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1. Rådmannens betraktninger 
 
 
Oppsummering: 
 
Gjennom ulike behandlinger de siste årene har kommunestyret har gitt klare mål eller føringer 
på hva som skal være gjennomført i løpet av kommunestyreperioden 2012-15. Arbeidet med 
disse har også preget året 2014. Disse målene/føringene er;  
 

• realisere nytt omsorgsbygg 
• finne en optimal skolestruktur 
• rehabilitere eller bygge ny ungdomsskole 
• oppnå 2 % økonomisk resultat 
• eiendomsskatt skal ikke innføres 

 
Status i forhold til disse hovedoppgavene etter utgangen av 2014 er; 
 
Re helsehus ble overtatt av kommunen 14. november 2014. Bygget med et byggebudsjett på 
423 mill. kr. sto ferdig til planlagt tid og til lavere kostnad enn budsjettert. Sluttregnskapet 
behandles som egen sak.  
 
Skolestrukturen har vært oppe til behandling flere ganger i perioden, også i 2014. 
Kommunestyret vedtok på nytt i desember 2014 at dagens 4 barneskoler skal opprettholdes. 
Rådmannen oppfatter at dagens struktur er å anse som optimal med de forutsetninger som 
kommunestyret har lagt til grunn. 
 
Kommunestyret vedtok i desember 2014 å legge inn 193 mill. kr. til ny ev. rehabilitert 
ungdomskole og idrettshall på Revetal i økonomiplanen for 2015 – 18. Arbeidet med 
forprosjektet er i gang og vil bli lagt fram til behandling i løpet av 2015. Skolen er planlagt 
ferdig til 01.01.2018.  
 
Det regnskapsmessige resultatet for 2014 er 0. I forhold til budsjettet er det et merforbruk på 
3,4 mill. kr. Netto driftresultat er negativt, 0,5 % av driftsinntektene. Målsettingen er ikke 
oppnådd, se for øvrig kommentarer under utfordringer videre. 
 
Kommunestyret vedtok i desember 2014 å få utredet eiendomsskatt. Sak om eiendomsskatt 
ble behandlet i kommunestyret 2.02.15.  Kommunestyrets flertall vedtok at eiendomsskatt 
innføres på alle eiendommer i kommunen f.o.m. 2016. 
 
Nærmere om økonomien: 
Merforbruket på 3,4 mill. kr. dekkes opp av bufferfondet som totalt blir redusert med 5,75 
mill. kr. i 2014. Sett over to år, er allikevel bufferfondet styrket da overskuddet i 2013 var på 
6,7 mill. Selve driften av de kommunale tjenestene har et merforbruk på 12,6 mill. kr. 
Merforbruket relaterer seg til avlastningstiltak, tjenester innen pleie og omsorg, barnevernet, 
vedlikehold av veger og bygninger samt merkostnader knyttet til etablering av felles plan og 
byggesakskontor i Holmestrand. Etablering av felles plan og byggesakskontor var helt 
nødvendig for at vi skulle være i stand til å levere tjenester på dette området. En skattesvikt på 
1,6 mill. kr. netto bidrar også til det negative resultatet. På den andre siden bidrar 
mindreforbruk i forhold til avsatt lønnsreserve, lavere pensjonsutgifter enn forutsatt, økte 
renteinntekter, meravkastning på finans og økte inntekter som følge av for lavt budsjetterte 
tilskudd for bosetting av flyktninger, til at merforbruket kun blir vel 3,4 mill.kr. 
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For 2015 er det gjort endringer slik at det skal være budsjettert med mer realistiske rammer. I 
2015 er det også budsjettert med en reserve på 4,1 mill. kr. noe som tilsvarer 0,7 % av 
driftsinntektene. I økonomiplanen for 2016 – 2019 er det igangsatt arbeid for å redusere 
driftskostnadene i virksomhetene med 15 mill. kr. i løpet av perioden. I tillegg anslås 
eiendomsskatten fra 2016 å medføre inntekter på mellom 11-13 mill. kr. årlig. 
 
Kommunen er blant de 50 kommunene i landet med høyest lånegjeld pr. innbygger. Justert for 
midler til finansforvaltning, gjeld knyttet til VAR-området og gjeld med rentekompensasjon 
fra staten, utgjør gjeld som belaster driften 381 mill. kr. Etter rådmannens oppfatning er det 
dette tallet som er mest interessant med tanke på kommunens gjeldsbyrde. 
 
Kommunereform: 
Det er et bredt flertall på stortinget som står bak behovet for en kommunereform. Utredning 
av fase 1 for en landkommune ble behandlet i kommunestyret i juni 2014. Fase 2; Kartlegging 
og mulighetsstudie for flersenterkommunen ble vedtatt i desember. Deltakende kommuner i 
fase 2 er Hof, Holmestrand og Re. Andebu og Stokke trakk seg fra fase to og har vedtatt 
sammenslåing med Sandefjord. Utredningen fase 2 skal etter planen behandles i 
kommunestyret i september med påfølgende folkeavstemning sammen med 
kommunestyrevalget 14. september 2015.  
 
 
3-K samarbeidet som ble påbegynt i 2009 har i løpet av 2014 blitt utvidet ved flere nye 
vertskommuneløsninger med virkning fra 01.07.2014. Felles landbrukskontor med Re som 
vertskommune, og Felles ”plan, geodata - og byggesak” med Holmestrand som 
vertskommune. I tillegg er det fra samme dato inngått en vertskommuneavtale mellom Hof og 
Re om barnevern, med Re som vertskommune.  
 
Befolkningsvekst: 
Re ønsker enn sterkere vekst enn landsgjennomsnittet. Det hadde Re også i 2014, men bare så 
vidt. Det er nå 9253 innbyggere i Re kommune. Veksten i Re i 2014 var 1,2 % mot 1,7 % i 
2013. Veksten på landsbasis var 1,1 %. Både landet og Vestfold hadde en vekst på 1 %. I 
2014 ble det født 90 barn i Re. Inkludert de som har flyttet inn som er under 6 mnd er tallet 
94. Fødselstallet er det nest laveste siden 2005 og tyder på at sammensetningen av 
befolkningen vil gå fra å være en spesielt ung befolkning til mer gjennomsnittlig 
sammensetning. 
 
Utfordringer videre: 
Kommunen skal fylle mange roller. Den rollen som de fleste innbyggerne merker og er 
opptatt av er kommunens rolle som tjenesteleverandør. Vi har fortsatt utfordringer knyttet til 
at driftsutgiftene knyttet til tjenesteproduksjonen er for høye, jfr. merforbruk på 12,6 mill. kr. 
i 2014. Arbeidet med økonomiplan for 2016 – 19 vil vise hvor kraftig kost som må til for å nå 
målet om en bærekraftig økonomi. Selv om kommunestyret har vedtatt å innføre 
eiendomsskatt fra 2016, vil ikke dette løse utfordringene.  
 
Året 2014 har også vist gjennom noen forvaltningsrevisjonsrapporter at vi har utfordringer 
knyttet til en del administrative støttefunksjoner og systemoppgaver. Dette gjelder 
internkontroll, innkjøp og beredskap. Dersom dette skal løses på kort sikt er det behov for å 
avsette mer ressurser til denne type arbeid. På lengre sikt kan dette være oppgaver som vil få 
sin løsning i en større enhet, evt. via et interkommunalt samarbeid.  
 
Arbeidet med kommunereformen er inne i en avgjørende fase i 2015. Kommunestyret har 
vedtatt at det skal holdes en folkeavstemning 14. september. Hva som skal være spørsmålet 
må avklares i løpet av våren. Pr. i dag er det to alternativer; en ny kommune bestående av 
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Hof, Holmestrand og Re, eller at Re fortsetter som egen kommune. Begge delene skal utredes 
og legges fram for kommunestyret før folkeavstemningen. Sett fra rådmannens ståsted er det 
ikke tvil om at Re kommune har behov for å inngå i en større enhet for å løse framtidas 
oppgaver og utfordringer. Etableringer av stadig flere interkommunale vertskommuneavtaler 
er et klart bilde på det. Stadig økte krav til kapasitet og kompetanse nødvendiggjør større 
fagmiljøer for å løse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Etter min oppfatning er det på 
områder vi i dag ikke gir et godt nok tilbud, til de svakeste av kommunens innbyggere en 
større enhet vil kunne utgjøre en forskjell. Det vil ikke automatisk bli slik fordi det blir en 
større enhet, men mulighetene vil være større. Automatikk vil det etter min mening derimot 
være i at vi kan spille på en større kompetanse, og at tjenestene vil bli mindre sårbare. 
 
 
 
Re, mars 2015. 
 
 
Trond Wifstad 
rådmann 
 
 
Unni Bu   Mette G. Halvorsen  Ivar Jostedt 
kommunalsjef   kommunalsjef   kommunalsjef   
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2. Økonomisk analyse 
2.1 Driftsregnskapet på utgifts- og inntektsarter. 

 
 
Kommentarer til tabellen: 
For 2014 er det et regnskapsmessig resultat 0. Dette er et resultat etter bruk og avsetning til 
fond. Netto driftsresultat (før bruk av fond/avsetning fond) er et underskudd på 3 mill. kr, 
mens det var budsjettert på -3,9 mill. kr. Det er inntektsført 2,35 mill.kr i bruk av 
disposisjonsfond i tråd med budsjettet.  Det er inntektsført 2,3 mill.kr fra bundne fond og 
avsatt 6,1 mill.kr til bundne fond. Dette er midler til formål bestemt av eksterne, hovedsakelig 
staten. Overskuddet fra 2013 er vedtatt tatt inn med kr 6.678’ og avsatt til bufferfond. Grunnet 
underskudd før strykninger, ble det nødvendig å redusere avsetningen til fondet med kr 
3.400.131,- som var underskuddet. Avsetningen til disposisjonsfond (bufferfond) er da kr 
2.278’ etter strykningen. Samlet er da bufferfondet redusert med dette beløpet pluss 
budsjettert bruk, kr 2.350.000,-, dvs samlet kr 5.750.131,-.

Regnskap Regnskap Regnskap Budsj(e) 
2012 2013 2014 2014 i kr. i %

Driftsinntekter

Brukerbetalinger    18 497 19 707 21 125 21 216 -91 0 %
Andre salgs- og leieinntekter    51 729 53 717 52 761 50 622 2 139 4 %
Overføringer m krav til motytelse     74 454 113 343 72 719 40 060 32 659 82 %
herav - sykelønn/fødsel (17100-110) 12 646 18 227 21 104 1 103 20 001      

Rammetilskudd    235 669 243 245 251 381 254 723 -3 342 -1 %
Andre statlige overføringer     11 085 11 423 28 359 25 830 2 529 10 %
Andre overføringer    948 3 958 2 267 200 2 067 1034 %
Inntekts- og formuesskatt    175 937 188 146 192 735 190 829 1 906 1 %
Eiendomsskatt    -             -             -             -            0

SUM DRIFTSINNTEKTER 568 319 633 539 621 347 583 480 37 867 6 %
Driftsutgifter

Lønnsutgifter  285 497 298 370 313 325 293 806 19 519 7 %
Sosiale utgifter   72 453 78 260 83 891 83 118 773 1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod 61 195 64 997 70 234 62 315 7 919 13 %
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod    83 852 89 499 96 235 90 331 5 904 7 %
Overføringer   34 779 36 706 37 132 32 629 4 503 14 %
Avskrivinger  21 287 23 174 25 947 0
Fordelte utgifter  -500 -777 -216 0

SUM DRIFTSUTGIFTER 558 563 590 229 626 548 562 199 64 349 11 %
Brutto driftsresultat 9 756 43 310 -5 201 21 281 -26 482

finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 9 999 10 762 9 848 6 000 3 848 64 %
Gevinst finansielle instrument 3 730 4 051 1 960 1 000
Mottatte avdrag på utlån 21 11 6 0 6

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 13 750 14 824 11 814 7 000 4 814 69 %
finansutgifter 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 15 995 18 115 16 884 15 079 1 805 12 %
Tap på finansielle instrument 1 172 824 3 0 3
Avdragsutgifter 13 459 15 280 18 637 17 072 1 565 9 %
Utlån 15 21 12 0 12

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 30 641 34 240 35 536 32 151 3 385 11 %
Resultat eksterne finanstransaksjoner -16 891 -19 416 -23 722 -25 151 1 429

