avtaler som
reduserer mulighetene til å hente ut de høyeste marginene selv om strømprisen i
markedet har vært høy gjennom vinteren. Utsiktene videre er preget av nøktern
optimisme ettersom det vil være behov for en del nedbør gjennom sommeren og
høsten dersom selskapets kapasitet skal utnyttes optimalt.
Gulowsen gav også eiermøte en grundig gjennomgang av programmet for
effektivisering i Agder Energi. En lang rekke potensielle forbedringsområder er
definert og hun forteller at mye godt arbeid de siste årene allerede gir positive
effekter på selskapets bunnlinje. Tom Nysted, som avrundet presentasjonen fra
Agder Energi før lunsj, kunne også fortelle at fokus på kontinuerlig forbedring er blitt
et tydeligere kjennetegn på kulturen i selskapet. Nysted, som inneværende år vil gå av
som konsernets øverste leder, oppsummerte møtets første del med stor tro på
fremtiden og selskapets posisjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Se
presentasjonene fra Gulowsen og Nysted på agdereierne.no
Etter lunsj fikk eiermøte servert venturesatsingen i Agder Energi. Anders Gaudestad
som leder styret for virksomhetsområdet kunne fortelle at kompetansemiljøet
innenfor venture både gav direkte økonomisk avkastning og profesjonaliserte
konsernets evne til innovasjon og arbeid med nye forretningsmodeller.
Venturemiljøet i Agder Energi vurderer årlig opp mot 150 mulige prosjekter, men
investerer kun i 1 – 3 nye pr. år. Det som prioriteres er enten innenfor
forretningskritiske områder, eller kan komme til å bli det. Etter en utviklingsperiode i
porteføljen til venturemiljøet løftes noe inn i konsernet mens andre satsinger
klargjøres for salg og realiseres. I snitt har venturesatsingen i Agder Energi gitt en
avkastning på 34% gjennom de ti årene dette har vært et eget forretningsområde. Se
Gaudestads presentasjon på agdereierne.no
Innspill til neste eiermøte
I siste del av møte var det lagt opp til rundebordsamtaler om aktuelle temaer,
relevante dilemmaer og informasjonsbehov i første eiermøte etter valget høsten 2019.
En gjennomgang i plenum med representanter fra alle gruppene gav AU en rekke
konkrete innspill og dette arbeidet legges til grunn for prioriteringer i det videre.
Eiermøte hadde også noen formelle saker til behandling, og følgende vedtak ble fattet
enstemmig:
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Sak 1. Utbytte etter 2018
 Det foreligger ikke særskilte hendelser eller andre forhold knyttet til resultat
eller konsernets finansielle stilling som etter arbeidsutvalgets vurdering gjør
det naturlig å fravike gjeldene utbyttepolitikk for 2018. Dette er også
bekreftet av selskapets ledelse og vedtatt av styre.
Sak 2. Regnskap og budsjett, AU/eiermøte
 Framlagt forslag til budsjett vedtas, og det avsettes kr. 1.500.000 av 2018utbytte til eiermøteutgifter og arbeidsutvalget i budsjettperioden mai 2019
til og med april 2020.
Kommunene leverte inn signerte fullmakter slik at leder av AU kan stemme på
Agdereiernes vegne i selskapets generalforsamling.
...
Følgende deltakere kommenterte saker og stilte spørsmål i forlengelse av innleggene i
møtet:
Knut Henriksen (Søgne kommune), Steinar Kyrvestad (Valle kommune), Roy
Mersland (UiA/rådgiver for AU), Gro Anita Mykjåland (leder av AU/Iveland
kommune), Thor Jørgen Tjørhom (AU/Sirdal kommune) og Svein Skisland
(Vennesla kommune).
NB! Merk dato for neste eiermøte: 28. og 29. november 2019
Kristiansand, 22.05.2019
Gro Anita Mykjåland
leder for AU

Rune Røiseland (referat)
sekretariat for Agdereierne