Motpost avskrivinger 21 287       23 174       25 947       -            25 947
Netto driftsresultat 14 152 47 068 -2 976 -3 870 894

interne finanstransaksjoner 0
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 577            9 058         6 678         6 678        0
Bruk av disposisjonsfond -             -             2 350         2 350        0
Bruk av bundne fond 1 540         4 592         2 336         1 610        726
Bruk av likviditetsreserve -             -             -             -            0

SUM BRUK AV AVSETNINGER 2 117       13 650     11 364     10 638    726
Overført investeringsregnskapet 2 844         36 354       -             -            0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk -             -             -             -            0
Avsetninger til disposisjonsfond 627            9 058         2 278         5 728        -3 450
Avsetninger til bundne fond 3 740         8 628         6 110         1 040        5 070
Avsetninger til likviditetsreserven -             -             -             -            0

SUM AVSETNINGER 7 211       54 040     8 388       6 768      1 620
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 9 058       6 678       -           -          -         

Avvik budsjett
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2.2  Driftsregnskapet på ansvarsområdene 
 

Virksomhet Netto Netto Avvik Kommentar
Alle tall i hele tusen kroner regnskap budsjett

FELLES /RESERVE/PENSJON -1 038 7 117 8 155 Innsparing 

RÅDMANN/ STAB 28 805 30 880 2 075 Innsparing 
I % av budsjettet 93,28 %

Fellesutgifter skole 14 298 14 666 368 Innsparing 
Ramnes skole 13 594 14 212 618 Innsparing 
Kirkevoll skole 36 853 32 203 -4 650 Merforbruk 
Solerød oppvekstsenter 12 009 13 222 1 213 Innsparing 
Røråstoppen skole 15 053 14 350 -703 Merforbruk 
Revetal ungdomsskole 23 428 25 146 1 718 Innsparing 
PPT 3 187 3 405 218 Innsparing 
Fellesutgifter barnehage 20 061 21 788 1 727 Innsparing 
Barnehage Sør 16 432 17 713 1 281 Innsparing 
Barnehage Nord 20 306 22 516 2 210 Innsparing 
Kulturtjenesten 10 782 11 337 555 Innsparing 
Barn og unge 33 913 26 924 -6 989 Merforbruk 
OPPVEKST-KULTUR 219 916 217 482 -2 434 Merforbruk 
I % av budsjettet 101,12 %

Samhandling/Trygge lokalsamfunn 11 248 10 561 -687 Merforbruk 
   NAV i Re 16 996 16 917 -79 Merforbruk 

Helse og omsorg 84 529 77 222 -7 307 Merforbruk 
Psykisk helse miljøarbeid 41 362 39 380 -1 982 Merforbruk 
HELSE- OG VELFERD 154 135 144 080 -10 055 Merforbruk 
I % av budsjettet 106,98 %

TEKNIKK OG NÆRING 30 195 27 072 -3 123 Merforbruk 
I % av budsjettet 111,54 %

Kirkelig fellesråd 4 720 4 742 22 Merforbruk
SUM ORDINÆR DRIFT 436 733 431 373 -5 360 Merforbruk

 
 
Kommentarer til tabellen 
Tabellen viser avvik mellom regnskap og endret budsjett per virksomhet og for 
rammeområdene.  
På virksomhetene viser regnskapet alle utgifter og inntekter tilknyttet virksomheten, også 
bruk og avsetning til fond som vedrører driften og noen finansposter.  
Regnskapsskjema 1 A avstemmes med 1 B, dette er foretatt i skjema 1 B i dokumentet 
Regnskap 2014.   
Fellesområdet hadde budsjetterte midler på 7,1 mill.kr, mens regnskapet viser en netto inntekt 
på ca 1 mill.kr. Besparelsen blir derfor på 8,1 mill. kr. Årsaken er ubrukte reserver avsatt her 
og innparing på pensjon, se avsnitt 2.4. 
 
Avvik på ordinær drift 
Driftsregnskapet for ordinær drift i virksomhetene inkl. fellesområdet viser merforbruk iht. 
budsjett på ca 4,5 mill. kr. Men dersom fellesområdet med pensjon trekkes ut, har 
virksomhetene et forbruk på 12,6 mill. kr utover budsjett.  
 
Hovedavvik pr rammeområde. 
Rådmann/stab, har innsparing ca 2,1 mill.kr eller ca 6,7 % av netto budsjettet. 
Oppvekst og kultur har et merforbruk på 2,4 mill.kr eller 1,1 %. 
Helse og velferd har et merforbruk på kr 9,2 mill. kr eller 5,8 %.  
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Teknikk og næring har merforbruk på 3,1 mill.kr eller 11,5 %.  
 
Virksomhetenes avvik i forhold til netto driftbudsjett kan vises slik: 
 

Virksomhet Nto budsj Avvik % avvik

Barnehage Nord 22 516 2 210 9,8 %
Solerød oppvekstsenter 13 222 1 213 9,2 %
Fellesutgifter barnehage 21 788 1 727 7,9 %

  Barnehage Sør 17 713    1 281 7,2 %
Revetal ungdomsskole 25 146 1 718 6,8 %
Rådmann/stabstjenester 30 888 2 075 6,7 %

  PPT 3 405      218 6,4 %
Kulturtjenesten 11 337 555 4,9 %
Ramnes skole 14 212 618 4,3 %

  Fellesutgifter skole 14 666    368 2,5 %
NAV i Re 16 917 -79 -0,5 %

  Røråstoppen skole 14 350    -703 -4,9 %
Psykisk helse miljøarbeid 39 380 -1 982 -5,0 %
Samhandling/Trygge lokalsamfunn 10 561 -687 -6,5 %
Helse og omsorg 77 222 -7 307 -9,5 %

  Teknikk og næring 27 072    -3 123 -11,5 %
Kirkevoll skole 32 203 -4 650 -14,4 %
Barn og unge 26 924 -6 989 -26,0 %  

 
Virksomheter med størst prosentvis innsparing eller merinntekt vises øverst og de med størst 
merforbruk til sist i tabellen over. Avviket er igjen regnet i % av nettobudsjettet i første 
kolonne. Avvik med minus foran % betyr merforbruk. 
 
De negative budsjettavvikene er større enn de positive avvikene. Beløpsmessig har helse og 
omsorg det største negative avviket på 7,3 mill. kr. Barn og unge vedr. barnevern har det 
største prosentmessige merforbruket på 26 %. 
 
Største positive innsparingsbidrag prosentvis kommer fra barnehage Nord med 9,8 %. 
Men også Solerød, barnehage Sør og felles, Revetal U. skole og stabstjenester gir store bidrag 
til innsparing. Nærmere beskrivelser om avvikene med årsaker finnes under det enkelte 
rammeområde. 
 
For flere av virksomheter er det hendelser og lovpålagte tjenester som har påvirket resultatet, 
slik at avviket alene ikke beskriver kvaliteten i økonomistyringen.  Budsjettene har i liten grad 
blitt endret gjennom året, med unntak av fordeling av midler til lønnsoppgjøret.  
 
 

2.3 Utvikling i brutto driftsutgift per rammeområde 
 

Rammeområde 2009 2010 2011 2012 Vekst
1000 kr Andel 1000 kr Andel 1000 kr Andel 1000 kr Andel 1000 kr Andel 1000 kr Andel siste år

Rådmann/stab 26 952     5,1 % 29 447          5,0 % 32 439    5,5 % 33 598     5,7 % 33 988     5,8 % 34 106     5,8 % 0,3 %
Oppvekst og kultur 176 489   34 % 189 194        32,3 % 201 243  34,3 % 207 549   35,4 % 251 598   42,9 % 277 155   47,3 % 10,2 %
Helse og velferd 165 710   31 % 171 832        29,3 % 183 997  31,4 % 206 764   35,3 % 184 447   31,5 % 189 368   32,3 % 2,7 %
Teknikk og næring 78 762     15 % 73 940          12,6 % 78 065    13,3 % 78 836     13,5 % 78 611     13,4 % 85 491     14,6 % 8,8 %
Sum ordinær drift 447 913   85 % 464 413        79 % 495 744  85 % 526 747   90 % 548 644   94 % 586 120   100 % 6,8 %

20142013

 
Tallene er brutto drift fratrukket avsetninger og interne overføringer art 12900. 
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Utviklingen fra 2013 til 2014. 
 
Det var samlet sett en vekst på 6,8 % i bruttoutgiftene på rammeområdene fra 2013 til 2014. 
Rammeområdene har mellom 0 % og 10 % brutto vekst. Oppvekst og kultur har sterk vekst 
fordi barn og unge er overført fra helse og velferd. Dette forstyrrer bildet på disse 
rammeområdene. Kommunal lønns- og prisstigning er på 3 %.  Det er en samlet realøkning i 
brutto drift i rammeområdene samlet på ca 3,8 %. Stab har da realnedgang på hhv minus 2,3 
%. 
 
Utviklingen i brutto driftsutgift pr rammeområde  
 

 
 
 
 

2.4  Pensjonskostnader  
 
Netto gav sluttavregninger av endelige pensjonskostnader KLP/SPK inkl premieavvik en 
netto inntekt på ca 1,5 mill.kr på et ansvar utenfor virksomhetenes drift. Der var det 
budsjettert med 2,6 mill.kr i reserve til formålet på området, slik at dette fellesområdet har et 
positivt budsjettavvik på 4,1 mill.kr på sentral avregning av pensjon med arbeidsgiveravgift.  
 
På virksomhetene ble det belastet større pensjonsutgifter med tilhørende også mer 
arbeidsgiveravgift enn budsjettert. Dette er knyttet til merforbruket av lønn i noen av 
virksomheten fordi regnskapet automatisk regner påslag for pensjon på all lønn som utbetales. 
Merforbruket på virksomhetene er 4,2 mill.kr samlet, bestående av 1,5 mill.kr til KLP, 0,5 
mill.kr til SPK og 2,3 mill.kr i samlet arbeidsgiveravgift. 
Samlet for Re kommune ble pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift kr 83,2 mill.kr mot 
budsjett 83,1 mill.kr, et merforbruk på bare 0,1 mill.kr. For detaljer se neste tabell. 
 
Beregnet pensjonskostnad inkl. administrasjon på kr 31. 986’ i KLP og kr 8.515’ ble omtrent 
som forutsatt. Premieavvikene samlet ble en utgift på 8,9 mill. kr inkl. arbeidsgiveravgift og 
avskrivning av tidligere avvik ble en utgift på 2,9 mill. kr. 
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Regnskap Budsjett Avvik Kommentar

Art Ansvar/tjeneste - tekst 2 014         2 014       -         

Ansvar 9000 9020 PREMIEAVREGNING KLP/SPK

Tjeneste 1700 Premieavvik

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 7 702         -           7 702     Merutgift

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK 79              -           79          Merutgift

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 097         -           1 097     Merutgift

Sum 1700 Premie avvik 8 878         -           8 878     Merutgift

Tjeneste 1710 Belastning av tidl. premieavvik

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 3 224         -           3 224     Merutgift

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK -327           -           -327       Merinntekt

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT -46             -           -46         Merinntekt

Sum Tjeneste 1710 Belastning av tidl. premieavvik 2 851         -           2 851     Merutgift

Tjeneste 1730 PREMIEFOND

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP -20 872     -           -20 872 Merinntekt

Sum tjeneste: 1730 PREMIEFOND -20 872     -           -20 872 Merinntekt

Alle øvre tjenester ansvar 9020

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 9 835         1 800       8 035     merforbruk

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK -583           800          -1 383    Merinntekt

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT -1 640        -           -1 640    Merinntekt

12700 KONSULENTTJENESTER 13              -           13          

Sum øvrige tjenester 7 625         2 600       5 025     Merforbruk

Sum utgifter ansvar 9020 KLP /SPK -1 518        2 600       -4 118    

Besparelse 

sentralt ansvar

Pensjon belastet virksomhetenes drift ansvar 0-5000

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 31 037       29 557     1 480     Merforbruk

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK 7 825         7 340       485        Merforbruk

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 45 894       43 613     2 281     Merforbruk

Sum virksomhetene 84 756       80 510     4 246     

Merforbruk 

virksomheter

Re kommune samlet KLP/SPK /arbeidsgiveravgift 83 238      83 110    128        Merforbruk  
 
 
For KLP har kommunen innbetalt fra kommunekassen ca 24,3 mill.kr mens 
pensjonskostnaden ble på kr 32 mill. kr. I tillegg har kommunen benyttet opptjente 
premiefond på kr 20. 872’ til å dekke ordinær premie og reguleringspremie med.  Ved bruk av 
fond i KLP til premie sparer kommunen 14,1 % arbeidsgiveravgift. Det betyr at kommunen 
har spart kr 2.943’ i arbeidsgiveravgift bare i 2014. Det er den gode avkastningen i 
pensjonskassen bl.a. som følge av investeringsvalg, som også gir denne besparelsen. 
Hadde ikke kommunen hatt dette premiefondet, ville utbetalingen fra kommunen vært 
tilsvarende høyere, dvs på 45,2 mill. kr. Med en kostnad på ca 32 mill.kr ville premieavviket 
da vært 13,2 mill.kr den andre veien, dvs betalt inn for mye som tidligere år. Dette ville blitt 
belastet kommende år med 1/7 del årlig. 
 
 For SKP er det innbetalt 8,4 mill.kr beregnet pensjonskostnad ble 8,5 mill.kr. Det er første 
gang siden 2005 at det er innbetalt mindre enn kostnaden til KLP/SPK. Premieavvikene 2014 
reduserte tidligere for mye innbetalt med nær 9 mill. kr. Se note 2 i regnskapet for 
beregninger av kostnader og premieavvik. 
 
Premieavvik fra tidligere år vil komme som en utgift med en andel hvert regnskapsår 
fremover. Tidligere avvik med 1/15. Avvik fra 2014 og nyere blir avskrevet med 1/7 del årlig. 
I tillegg til dette kommer 14,1 % arbeidsgiveravgift. Dette har tappet kontantbeholdningen til 
kommunen over flere år.  
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Re har siden 2002 innebetalt samlet netto 12,2 mill. kr mer til KLP og SPK enn det som er 
kostnadsført som pensjonsutgift de samme år.  
 
KRD’ forskrift fra 2005 som beregner premieavvik har dermed redusert pensjonskostnadene 
slik at staten har oppnådd å bedre regnskapsresultatene for kommunesektoren slik målet var. 
Kommunene på sin side har måttet betale ut betydelig større beløp som ikke vises i 
driftsregnskapet, men som har svekket kontantbeholdningen. Premieavvikene i 2014 går den 
andre veien ved at kommunen har innebetalt for lite og motvirker da avvikene fra tidligere år. 
Premieavviket beregnes av aktuarene til pensjonskassene basert på kompliserte forutsetninger 
som forventet avkastning av midlene, grunnlagsrenter, fremtidige pensjonsforpliktelser og 
administrasjon. Formålet er utjevning av pensjonskostnader over tid.  
 
Kommunen har 100 % risikoutjevning med andre kommuner i KLP på pensjonering 
aldersgruppen 62-64 år.  
 
Pensjonsmidler KLP _investeringsvalg. 
 
Re kommune har fra 2009 valgt det KLP benevner som investeringsvalg etter vedtak i 
kommunestyret. Avtalen er rullert for årene 2011-15 ved inntreden av Bergen kommune i 
ordningen. KLP’s garanterte renter gjelder dermed for perioden som helhet og ikke det 
enkelte år som i KLP for øvrig.  Dermed kan det tas noe høyere risiko, dvs ha en høyere 
aksjeandel.  
Målsettingen i produktet er 5-10 % større aksjeandel og for øvrig å avspeile den øvrige 
forvaltningen i KLP. Dersom meravkastningen holder seg over tid frem til 2015, vil Re 
kommune få innfaset lavere pensjonskostnader enn øvrige KLP kommuner.  
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum akkumulert 
Pensjonsmidler 
sum mill. kr 

240,8 261,5  289,9 315,6 343,4 366 Pr 2014  

Avkastning 7,4% 8,6% 2,2% 7,2% 8,8% 6,7%  
Avvik Mot 
KLP’s 
hovedportefølje 

1,8 
% 

1,1 
% 

-1 % 0,5 
% 

2,5% -0,2%  

Meravkastning 
mill.kr 

3,9 2,65  -2,7 1,4 7,9 -0,7 12,45 mill.kr i 
meravkastning 

 
Tabellen viser at det siden 2009 samlet sett er en meravkastning på 12,45 mill. kr ved 
kommunens investeringsvalg i KLP. Dette oppnås samlet selv med negative bidrag i 2011 og 
2014. Grunnen er en høyere andel aksjer gir meravkastning over tid. Andelen aksjer er pr 
2014 på 24,4 % pr 2014 og KLP’s hovedportefølje har 21,4 %.  Aksjer har gitt 13 % 
avkastning.  
 

Oppnådd pr 2014    Andel i %  Avkastning i % 
Likviditet/Pengemarked    6,0    2,2  
Omløpsobligasjoner   23,3    7,9 
Anleggs obligasjoner  34,5   4,7  
Eiendom    11,7     6,9  
Norske aksjer      3,9       8,3 
Globale aksjer    19,8      14  
Alternative investeringer   0,7    2,1 
Samlet    100       6,7  
For flere opplysninger, se vedlegg med rapport fra KLP.  
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2.5   Skatt, ordinære rammetilskudd og skjønn 
 
Skatt, ordinære rammetilskudd og skjønn består av følgende elementer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar til tabell: 
 
For 2014 ble det i opprinnelig budsjett vedtatt frie inntekter på 448,2 mill.kr. Regnskapet 
viser nå 444 mill.kr.   
Anslaget var basert på 3,7 % skattevekst for kommunene samlet. Staten reduserte anslaget til 
3 % i RNB i mai. Ved fremleggelse av statsbudsjettet 8. oktober ble justert videre ned til 2,4 
% skattevekst. 
 
For 2014 fikk kommunene samlet kun 1,9 % skattevekst fra året før. Re oppnådde 2,4 % 
skattevekst. 
Re har nedjustert budsjettet ned til anslaget i RNB, lik 3 % vekst for landet. Re fikk 1,9 
mill.kr over budsjett på skatt, men fikk pga landets skattesvikt ble det 3,8 mill.kr i mindre 
tilskudd for skatteutjevning. For Re kommunes skatt og rammetilskudd samlet gir det ca 1,6 
mill.kr i netto budsjettsvikt i forhold til regulert budsjett. 
 
Systemet er slik at kommunene kan tape og vinne på skatteanslaget fra staten. Imidlertid må 
en helt tilbake til 2005 for å finne forrige gang skatteinngangen gjennom året ble nedjustert i 
RNB. Re er avhengig av landets samlede vekst for å få et tilskudd for skatteutjevning som 
budsjettert.  
 

 
 

3,5 %

2,8 % 2,9 %

2,4 %

1,5 %

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

1,8 %

3,7 %

3,0 %

2,4 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

9,0 %

10,0 %

Skatteinngang, akkumulert - kommunene - pst-endring fra året før

2012-2013

2013-2014

alle tall i hele tusen kroner

Regnskap 
2014

Prognose 
iht finans. 
dept okt.

Regulert 
budsjett 

2014
Svikt i 
inntekt 

Mer- 
inntekt 

Ordinære rammetilskudd:
Innbyggertilskudd/utgiftsutj. 215 425 215 425 215 118 307
Skjønnstilskudd/ekstraskjønn 2 838 2 688 2 688
Inndelingstilskudd 8 229 8 229 8 229

Skatt og utjevning av skatt mellom kommuner
Skatteinngang 192 735 192 662 190 829 1 936
Skatteutjevning, tilskudd 60%/35% av diff mot gj.snitt 24 889 26 012 28 688 3 799

SUM FRIE INNTEKTER 444 116 445 016 445 552 1 556
Sum rammetilskudd 251 381 252 354 254 723
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Skatteutjevning (inntektsutjevning) er et system gir trekk for skattesterke kommuner og 
overfører til skattesvake kommuner etter gjennomsnittlige skatteinntekter pr innbygger 
samme år. Det er et nullsumspill mellom kommuner. Kommuner med skatteinntekter over 
landsgjennomsnittet blir trukket 60 % av differansen mellom eget skattenivå og 
landsgjennomsnittet. Kommuner under landsgjennomsnittet blir tilsvarende kompensert med 
60 % av differansen. I tillegg vil svært skattesvake kommuner bli kompensert med ytterligere 
35 % av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 % av landsgjennomsnittet. Dette må alle 
betale på ved et likt trekk pr innbygger.  
 
Inntektsutjevningen sørger for å bringe Re kommune opp til 94,4 % av landsgjennomsnittet. 
Derfor blir landsgjennomsnittet på skatt svært viktig for Re kommune fordi størrelsen på 
skatteutjevningen vi mottar avhenger av dette. Systemet gjennomgås jevnlig og ny regjering 
har varslet gjennomgang tanke på at skatteinntekter fra bedrifter i større grad skal gi inntekter 
til den kommunen bedriften er lokalisert. 
 
 
Skattevekst i hele mill. kr 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% vekst 7,8 % 0,9 % 11,1 % 1,1 % 0,6 % 9,7 % 9,4 % -8,6 % 9,2 % 7,0 % 2,5 %

192,8188,1176

Skatt på 
formue 

og 161 176 161,1119,6 129 130 145 146 147

 
 
Skatteveksten varierer svært mye fra år til år grunnet statens endringer i kommunenes andel 
av skatten og selvfølgelig også grunnet skiftende konjunkturer.  Veksten i 2014 fremstår som 
svært svak i likhet med 2005, -07 og -08. Erfaringen over lang tid er at anslagene for 
skattevekst fra finansdepartementet sjelden slår til. Veksten blir ofte sterkere enn antatt i gode 
tider og nedgangen blir tilsvarende dypere i lavkonjunkturer.  
 

 
2.6 Refusjon av mva 
 

Mvarefusjon Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn.
Hele tusen kroner 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Betalt mva drift -6778 -7347 -7570 -6983 -8457 -8771 -7339 -7966 -9229 -10789
Drift- refusjon 6778 7347 7570 6983 8457 8771 7339 7966 9229 10789
Investering- refusjon 6573 4298 3946 4210 5825 7791 3305 4741 38105
Overført til invest av mvaref. invest. -1558 -1492 -2845 -36353
Sum refusjon mva netto på drift 6573 4298 3946 4210 5825 6233 1813 1896 1752 0
Mva refusjon ført i investeringsregn. 46945  
 
Siden 2004 har kommunen fått refundert fra staten all mva som ikke føres i mvapliktig 
virksomhet (Vann avløp renovasjon). Refusjon fra investeringer ble frem til 2013 inntektsført 
på drift for så og delvis overføres til investeringer. I 2010 startet en opptrapping av 
overføringen over fem år.  2013 var det pliktig å overføre 80 % til investering. 
 
 2014 er første år hele refusjonen av mva fra investeringer føres direkte i 
investeringsregnskapet.   Kommunen hadde i 2014 et budsjett på 52,6 mill.kr i refusjon fra 
investeringer og mottok ca 47 mill.kr. 
Den gamle ordningen i realiteten var en lånefinansiering av driften i kommunene. Re har jo 
hatt 5-6 mill. kr i refusjon på driften enkelte år fra ordningen fra prosjekter som er 
lånefinansiert. Omleggingen fører til dårligere driftsresultat for Re og hele kommunesektoren. 
Det er dermed gjort endringer i måltallet for netto driftsresultat. Sunn kommuneøkonomi 
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krever ikke lenger 3 % netto driftsresultat over tid, men er nedjustert til 1,75% for 
primærkommuner. Refusjon av mva fra investeringer varierer fra år til år med 
investeringsnivået og vil nå direkte redusere årets lånebehov. Samlet sett blir det vanskeligere 
å få driften i balanse. 
 
 
 
2.7 Finansutgifter og inntekter samlet. 
 

Regnskap Buds(end) Avvik Regnskap Regnskap Regnskap

Alle ansvar-sum 2 014        2 014         2 013        2 012        2 011        

15000 RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNINGER 16 349      14 579       -1 770 17 765      15 576      16 063      

15010 MORARENTER, GEBYRER ETC 51              -             -51       74              56              89              

15020 RENTER FORMIDLINGSLÅN 484            500            16        277            362            466            

15090 TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER 3                -             -3         824            1 172        5 202        

15100 AVDRAG 18 637      17 072       -1 565 15 279      13 459      11 966      

SUM FINANSUTGIFTER 35 524      32 151       -3 373 34 219      30 625      33 786      

19000 RENTEINNTEKTER -4 301       -1 200        3 101   -4 995       -2 641       -3 302       

19005 RENTEINNTEKTER OBLIGASJONER -3 398       -3 200        198      -3 736       -5 275       -4 695       

19020 RENTEINNTEKTER FORMIDLINGSLÅN -411          -500           -89       -            -            -            

19050 UTBYTTE -1 738       -1 100        638      -2 030       -2 082       -2 018       

19090 GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER -1 960       -1 000        960      -4 051       -3 731       -646          

SUM FINANSINNTEKTER -11 808     -7 000        4 808   -14 812     -13 729     -10 661     

NETTO FINANSUTGIFTER 23 716      25 151       1 435   19 407      16 896      23 125       
 
Tabellen over viser samlede finanstransaksjoner i hele 1000 kr som inkl betjening av lån, 
føring av rentebytteavtaler og avkastning på både kortsiktige og langsiktige midler. 
Langsiktige midler fordeler seg på ulike arter av tap og gevinst finansielle instrumenter, 
utbytter og renteinntekter. 
 
19000 renteinntekter er fra kortsiktig plasserte midler i bank. 
19005 Renteinntekter obligasjoner er fra langsiktige midler, se oppsett langsiktig 
finansforvaltning. 
Utbytter kommer fra Gigafib kr 73’, fra aksjebeholdning i Pareto og fra Aberdeen 
eiendomsfond, se oppsett langsiktig finansforvaltning. 
 
Renteutgifter inkl rentebytteavtale på 1,1 mill. kr over budsjett.   
 
Betalte renter lå 1,77 mill.kr over budsjett. Kommunen har i 2014 ved hjelp av 
rentebytteavtaler i DnB skaffet lavere fastrenter enn bundet i låneopptakene. 
Det er utbetalinger fra rentebytteavtaler under gevinst finansielle instrumenter på kr 657.649,- 
jf note 9 Finansielle eiendeler. Det er overført renteutgifter til investeringer på kr 5.378.000,- 
som byggelånsrenter på Re helsehus. Det var budsjettert med en overføring på 6,4 mill.kr, 
men det ble lavere grunnet lavere investering. Dette er hovedårsaken til merutgift på drift. 
Men lånemidler har dermed stått ubrukt og bidradd til økte renteinntekter. Netto merutgift 
renteutgifter samlet blir da ca 1,1 mill. kr inkl rentebytteavtaler.  
Renteinntekter på 3,1 mill. kr mer enn budsjett.  
På art 19000 Renteinntekter inngår kortsiktige plasseringer som tidsinnskudd i banker og 
særinnskudd som har gitt god avkastning. Bl.a. lånet til helsehuset har vært plassert med noe 
bedre rente enn lånerenten.  
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Avdrag er avsatt iht. til minimumsavdrag.  
 
Det er betalt ca 17,8 mill. kr i avdrag etter avdragsplanen og det var kr 812’ under beregnet 
minimumsavdrag. Beløpet ble avsatt til ekstraordinære avdrag for å oppfylle kravet. 
Beregningen for 2014 er foretatt ved at helsebygg fra 2013 er aktivert og avskrevet i 2014. 
Regelen sier at avdragene i prosent av gjelden minst skal utgjøre de beregnede avskrivninger i 
prosent av bokførte verdier på utstyr og anlegg. Avdrag skal derfor også speile dette. Samlet 
utgjør dermed minimumsavdraget 18,6 mill. kr og det er 1,56 mill. kr utover budsjett.  
 
Formidlingslån fra Husbanken. 
 
Renter og mottatte renter formidlingslån var ført på driften og kommunen betalte kr 73’ mer 
enn en mottok i renter. 
 
Avdrag og utlån vedrørende formidlingslån i Husbanken er ført i investeringsregnskapet.  
Kommunen mottar nå tilsvarende i avdrag på formidlingslån som innbetalte avdrag til 
Husbanken. Budsjettet forventet en belastning på kr 400 000,- Ekstraordinære avdrag er avsatt 
til bundet fond for innfrielse av lån. Ekstraordinære avdrag er betalt med fond fra det som ble 
innbetalt ekstraordinært i fjor. Kommunen har pr 2014 da 0,36 mill.kr i innlånte midler som 
ikke er lånt ut enda. 
 

Regnskap Buds(end) Avvik(per.)

2014 2014 0

Prosjekt: 913 FORMIDLINGSLÅN

35100 AVDRAG PÅ LÅN 704 400 -304

35102 EKSTRA ORDN. AVDRAG PÅ LÅN 1297 0 -1297

35201 UTLÅN ETABLERINGSLÅN 1226 0 -1226

35500 AVSATT BUNDNE FOND 1672 0 -1672

Sum utgifter 4899 400 -4499

39100 BRUK AV LÅN -1226 0 1226

39200 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN (EGNE MIDLER) -761 0 761

39201 EKSTRAORD. AVDRAG FORMIDLINGSLÅN -1672 0 1672

39500 BRUK AV BUNDNE FOND -1297 0 1297

Sum inntekter -4956 0 4956

Sum prosjekt: 913 FORMIDLINGSLÅN -57 400 457  
 

 
2.8 Refusjonsordninger 
 Refusjon renter og avdrag 

 
Frie inntekter består av mvarefusjoner og skatteinntekter, rammetilskudd og skjønn.  
I tillegg omfattes diverse kompensasjonsordninger for renter og avdrag som kommunen 
mottar fra staten. Dette er kompensasjonsordninger for renteutgifter til tidligere gitte 
investeringsrammer for Re innenfor noen spesielle områder. Ordningene er nå fullt utnyttet. 
For omsorgsboliger og sykehjem gis også kompensasjonstilskudd for avdrag etter en 
avdragsplan. Rentekompensasjonen følger den flytende renten i Husbanken. 
Rentekompensasjon skjer over 30 år, men nedtrappes etter en avdragsplan. Det gis ikke 
avdragskompensasjon i denne ordningen.  
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Regnskapet for andre statstilskudd viser nå tilskudd på kr 3 123’ som er kr 100’ under 
budsjettet. Husbankrenten som refunderes var svært lav i 2014. Refusjonen vedrører 
skolebygg fra reform 97, Røråstoppen skole, omsorgsboliger og for Våle kirke. Avviket 
skyldes lavere rentenivå enn forutsatt og nedtrapping av avdrag reform 97. Både flytende 
rente og refusjon renter i opprinnelig budsjett var basert på høyere rentenivå. Rentenivået falt 
gjennom året. 

 
 
2.9 Langsiktig plasserte midler 
 
Langsiktige plasserte midler har utviklet seg slik siden plasseringen 4.4.2002. Siste år vises 
faktisk fordeling mellom renter og aksjer og norm viser hvordan normalfordelingen skal være 
iflg. finansreglementet: 
 
 
 

Alle tall i hele 1000 kr 

 

 
 
 

Aktivaklasse Verdi 1.1 Kjøp/salg Verdi pr dato Avkastn. % Referanse Andel norm Avvik Tilllatt
indeks

Norske aksjer Pareto forvaltn 17 277 18 314 1 037 6,00 % 4,95 % 13,9 % 12 % 1,9 % 8-18%

Eiendomsfond. 20 112 -1 078 20 341 1 307 6,70 % 6,70 % 15,4 % 17 % -1,6 % 5-23%

Norske obligasjoner omløpsm. 79 079 5 276 88 500 4 145 4,82 % 66,9 % 63 % 3,9 % 50-72%

Norske renter, anleggsobl. 10 209 -5 000 5 069 -140 4,84 % 4,84 % 3,8 % 8 % -4,2 % 3-15%

Samlet 126 677        -802 132 224 6 349 5,96 % 100,0 % 100 % 0,0 %

DnBNOR renter samlet 89 288          276 93 569 4 005 4,80 % 71 % 71 % 0 %  
 
 
 
Kommentar til andelene: 
Andelene i de ulike plasseringsgruppene avviker fra normalplassering (norm). Men alle er 
likevel innenfor minimum og maksverdiene i reglementet.  
 
Kommentar til avkastningen: 
Budsjettet på 5,3 mill.kr er basert på 4,4 % avkastning av ca 120 mill. kr. Avkastning fra 2013 
er plassert inntil videre. Samlet avkastning er ca 6 % eller 6,39 mill.kr. Det er ca 1 mill.kr 
over budsjett. 
 
Det er kvartalsvis rapportering fra eiendom og rapporten bruker tall pr desember.  

Langsiktige  midler IB2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Renter 166360 173560 180914 178930 129801 105590 99051 121292
Renter, anleggsoblig. 0 0 0 0 41169 42598 41946 26978
Eiendomsfond,Aberdeen 0 23345 23772 18957
Norske aksjer 7200 5993 8702 14660 22478 18595 19480 9320
Utenlandske aksjer 10800 6995 8277 17378 20271 22702 19990 6391
Sum langsiktige midler 184360 186548 197893 210968 213719 212830 204239 182938

Langsiktige  midler 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Andel Norm 
Norske rente pengemarked 14 148   10 150   11 170   11 483   0,0 % 0 %
Obligasj. omløpsmidler/bank 70 366   72 520   76 027   82 172   79 079    88 500   66,9 % 46 %
Anleggsoblig./overkurs 15 596   10 402   10 248   10 241   10 209    5 069     3,8 % 25 %
Eiendomsfond Aberdeen 18 973   19 702   20 239   20 214   20 112    20 341   15,4 % 17 %
Norske aksjer 16 304   20 020   15 752   18 698   17 277    18 314   13,9 % 12 %
Utenlandske aksjer 8 167     3 720     -        -        -         -        0,0 % 0 %
Sum langsiktige midler 143 554 136 514 133 436 142 808 126 677  132 224 100,0 % 100 %
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Aberdeen eiendomsfond:  
 4. kvartal 2014 Hittil i år Siden oppstart 
Utbetaling 1,2 % 5,5 % 85,9 % 
Verdiendring 0,5 % 1,2 % 17,7 % 
Totalavkastning 1,7 % 6,7 % 103,6 % 
 

 
 
Det er utbetalt ca 1,1 mill. kr i utbytter fra eiendomsfondet Aberdeen. 
 
Avkastningen fra eiendom var svært god i 2014 og har vært det over lang tid. 
 
 Avkastningen innen renter på ulike grupper er iht. rapporter fra DnBNor.  
Gjennomsnittlig rentebinding i plasseringene er 1,57 år og løpende effektiv avkastning er 3 % 
videre.  
 
Fondene Kredittobligasjon og Obligasjon har begge en svært god avkastning på ca 6,8 %.  
High yield fondet har bare ca 1,9 %. Rentenivået har steget på slike lån og dermed har 
kursene falt. Alle fond i DnBNOR er over referansene.  
Renteplasseringene samlet har gitt 4,8 % .  
 
Norske aksjer har oppnådd ca 6 %. Det er over indeksen på Oslo Børs med ca 5 % vekst.  
 
Kommunens finansinntekter fra langsiktige plasserte midler, har hatt følgende avkastning 
de enkelte regnskapsår: 
 

 
 

 
  

2014 utbetalt Aberdeen Verdi verdi
1. kvartal 281 039                   (26 781,79)   20 085 390,23  
2.kvartal 283 227                   (47 847,13)   20 037 543,10  
3.kvartal 264 533                   214 106,00   20 251 649,00  
4.kvartal 248 901                   89 464,14     20 341 113,48  
Sum 1 077 700                228 941,22   

Avkastning 
i 1000 kr /% kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr %
Renter 12197 7,6 % 17354 10,0 % 9015 5,3 % 4452 2,8 % 1709 1,5 % 3559 3,6 % 9207 8,8 %
Anleggsobligasjon 589 0,9 % 1429 3,5 % 1400 3,5 % 1500 4,3 %
Eiendomsfond 3125 18,3 % 2461 11,2 % -3637 -14,7 %
Norske aksjer -1207 -16,5 % 2688 44,9 % 3957 43,9 % 7819 53,3 % 6117 35,3 % 885 4,9 % -10161 -52,2 %
Utenlandske aksjer -3805 -35,0 % 1304 18,7 % 101 0,0 % 2893 16,6 % 2430 12,0 % -2712 -11,9 % -7167 -47,3 %
Sum langsiktig midl. 7185 4,0 % 21346 11,4 % 13073 6,7 % 15753 7,6 % 14810 7,2 % 5593 2,8 % -10258 -5,1 %

20082002 2005 2007200620042003

Avkastning 
i 1000 kr /% kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr %
Norske rente pengemarked 303      2,14 % (4 010)  2,67 % 1 020  3,00 % 313      2,80 %
Obligasj. omløpsmidler/bank 6 484   7,5 % 9 220   5,9 % 3 507  5,0 % 6 145   7,4 % 4 220 4,7 % 4 145 4,8 % 88 527   
Anleggsoblig./overkurs 716      4,6 % (192)     4,4 % (154)    4,9 % (7)        5,1 % (32)     5,2 % (140)   4,8 % 5 109     
Eiendomsfond 1 120   5,5 % 1 830   9,9 % 1 661  8,6 % 1 089   5,5 % 961    4,9 % 1 307 6,7 % 9 917     
Norske aksjer 6 984   74,9 % 4 700   30,1 % (4 268) -21,3 % 2 946   18,7 % 2 877 16,8 % 1 037 6,0 % 24 374   
Utenlandske aksjer 1 777   27,5 % 530      8,6 % 108     2,9 % -      0,0 % -     -     (4 541)   
Sum langsiktig midl. 17 384 10,6 % 12 078 8,4 % 1 874  2,2 % 10 486 8,7 % 8 026 6,5 % 6 349 6,0 % 123 386 5,8 %

2009 2010 2011 2002-1420142012 2013
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For 2014 gav alle klasser et godt bidrag. Best var eiendom med 6,7 %, så følger aksjer med 6 
% og renter med 4,8 %. 
 
Avkastningen har variert mye. Siden oppstart 2002 har kommunen hatt ca 123 mill.kr i 
inntekter fra plasseringene. Snittavkastningen, summen av hvert års % avkastning delt på 12 
år, gir ca 5,8 %. Rapporter fra Pareto viser at Re kommunes plassering norske aksjer har hatt 
en gjennomsnittlig årlig avkastning på 13 % siden 2002. Oslo Børs har hatt 9,75 % årlig 
avkastning i perioden, mens renter i bank hadde gitt 3 %. Aksjer er den aktivaklassen som har 
bidradd mest til resultatet over tid. Det inkluderer et kraftig kursfall i 2008. Avkastningen 
samlet er godt over kommunens lånekostnader i perioden og over fastrentene på deler av 
lånene på ca 4,7 %. Finansstrategien må derfor sies å ha vært svært vellykket i 2014 og over 
13-årsperioden under ett.   
 



20 
 

2.10  Drifts- og investeringsfond etter salg elverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer 
 
I 2014 ble det avsatt kr 2.278’ til bufferfond fra overskuddet i 2013. Det var budsjettert å 
avsette kr 5.728’, men det ble nødvendig å stryke ca 3,4 mill. kr grunnet underskudd på 
driften. Det ble da avsatt kr 2.278’. Det var budsjettert å bruke 2,35 mill. kr av bufferfondet 
og bruken ble gjennomført. Netto bruk av fondet ble derfor svært lavt, kun kr 72’.  
 
Bufferfondet er den eneste delen av de langsiktige fondene som kan brukes til drift. Ved 
utgangen av 2014 utgjør fondene samlet 139,9 mill. kr. Etter gjeldende strategi er 
bufferfondet på 20,2 mill.kr plassert på kommunens driftskonto som likviditetsreserve til 
svingninger. Det er 119,7 mill. kr som er satt ut til langsiktig forvaltning. 
 

2.11 Gjeld med flytende/fast rente og rentenivå - nøkkeltall 
 

Nøkkeltall fast og flytende rente, bindingstid: 
 
 

Lånevolum 
2014

Andel

Mill.kr
Bundet 
rente

149,8 18 % 4,55 % 4,55 % 7

Flytende 
renter

664 82 % 1,90 % 2,10 % 0,34

Sum 813,8 100 % 2,55 %                1,6 

Låne 
type

Rente 
novemb 
14

Snittrente i 
2014

Bindingstid 
snitt i år

 
 
Iflg. finansreglementet skal gjennomsnittlig rentebindingstid for kommunens lån ligge i 
intervallet 1,5 til 7 år. En ligger nå på 1,6 års binding. Men det inkluderer byggelånet på 174 
mill.kr. Eksklusivt dette er rentebindingen ca 2 år. 
 
De siste oppnådde lånerenter i 2014 var ca 1,9 % rente, dvs renten har gått ned gjennom året. 
Renten på innskudd i bankforbindelsen har også gått ned gjennom året.  Årets store 
låneopptak ble tatt opp 4.febr. Byggelån helsehuset på 174,2 mill.kr, med forfall 7.11.16 er 
uten ordinære avdrag frem til da. Ordinært investeringslån er på 37,74 mill.kr. Midlene er 
underveis plassert noe over lånerenten frem til bruk.  

Fond- i hele mill. kr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DRIFTSFOND:
2.5700.900 Bufferfond langs.plassert 11,4 11,5 5 18,1 15,8 15,5 20,0
2.5800.100 Driftsfond langs.plassert 2,8 2,8 2,8 2,8 9,5 9,5 utgår
Driftsfond langs. plass.  1.1. 14,2 14,3 7,8 20,9 25,3 25,0 20,0 5,7 0,0 2,0 8,1 11,2 20,2
Bruk av bufferfond -1,1 -6,8 -11,9 -7,7 -12,7 -11,2 0 0 0 0 -2,35
Bruk av bufferfond gr /uskudd -3,1 -5,7
Avsatt til bufferfond fra overskudd 13,1 16,3 7,4 7,7 0 2,0 6,1 3,1 9,0 2,3
Driftsfond langs. plass.  31.12 13,1 7,5 20,9 25,3 25,0 20,0 5,7 0,0 2,0 8,1 11,2 20,2 20,2
KAPITALFOND:
2.5400.900 Kapitalfond langs. Plass. 66,2 66,2 66,1 66,3 161,9 163,6 165,3 137,7 109,7 109,7 109,7 109,7 114,7
2.2120.601-3 Anleggsobligasjoner 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0
2.5400.910 Kapitalfond ii 94,5 94,5 94,1 89,4 0,5 0,9 utgår
Kapitalfond langs. plass.  1.1. 160,7 160,7 160,2 155,7 162,4 164,5 165,3 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7
Netto bruk av kapitalfond -0,5 -4,5 -1,8 -27,6 -33,0
Netto avsatt til kapitalfond 8,5 2,1 0,8
Kapitalfond langs. plass.  31.12 160,7 160,2 155,7 162,4 164,5 165,3 137,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7
SUM DRIFTS/ KAPITALFOND 31.12 173,8 167,7 176,6 187,7 189,5 185,3 143,4 119,7 121,7 127,8 130,9 139,9 139,9

Regnskap
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Helsehusets investering skal belastes med en kalkulert rentekostnad for byggelånsrenter av 
investeringene i 2013 og -14.  
 
 
En ligger nå på 1,6 års binding samlet etter å ha foretatt rentebytteavtaler som avspeiler tre 
fastrentelån samlet på ca 121 mill.kr. En har forlenget bindingene til 2020/23 og fått opp 
bindingen til ca 7,0 år på bundne lån samlet.  
 
Samlet lånerente ble ca 2,55 % i 2014.  
 

 
2.12 Hovedtallsanalyse 
 
Hovedtall i hele mill. kr 

 
(- betyr underskudd) 2002 2003 2004 2005 2006
Sum driftsinntekter 295,4 305,6 327,9 349,6 383,1
Sum driftsutgifter(eksl. avskrivn.) 293,3 294,1 319 345,9 368,3
Brutto driftsresultat (korr. avskrivn.) 2,1 11,5 8,9 3,7 14,8
Netto finansutg.(renter,avkastn.,avdrag) 3,6 7,7 -2,7 -0,1 -3,7
Netto driftsresultat 5,7 19,2 6,2 3,6 11,1
Netto bruk av fond/tidl.overskudd 1,9 3,9 3,8
Netto avsetning til fond 5,7 2,4
Regnskapsmessig resultat 0 16,8 8,1 7,5 14,9  
 
 
(- betyr underskudd) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013* 2014  14/13
Sum driftsinntekter 398,9 427,8 470,7 499,1 527,5 568,3 633,5 595,4 621,3 4 %
Sum driftsutgifter(eksl. avskrivn.) 405,3 423,8 458,2 476,6 505,3 537,2 567,1 567,0 600,6 6 %
Brutto driftsresultat (korr. avskrivn.) -6,4 4,0 12,5 22,5 22,2 31,1 66,5 28,4 20,7 -27 %
Netto finansutg.(renter,avkastn.,avdrag) -14,5 -35,8 -5,2 -11,1 -23,2 -16,9 -19,4 -19,4 -23,7 22 %
Netto driftsresultat -20,9 -31,8 7,2 11,4 -1,0 14,2 47,1 9,0 -3,0 -133 %
Netto bruk av fond/tidl.overskudd 20,9 15,4 17,5 10,3 14,4 2,1 13,65 13,6 11,4
Netto avsetning til fond 2,5 23,2 11,9 12,8 7,2 54,0 17,7 8,4
Regnskapsmessig resultat 0,0 -18,9 1,6 9,8 0,6 9,1 6,7 4,9 0,0  
 
Kolonnen 2013* viser regnskapet korrigert for inntekter fra mvarefusjon for investeringer på 
kr 38.105’ Det er også korrigert i driftsutgiftene for overføring av de samme midler til 
investeringsregnskapet med kr 36.353’. Det er korrigert for avskrivninger i brutto 
driftsresultat da avskrivninger ikke budsjetteres. I regnskapet føres avskrivninger til inntekt 
igjen før netto driftsresultat.  
 
Utviklingen 2013 korrigert til 2014 
Regnskapsresultat ble 0 for 2014 etter strykning av 3,4 mill. kr budsjettert avsatt til 
bufferfond.  
De korrigerte driftutgiftene vokser med 5,9 % fra året før og det er 1,5 % mer enn 
inntektsveksten på 4,4 %.   
 
KS fremholder at endringen i brutto driftsresultat fra et år til et annet i hovedsak forklares av 
realveksten i frie inntekter. Skatt og rammetilskudd steg med 4,85 % fra 2012 til 2013 pga 
bl.a. sterk skattevekst. Fra 2013 til 2014 ble veksten bare 2,9 % grunnet skattesvikt. De frie 
inntektene med 444,1 mill.kr i 2014 står for ca 72 % av kommunens inntekter i 2014. Tas 
tilskudd og mvarefusjon med, utgjør dette 76 % av samlede inntekter i 2013 og 2014. En 
svært stor del av inntektene er dermed statlig styrt.  
For 2013 var finans samlet en netto utgift på 19,4 mill.kr og det øker til 23,7 mill. kr for 2014. 
Finansutgiftene er økende grunnet økende gjeld. 
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Netto driftsresultat er den viktigste størrelsen å fokusere på når det gjelder sunn drift. Men 
også denne størrelsen kan bli påvirket av tekniske forhold som mvarefusjon og det bør trekkes 
ut for analyse, som gjort i 2013. Netto driftsresultat forteller hva resultatet av driften ble før 
avsetninger til og bruk av ulike driftsfond.   
 
Netto driftsresultatet på -3 mill. kr utgjør ca -0,5 % av sum driftsinntekter. Minimumskrav til 
sunn driftsbalanse på 1,75 % netto driftsresultat ville tilsvare et overskudd på ca 11 mill. kr. 
Det ble gjort avsetninger til bundne fond på hele 5,1 mill.kr. Av dette gjelder 1,1 mill 
kommunaltekniske avgifter og byggesakstjenester.  Det ble avsatt 4,0 mill.kr til andre bundne 
fond jmf. note 6.  
Overskudd fra 2013 ble tatt til inntekt med kr 6.678’ og derav avsatt til bufferfond med kr 
2.278’. Det var budsjettert å avsette hele overskuddet fra 2013, men pga regnskapsunderskudd 
måtte avsetningen strykes med ca 3,4 mill. kr. Regnskapsmessig resultat etter strykningen ble 
da 0.  
 
Hadde tjeneste produksjonen vært innenfor budsjettrammen, hadde kommunen hatt overskudd 
samlet grunnet sentrale poster som finans. 

 
2.13  Nøkkeltallsanalyse  
 
Nøkkeltallanalyse 
 
Nøkkeltall 2003 2004 2005 2006 2007
Andel i % av sum driftsinntekter:

Brutto driftsresultat i % av dr.innt. 3,8 % 2,7 % 1,1 % 3,9 % -1,6 %
Netto driftsresultat i % av dr.innt. 6,3 % 1,9 % 1,0 % 2,9 % -5,2 %
Skatt i %  av dr.innt. 39,1 % 39,3 % 37,2 % 37,7 % 36,7 %
Rammetilskudd/skjønn i %  av dr.innt. 28,7 % 26,4 % 26,6 % 25,8 % 25,9 %
Netto finansposter i % av dr.innt. 2,5 % -0,8 % 0,0 % -1,0 % -3,6 %
Andel i % av:
Renteutgift i % av skatt/ramme 4,5 % 4,0 % 4,3 % 4,7 % 6,4 %
Invest.gjeld i % av skatt/ramme 123,2 % 129,8 % 136,4 % 132,2 % 140,2 %
Lønn m/sos.kostn. i% av driftsutgifter 67,7 % 67,8 % 67,8 % 67,1 % 66,9 %
Nøkkeltall i mill. kr
Lønn m/sos.utgifter 199,0    216,3    234,5 247,2 271,0
Skatteinntekter mill.kr 119,6    128,9    130,1 144,5 146,2
Rammetilskudd/ skjønn i mill.kr 87,6      86,7      93,0 99,0 103,2
Renteutgift i mill.kr 9,4        8,7        9,5 11,5 16,0
Investeringsgjeld i hele mill.kr 255,3 279,8 304,2 321,8 349,6
Langsiktig plassert inkl  avkastning 197,9 211 213,7 212,8 204,2
Investeringsgjeld minus langs.plassert 57,4 68,8 90,5 109 145,4
Formidlingslån til videre utlån 24,3 22,1 17,2 16,1 14,9  
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Nøkkeltall 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 Endring
Andel i % av sum driftsinntekter: 2013-4
Brutto driftsresultat i % av dr.innt. 0,9 % 2,7 % 4,5 % 4,2 % 5,5 % 4,8 % -4,8 % -9,5 %
Netto driftsresultat i % av dr.innt. -7,4 % 1,5 % 2,3 % -0,2 % 2,5 % 1,5 % -0,5 % -2,0 %
Skatt i %  av dr.innt. 34,4 % 34,2 % 35,3 % 30,5 % 31,0 % 31,6 % 31,0 % -0,6 %
Rammetilskudd/skjønn i %  av dr.innt. 27,3 % 27,7 % 27,1 % 42,1 % 41,5 % 40,9 % 40,5 % -0,4 %
Netto finansposter i % av dr.innt. -8,4 % -1,1 % -2,2 % -4,4 % -3,0 % -3,3 % -3,8 % -0,6 %
Netto gjeld belaster drift i % av dr.innt 26,2 % 30,0 % 32,2 % 29,8 % 60,7 % 61,3 % 0,6 %
Disposisjonsfond i % av dr. innt. 1,3 % 0,4 % 2,0 % 2,0 % 3,4 % 3,3 % -0,2 %
Andel i % av:
Renteutgift i % av skatt/ramme 7,8 % 5,9 % 5,1 % 4,3 % 4,1 % 4,2 % 3,8 % -0,4 %
Invest.gjeld i % av skatt/ramme 131,7 % 127,9 % 135,4 % 114,1 % 108,1 % 143,6 % 144,0 % 0,4 %
Lønn m/sos.kostn. i% av driftsutgifter 68,4 % 66,7 % 67,1 % 67,3 % 66,6 % 66,4 % 66,1 % -0,3 %
Nøkkeltall i mill. kr
Lønn m/sos.utgifter 290,0 305,8 319,9 340,0 358,0 376,6 397,2 20,6
Skatteinntekter mill.kr 147,0 161,2 176,3 161,1 175,9 188,1 192,7 4,6
Rammetilskudd/ skjønn i mill.kr 117,0 130,2 135,4 221,9 235,7 243,5 251,4 7,9
Renteutgift i mill.kr 20,5 17,2 15,8 16,6 16,8 18,1 16,9 -1,2
Investeringsgjeld i hele mill.kr 347,7 372,8 422,1 437,0 444,9 619,7 639,6 19,9
Langsiktig plassert inkl  avkastning 182,9 143,6 136,5 133,4 142,8 126,7 132,2 5,5
Investeringsgjeld minus langs.plassert 164,8 229,2 285,6 303,6 302,1 493,0 507,4 14,4
Derav gjeld vann/avløp -29,8 -39,1 -42 -46 -49,4 -48,6 0,8
Derav gjeld med rentekomp. -76,0 -97,0 -92,0 -87,0 -82,0 -78,0 4,0
Netto gjeld som belaster driften 123,4 149,5 169,6 169,1 361,6 380,8 19,2
Formidlingslån til videre utlån 16,2 18,0 15,1 16,8 20,9 19,5 17,4 -2,1
Disposisjonsfond- for driften 5,9 2,1 10,7 11,3 20,4 20,3 -0,1

 
 
Lønn med sosiale utgifter inkluderer godtgjøring skyss. kost, tlf og lignende. 
2013* er korrigert for mvarefusjon investeringer for analyseformål. 
Tabellen viser den delen av gjelden som netto belaster kommunens driftsresultat. 
Investeringsgjelden er fratrukket lån som betjenes av gebyr for vann og avløp og lån som 
kommunen får refundert renter og noe avdrag for i ulike statlige ordninger. Det refunderes og 
kompenseres etter den flytende renten i Husbanken til enhver tid og følger reduksjonen av 
lånet etter 25 års nedbetaling. 
 
Gjelden som belaster driften er lavere enn samlet gjeld. Fra 2009 til 2014 har den steget fra 
123 til 380,8 mill.kr pr 201 eller fra 26 % til 61 % av samlede inntekter.   
 
Sterke sider 
 
• Regnskapsresultatet ble tross alt 0 uten samlet netto bruk av bufferfondet.  

Disposisjonsfond utgjør 3,3% av driftsinntektene. 
• Finansavkastningen av langsiktige plasserte midler ble 6 % og gav merinntekter på 1 

mill.kr.  
• Renteinntektene og avkastningen på pensjonsmidler i KLP var gode.  
• Det ble brukt 20,8 mill.kr av premiefond fra avkastning i KLP til å betale premie. Det 

sparte kommunen for tilsvarende utlegg fra kommunekassen. Det sparte i tillegg 14,1 % 
arbeidsgiveravgift på dette, ca 2,9 mill.kr, som hadde kommet i tillegg når premien betales 
av kommunen.   

• Skatteinngangen for Re kommune økte med 2,4 % og dermed mer enn landets vekst på 
1,9 %. 

• Premieavvikene KLP/SPK i 2014 ble nær 9 mill. kr for lite innbetalt iht. pensjonskostnad. 
Akkumulert innbetalt for mye ble dermed redusert til 12,2 mill. kr. 
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Svake sider 
 
• Netto driftsresultat er minus tre mill.kr. Det inneholder øremerkede inntekter utover 

selvkost på netto 3,8 mill. kr fra vann, avløp, renovasjon og feiing som ble avsatt til 
bundne fond.  

• Det ble nødvendig å stryke en budsjettert avsetning til bufferfondet med 3,4 mill. kr. 
• Skatteanslaget for landet sviktet selv etter å ha blitt nedjustert flere ganger gjennom året. 
• Formidlingslån med risiko for tap for kommunen er på 17,4 mill. kr. Disse lånene har 

lavest pantesikkerhet ved fall i boligprisene. 
• Investeringsgjelden har steget til et høyt nivå, 640 mill. kr. 
•  I tillegg har kommunen et byggelån på 174 mill. kr som skal innfris med 

Husbanktilskudd og salg av bygninger budsjettert med 52 mill.kr 
• Netto investeringsgjeld som belaster kommunens drift er kommet opp i 381 mill. kr etter å 

ha steget over flere år. Den stiger med 19 mill.kr i 2014 til 61 % av de samlede inntekter.  
• I et år med svært lave renter ble resultatet bare 0. Merforbruket på virksomhetene på 12,6 

mill. kr trekker ned resultatet. 
 

2.14  Økonomiske utfordringer videre 
 
Norges Bank styringsrente med usikkerhetsvifte- prikket linje mest sannsynlig: 
  
 
 

 
 
 
Styringsrenten til Norges bank er nå 1,25 %. Tre måneders Nibor – intern bankrente- er ca 1,4 
%. Kommunen låner til denne renten pluss ca 0,4 %, dvs 1,8 % på nye lån i 
Kommunalbanken. Via sertifikatmarkedet gir det lånerenter på ca 1,5 %.  
Markedet venter ytterligere rentenedgang i år. Det forventes fortsatt lave renter i de land som 
påvirker det norske rentenivået.  Norges Bank varsler stigende styringsrenter i Norge først i 
2017 og en styringsrente da på ca 1,75 % i 2017. Dagens påslag på styringsrenten for 
kommunens lånerente er nå ca 0,55 %   
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Re kommune får en stigende utgiftsbyrde ved et stigende rentenivå. Hver 1 % økte lånerenter 
for kommunen utgjør ca 4,9 mill.kr på årsbasis basert på 466 mill. kr i lån med flytende rente 
ved utgangen av 2014.  
 
Kommunen må innarbeide bortfall av inndelingstilskuddet i rammetilskuddet på 8,4 mill.kr 
med 20 % eller 1,7 mill. kr årlig over årene 2017-2021.  
 
Re kommunes langsiktige mål bør være et driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene. 
Dersom flere av truslene over slår til og veksten i frie inntekter fra staten stopper opp, vil det 
bli en utfordring bare å holde resultatet positivt. 
 
 
Kommunen bør på ulike måter søke å påvirke sentrale myndigheter til å gi mer stabile og 
forutsigelige rammevilkår for kommunene. Dette gjelder særlig de bærende frie inntektene 
skatt og rammetilskudd som må dekke faktisk vekst i flere av de lokale utgiftsdrivere. Staten 
bør kompensere den reelle lønnsveksten og prisveksten på hele budsjettet, ikke bare regulere 
frie inntekter for dette. Det omfatter sterk prisvekst også på kjøpte tjenester som er 
lønnsintensive, pensjonskostnader, befolkningsutvikling, ressurskrevende enkeltbrukere, 
enkeltvedtak med rettighetsytelser innen områdene barnevern, sosialhjelp, skole, barnehage, 
pleie og omsorg, osv.  
 
Dersom renten skulle stige fremover vil enhver regjering måtte velge mellom reduserte 
tjenester i kommunene eller økte statlige overføringer.  
 
Det kan også stilles spørsmål om kriteriene for rammetilskudd fanger opp fullt ut forskjellene 
mellom kommuner i behov for tjenester når så mange tjenester stadig blir mer rettighetsstyrt. 
Det er et dilemma at rettighetene er like for hele landet, når ulikt skattenivå selv etter 
skatteutjevning gir Re kommune ca 5 % mindre skatteinntekter inntekter til å yte disse 
tjenestene. Gjennomsnittlige skatteinntekter ville gitt Re kommune ca 11 mill.kr mer å yte 
tjenester for. 
På sikt betyr det at minsteinntektskommuner ikke har rom for å ha ikke lovpålagte tjenester. 
 
Kommunen bør gjøre driften uavhengig av finansinntektene fordi de er svært variable fra år til 
år og uegnet til drift. De bør inngå i et overskudd.  
 
Bufferfondet er på 20,2 mill. kr ved inngangen til 2015. Det skal brukes 7 mill. kr i 
opprinnelig budsjett 2015 og ytterligere 1,6 mill.kr til oppstart innføring eiendomsskatt.  
 
Et bufferfond er en sikkerhet mot fall i finansinntekter, stigende rentenivå og andre sjokk for 
driften. Erfaringen fra 2014 er også merforbruk på rettighetsområder. Finanskrisen har gått 
over til en krise i realøkonomien med lave renter for solide låntakere som en kommune.  Det 
gir for tiden lave rentekostnader. Et stigende rentenivå vil være et uttrykk for en bedret 
økonomi og dermed en god sysselsetting og skatteinngang. Da vil staten ha rom for å 
kompensere kommunenes økte renteutgifter. 
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2.15 KOSTRA nøkkeltall, basert på ureviderte tall 15.3.15 
 

 
 
Formålsbygg i tabellen over er kommunale bygg og anlegg med unntak av boliger og 
administrasjonsbygg. 
 
Gr.8 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie 

disponible inntekter 
30 

Gr.10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie 
disponible inntekter  

 
Re er for 2014 flyttet fra gruppe 10 til 8. Det bestemmes av SSB. Re har en lavere andel 
utgifter pr innbygger enn tidligere og noe høyere inntekter. Det gir forandringer i avvik. 
Ingen andre kommuner i Vestfold er i gruppe 8. Noen er i gruppe 10 fortsatt. 
 
Avvik i Re kommunes prioritering sammenlignet med kommunegruppe 8. 
Det sammenlignes med at dersom Re hadde brukt like mye pr mottaker av en tjeneste som 
gjennomsnittet i kommunegruppe 8 som Re inngår i (Gr 10 frem til 2013) .  
Avvikene i bruken er basert på kommunens nettoutgift til formålet, dvs fratrukket alle 
inntekter. Dette er et uttrykk for kommunens prioritering av hvert formål. Avviket er beregnet 

KOSTRA - Prioritering i Re kommune avviker gj.snitt gr.10 og gr 8 fra -14
Avvik fra gruppe 10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

i hele mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr % avvik

Sum nto avvik gruppe 10 27,62 26,8 13,9  2,5 -4,0

Områder med merbruk:

Barnevern 2,8 4 4,9 4,3 5,4 6,3 5,8 7,7 10,9 64 %

Pleie og omsorg iht. over 67år,korr 14,3 11,3 9,0 2,8 0,5 -4,9 -3,8 10,5 8,4 %
Gjeldsbetjening 5%; 40 år/rente2,5% 1,8 9,4 7,7 31 %

Skoleskyss 1 1,6 2,1 2,3 1,3 1,4 0,9 1,2 2,7 125 %

Formålsbygg -4,0 1,8 5 %

Landbruk 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 1,2 118 %

Sosialtjeneste 2,9 0,9 -1,3 3,0 0,4 0,7 1,2 3,1 1,0 6 %

Kirke 0,27 0,3 -0,3 -0,5 -0,9 -0,3 -0,4 -0,2 0,9 21 %

Grunnskoleundervisning 11,3 11,2 9,8 6,6 5,4 3,4 -2,5 -0,8 0,1 0 %

Sum merbruk 36,8

Områder med mindrebruk:

Underv materiell 0,2 -0,5 0,2 0,1 0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -10 %

Skoleutstyr/inventar -0,15 -0,3 -0,4 -0,3 0,0 -0,1 0,4 0,2 -0,2 -21 %

Adm./politikk/fellesutgifter -6,8 0,1 -3,0 0,0 -1,7 -6,3 -1,0 -3,9 -0,2 -1 %

Kulturskole 0 -0,2 -0,4 -0,2 -0,6 -0,7 -1,0 -1,3 -0,5 -19 %

Barnehage 1,5 1,7 0,1 -1,8 -4,0 -3,3 1,7 3,1 -0,5 -1 %

Samferdsel -0,6 -1,4 -1,4 -0,9 -1,9 -2,5 -2,6 -2,8 -0,6 -9 %

SFO 0,5 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,8 -1,0 -1,8 -0,9 -71 %

Planlegg.nærmiljø -0,5 -1,6 -1,2 -1,4 0,0 -0,6 -1,4 -3,5 -1,4 -31 %

Næring eksklusiv landbruk -0,7 -1,5 1100 %

Kommunehelse 2,8 0,26 0,9 -1,1 -2,8 -1,2 -2,0 -2,7 -3,1 -15 %

Kultur eksklusiv kulturskolen 0,1 -3,3 -25 %

Boligformål  3,8 3,1 2,1 -0,4 0,7 3,5 -1,8 -3,0 -4,0 -310 %

Sum mindrebruk -16,4

Netto merbruk iht G8* 20,4

% avvik er bruk pr innbygger i  aktuell alder for bhg-,skole og SFO . 

Kulturskole er bruk pr innbygger 6-15år. Barnevern er pr innbygger  0-17 år.

Sum områder med mer-/mindrebruk er iht gjennomsnitt i G8
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ut fra netto utgift enten pr innbygger eller pr medlem i målgruppen. Det kan være f.eks. antall 
barn i barnehagealder 1-5 år, SFO aldersgruppen 6-9 år, eller elever i grunnskolealder 6-15 år. 
For pleie og omsorg er det benyttet forbruk pr eldre over 67år, men korrigert for at Re har 
4,5% mindre andel eldre enn gruppe 8. Pleie og omsorg er det nøkkeltallet som er minst 
pålitelig som uttrykk for prioritering, da brukere også har betydelig variasjon i pleiebehovet. 
Derfor blir ressursbruk pr eldre eller pr innbyggere bare en indikasjon på et nivå og ikke et 
eksakt uttrykk for prioritering. 
 
Det er betydelig endringer i avvik fra 2013 til 2014. Det er store økninger på området 
barnevern . Pleie og omsorg er spesiell ved at tjenesten går fra et negativt avvik på -3,8  til 
stort merforbruk på 16,9 mill.kr. Dette undersøkes videre. 
Sosialtjeneste har redusert sitt merforbruk fra 3,1 til 1 mill.kr og barnehage har gått fra 
merforbruk til mindreforbruk. Skoleskyss har økt sitt merforbruk fra 1,2 til 2,7 mill.kr.  
 
Kirke er gått fra mindreforbruk til merforbruk på 0,9 mill.kr. Formålbygg det samme med 
merforbruk på 4,3 mill.kr. Grunnskoletjenesten ligger på gjennomsnittet i gruppe 8. 
 
Store reduksjoner er det særlig på fysisk planlegging med mer. For 2013-14 er det kalkulert et 
avvik for renter/avdrag basert på det faktum at kommunen har mer gjeld pr innbygger enn 
gruppe 10. Det er beregnet 5 % på gjeldsforskjellen uten å hensynta ulike typer gjeld. 
 
Søyler som er høyere enn x aksen forteller om merforbruk iht gruppen og søyler under X-
aksen viser mindreforbruk i Re i hele mill.kr.  
 

 
 
Kommentar 
Renter/avdrag er en kalkulert størrelse basert på hvor mye gjeld pr innbygger i Re avviker fra 
gruppe 10. Det er forutsatt et års effekt, 2,5% og nedbetaling over 40 år. Søylen må betraktes 
som en illustrasjon.  
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Beregnet avvik 2014 i forbruk i hele mill.kr for Re iht forbruk likt med 
gruppe 8.  
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Figuren over viser utviklingen fra 2009-14 på tjenester som i 2014 hadde merforbruk iht gruppe 8. 
Øvrige tjenester har mindreforbruk. 
 
 

 
 

En sammenligning av grunnskoleundervisning også med gruppe 10 der Re tidligere var med viser en 
mindreforbruk. For øvrig fremstår er bildet blandet med merforbruk i forhold til Holmestrand og 
Sande og mindreforbruk i forhold til Stokke og landet utenom Oslo. 
 
 
 

 Finansielle nøkkeltall – 
alle er i prosent av brutto 

driftsinntekter, 

Re 
2009 

 

Re 
2010 

 

 
 

Re 
2011 

 
 

Re 
2012 

 
 

Re 
2013 

 
 

Re 
2014 

 
 

Sande 
2014 

 
 

Holme-
strand 
2014 

Gj. snitt 
K.gr 
08 

2014 
 
 

Gj.snitt 
Vest- 
fold 
2014 

 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo 
2014 

 

 Brutto driftsresultat  -0,6 1,1 0,7 1,9 6,8 -0,8 0,4 3,9 0,8 0,2 0,5 
 Netto driftsresultat  1,7 2,4 0,2 2,5 7,5 -0,5 1,5 4,8 1 1,7 1,1 

Regnskapsresultat  2,0 0,7 1,7 1,1 0,0 0,0 2,8 0,4 0,9 0,4 

Netto finans og avdrag 1,2 2,2 4,3 3,0 3,1 3,8 4,3 3,0 3,7 2,1 3,3 
Netto finans     0,7 0,8 1,4 -0,4 0,7 0,1 0,3 
 Netto lånegjeld  73,4 83,1 79,5 77,4 96,7 103,9 67,6 91,5 79,4 62 69 
 Langsiktig gjeld  180,5 187,9 192,8 195,1 211,8 251,3 202 248 217,2 194,9 209,1 
Pensjonsforpliktelse 97,1 99,9 106,5 112,4 107,3 117,9 113,3 136,6 117,9 121,1 118,5 
Langs.gjeld eskl. pensjon 83,4 88 86,3 82,7 104,5 133,4 88,7 111,4 99,3 73,8 90,6 
Disposisjonsfond 1,5 0,5 1,7 2,3 3,2 3,3 2,7 14,5 5,3 7,5 5,5 
 Arbeidskapital  42,4 34,8 30,6 26,6 25,2 49,1 17,5 34,5 15,1 23,6 14,9 
 
Tabellen er basert på Finansielle tall(ikke konsern)  nivå 2. pr 15.3.15 som er ureviderte tall. 
 
 
Kommentar 2014 
Re kommune hadde et brutto og netto driftsresultat som er svakere enn Sande, 
Holmestrand, gruppe 8 (G8),  Vestfold og landet utenom Oslo. Refundert mva fra 
investeringer er fra 2014 ikke lenger en driftsinntekt. 
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Re har regnskapsresultat lik 0 slik som Sande, men svakere resultat enn de øvrige 
sammenligninger.  
Landet utenom Oslo har bare 0,4 % regnskapsresultat, langt unna et anbefalt nivå på 3 %. 
 
Re hadde kr 47 997,- frie inntekter pr innbygger og det er høyere enn kr 46 680,- i gruppe 8 
og kr 46 569,- i Vestfold. Landet utenom Oslo i snitt lå høyere enn Re med kr 48 554,- pr 
innbygger. 
 
Netto finans med 0,8 % er på nivå med gruppe 8, men over Vestfold. Sande med 1,4 % ligger 
over Re, mens Holmestrand med -0,4 % ligger betydelig under med netto inntekter fra finans. 
 
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket 
kommunale utlån og ubrukte lånemidler.  
Re har med 103,9 % høyere netto gjeld i % av samlede inntekter enn de øvrige 
sammenligningene i tabellen.  
Pensjonsforpliktelsene med 117,9 % er på nivå med G8, Vestfold og landet, men under 
Holmestrand med ca 137 %.  
 
Disposisjonsfond utgjør 3,3 % og det er svakere enn alle sammenligningene med unntak av 
Sande. 
Arbeidskapitalen er høy i Re i forhold tilsammenligningene, det tilsier god likviditet. 
 
 
Re kommunes profil i forhold til vår kommunegruppe 8 blir da slik: 
 

• Frie inntekter pr innbygger ligger høyere 
• Re har midlertidige inntekter på 8,4 mill. kr i inndelingstilskudd 

• Svakere regnskapsresultater. 
• Bedre arbeidskapital grunnet bevarte everksmidler / ubrukte lån 
• Mindre andel disposisjonsfond 
• En del høyere netto lånegjeld fra investeringer 
• Finansutgiftene netto er nær snittet grunnet flytende renter og god avkastning på 

plasseringer. 
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3 Drifts- og tjenesteproduksjon  
3.1 Fellesområder 

 
Kommunens organisering. 
Re er organisert i hovedsak etter en flat struktur, men med kommunalsjefer med faglig basert 
oppfølgingsområde. Det er 14 virksomheter som direkte er underlagt og rapporterer til 
rådmannen. Virksomhetslederne har et fullstendig budsjettansvar for et nettobudsjett og et 
delegert samlet personalansvar.  Oppsigelse tilligger rådmannen. Kommunalsjefene innehar 
rådmannens myndighet på sine områder. Flere av virksomhetene har flere driftssteder og/ 
eller avdelinger under seg. 
Kommunen deltar i de selskaper som fremgår av notene til regnskapet, note 5. som er aksjer 
og andeler i selskaper og note 8. interkommunalt samarbeid. 
 

Mål fra vedtatt kommuneplan 
Re kommune – ny og varm 

 
Re kommune skal legge til rette for en mer samordnet areal- og transportplanlegging 
slik at natur- og miljøressursene forvaltes på en bærekraftig måte. 

Re kommune skal sammen med nærmiljøene og den enkelte innbygger bidra til en best 
mulig utvikling for alle. 
 
Mål for befolkningsutvikling: 
Re kommune planlegger for en vekst på: 
2,0% fom 2008 tom 2013- den årlige veksten har vært lavere og 1,7 % i 2013. Landet 1,1%. 
1,5% fom 2014 tom 2016 
1,0% fom 2017 tom 2019 
 

Antatt folketall den 01.01.2020 blir da 10306. 
 

År: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Folkemengde 0101 7768 7949 7936 8038 8172 8111 8194 8182 8243 8321 8443 8527 8710 8821 8936 8994 9144
Fødte 104 99 102 114 80 101 108 91 110 115 119 107 104 116 74 110 90
Døde 72 65 64 61 67 68 57 61 47 66 76 56 62 59 59 69 67
Fødselsoverskudd 32 34 38 53 13 33 51 30 63 49 43 51 42 57 15 41 23

Innflyttinger 644 733 703 529 610 550 562 593 688 588 635 639 648 558 700 684
Utflyttinger 691 669 622 625 568 613 531 578 615 547 503 570 590 515 591 598
Netto innflytting 149 -47 64 81 -96 42 -63 31 15 73 41 132 69 58 43 109 86

Folkemengde 3112 7949 7936 8038 8172 8111 8194 8182 8243 8321 8443 8527 8710 8821 8936 8994 9144 9253
Endring i antall 181 -13 102 134 -61 83 -12 61 78 122 84 183 111 115 58 150 109

 
 

Kommuneplanens satsningsområde 1. Barn, unge og kultur 
Hovedmål:  

Alle barn og unge har gode og trygge oppvekstmiljøer 
Alle innbyggere i Re kommune skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter både som 
utøvere og tilskuere 

Delmål: 
• Barn og unge føler stolthet, tilhørighet og forankring til sine lokalmiljøer og til kommunen 
• Barn og unge føler trygghet i barnehage, skole og fritid 
• Barn og unge har gode muligheter til utvikling og positive opplevelser. 
• Barn og unge styrer sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til sin alder 

og utvikling 
• Gjennom kulturformidling får innbyggerne i Re oppleve profesjonell og amatørbasert 

kunst og kultur, som gir gode opplevelser og inspirasjon til egenaktivitet. 
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• Innbyggerne i Re har gode og varierte muligheter for kulturutøvelse 
 
 
Måloppnåelse. 
 
Hovedmål fra økonomiplanen 2014-2017 og periodemål for 2014: 

 
Fellesmål for alle rammeområder: 
 
1. All ny ressursinnsats skal vurderes i forhold til det forebyggende perspektiv. 

Rettighetsstyrte tjenester er ofte’ reparasjon’. Dette presser økonomien slik at ikke 
lovpålagt forebygging er vanskelig å prioritere. Forebygging har blitt et begrep det 
jobbes etter i Re kommune. 

a. ”SmArt oppvekst” er et gjennomgående prosjekt i Re kommune. I 2014 har det vært 
spesielt fokus på barn og ansattes styrker. Samtidig er det blitt utarbeidet 
retningslinjer for hvordan det skapes gode relasjoner mellom ansatte og barn, unge 
og voksne samarbeidspartnere. Metodikken som ligger i prosjektet tas i bruk i alle 
virksomheter som arbeider med barn og unge. 

a. Virksomhet Barn og ung med barnevern/familiesenter er overført til nytt 
rammeområde oppvekst og kultur på bakgrunn av ønsket om et mer integrert 
forebyggende og tverrfaglig arbeid overfor barn, unge og deres familier i Re 
kommune.  

b. Kvalifiseringsprogrammet ved NAV Re bidro til at flere kom med i arbeidsrettede 
tiltak eller aktiviteter for å forebygge passive stønadsmottaking. 

c. I regi av Trygge lokalsamfunn arbeider har alle sektorene i kommunen sammen med 
innbyggere via foreninger. 

d.  Det har vært behov for å styrke tilbudet rundt enkelte av brukerne/nye brukere innen 
PLO. Disse tiltakene har vært av tertiærforebyggende karakter (d.v.s. hindre 
forverring av allerede eksisterende sykdom eller funksjonsnivå) 
 
 

2. Tjenestene overfor barn og unge skal utvikles med fokus på brukeren i sentrum 
a. Det er spesielt relasjonsprosjektet som løfter brukerne i sentrum. De skal bli 

anerkjent og få vist sine styrker. 
b. Et tverrfaglig kompetanseteam som gir bistand til barn/familier. 

 
3. Det skal utarbeides kvalitetsstandarder for viktige kommunale tjenester 
Det vedtatt kvalitetsstandarder for barnehager og skoler. Dette er nyttige verktøy  
for arbeid  med kvalitet og avklaring av forventninger.  Kvalitetsstandarder for pleie og 
omsorg skal fremmes til politisk behandling før sommeren 2015. 

 
4. Det skal utarbeides en egen miljøstrategi for hele kommunens virksomhet. 
Ikke utført.   
Gjennomført redusert papirforbruk ved innføring av digital utvalgsbehandling med 
lesebrett.  

 
5. Det skal utvikles et system for økt brukerdialog generelt. 
Det har likeledes vært gjennomført brukerundersøkelser ved NAV 
 
6. Det skal utvikles og tas i bruk et system for brukerundersøkelser med hertil 

lettfattelig rapportering til politisk nivå. 
Det er vedtatt at det skal benyttes anonyme digitale undersøkelser. Løsningene 
Bedrekommune fra KS benyttes.  Skoler og barnehager gjennomfører årlige 
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foreldreundersøkelser. De er digitale og dermed anonyme. Elevene i 5.-7.trinn deltar i 
elevundersøkelsen.  

 
7. Nærværet blant kommunens ansatte skal være 94 % i løpet av 

økonomiplanperioden. 
 

Nærværet var 90,5 % i 2014 og ligger 3,5 % under målet. Se Årsmelding HMS rapport for 
detaljert resultatoppnåelse. 
 
 

Sykefraværsoversikt   
 
 

 
 
  

Virksomhet Antall Antall Fravær 2013 Fravær

ansatte årsverk 2013 3.kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2014
Stabstjenester inkl. rådmann 38 34,4 7,1 % 8,0 % 6,1 % 7,7 % 7,6 % 6,3 % 7,0 %
Ramnes skole 35 28,3 5,3 % 5,2 % 7,8 % 4,2 % 7,0 % 10,4 % 7,4 %
Kirkevoll skole(inkl.veil.funksjonsh.) 73 57,6 8,5 % 9,3 % 7,9 % 6,5 % 6,7 % 5,6 % 6,9 %
Solerød oppvekstsenter 28 26 12,4 % 10,1 % 13,5 % 12,9 % 6,1 % 5,6 % 10,3 %
Røråstoppen skole 31 28 8,7 % 6,6 % 8,9 % 4,6 % 2,0 % 4,2 % 5,3 %
Revetal ungdomsskole 56 46,3 5,1 % 5,5 % 8,6 % 12,5 % 9,0 % 11,3 % 10,7 %
PPT 14 13,1 12,9 % 16,9 % 14,2 % 13,6 % 15,4 % 16,3 % 14,9 %
Barnehage Sør 52 39,1 8,1 % 7,6 % 9,9 % 11,2 % 21,3 % 10,4 % 13,1 %
Barnehage Nord 52 46,1 13,6 % 15,0 % 21,9 % 15,3 % 12,2 % 9,3 % 15,3 %
Kultur 16 9,4 5,0 % 1,2 % 11,0 % 7,0 % 9,1 % 4,7 % 7,8 %
Barn og unge 32 25 8,1 % 4,5 % 17,6 % 13,4 % 8,4 % 6,5 % 11,2 %
NAV  kommunalt ansatte 14 12,7 10,2 % 9,4 % 9,1 % 17,6 % 18,6 % 17,8 % 16,2 %
Helse og Omsorg (tidl. PLO) 175 107,9 10,3 % 10,5 % 8,2 % 7,8 % 6,9 % 10,3 % 8,6 %
Psykisk helse og miljøarbeid (tidl. PLO) 80 62,1 10,3 % 10,5 % 8,6 % 8,4 % 13,9 % 14,4 % 11,0 %
Teknikk- og næringstjenester 59 49,7 10,1 % 10,0 % 7,5 % 5,7 % 3,5 % 5,2 % 5,7 %

Samlet Re kommune 755 585,7 9,3 % 9,3 % 10,1 % 9,2 % 9,2 % 9,1 % 9,5 %

Tilsvarende tall 2013 9,3 % 9,5 % 9,0 % 9,3 % 9,1 %
Tilsvarende tall 2012 8,4 % 8,4 % 7,7 % 7,7 % 9,4 %
Tilsvarende tall 2011 8,2 % 9,0 % 7,3 % 7,5 % 8,4 %
Tilsvarende tall 2010 6,7 % 7,1 % 6,1 % 4,8 % 7,9 %
Tilsvarende tall 2009 8,9 % 10,1 % 8,5 % 6,5 % 8,2 %
Tilsvarende tall 2008 10,2 % 9,9 % 10,9 % 8,0 % 9,5 %
Tilsvarende tall 2007 7,8 % 9,4 % 7,7 % 4,9 % 9,2 %
Tilsvarende tall 2006 9,6 % 11,6 % 9,0 % 8,8 % 9,8 %
Tilsvarende tall 2005 7,1 % 8,0 % 7,3 % 5,7 % 7,5 %
Tilsvarende tall 2004 7,9 % 8,3 % 7,6 % 6,3 % 7,2 %
Tilsvarende tall 2003 9,2 % 10,3 % 9,6 % 8,6 % 8,3 %
Tilsvarende tall 2002 7,9 % 8,3 % 8,2 % 7,0 % 8,2 %

Sykefravær  2014
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8. Medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres 2. hvert år.  
 
Ble foretatt høsten 2014 og her vises utviklingen fra 2005 til 2014. 

 
 

 
Målene for undersøkelsen ble kun nådd på snitt samlet på 4,5. Rådmannen hadde satt høyere 
mål på deltakelse, 85 %, og på faglig utvikling og stolthet over arbeidsplassen. Likevel ligger 
Re kommune nær snittet av de øvrige kommuner  
Rådmannen har gjennomgått og drøftet resultatene av undersøkelsen med den enkelte 
virksomhetsleder. Etter egne rutiner for etterarbeid er resultatene drøftet på avdelings og 
ledermøter og alle oppfordret til å komme med forbedringstiltak.  Dette er benyttet til å sette 
opp nye mål for arbeidsmiljøet lokalt. 
 
 
9. Ny teknologi skal tas i bruk innenfor alle kommunens tjenesteområder for å bedre 

og effektivisere de kommunale tjenestene. 
 

9.1 Re har tilknytning til fibernett med 10 andre kommuner som gir mulighet for rask, 
sikker utveksling av data og fremtidens telefoni og TV/video i et driftssikkert 
overvåket nett.  

9.2 Re kommune deltar i Vestfold kommunesamarbeidet med et vedtatt mandat for  IKT 
nettverket om sterkere samarbeid, fellesløsninger for brukerstyring, epost, kalender 
og trådløse nett, færre fagsystemer og utnyttelse av fibernettet.  

9.3 Re har sammen med 10 andre kommuner startet oppi felles drift av trådløse 
nettverk for administrasjon, elever og gjester, noe som har gitt økt kvalitet til lavere 
pris. 

9.4 Det er innført elektronisk personalmelding og automatisk ajourhold av IKT brukere 
via lønnsystemet. 

 
10. Det skal arbeides aktivt med tiltak for bygge Res omdømme. Tiltakene skal skape 

identitet og entusiasme og bidra til at kommunen kan framstå som 
utviklingsorientert og attraktiv både for nye innbyggere og ny arbeidskraft. 

 

Gjennomsnitt Re kommune Gjennomsnitt landet
År 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014
Svarprosent 54 60 82 78 79 80 80
Organisering av arbeidet 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6
Innhold i jobben 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 5 4,9 4,5 4,5 4,6 4,9 4,9 5 5

Fysiske arbeidsforhold 4,1 4 4 4,1 4,1 4 3,9 4,1 4 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2
Samarbeid og   trivsel med 

kollegene
4,9 4,9 5 5 5 5,1 5,1 4,9 4,9 4,9 5 5 5,1 5,1

Mobbing, diskriminering og 
varsling

4,6 4,8 5 5 4,7 4,8 5 5,1

Nærmeste leder 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,7
Medarbeidersamtale 4,7 4,8 4,9 4,7 4,6 4,7 4,8 4,8
Overordnet ledelse 4 4,2 4,1 4 4 3,9 3,9 3,4 3,5 3,6 3,8 3,8 3,9 4
Faglig og personlig 
utvikling

4,1 4,2 4,2 4,1 4,3 4,1 4,3 4 4 4,1 4,2 4,2 4,3 4,5

Systemer for lønns- og 
arbeidstids-ordninger

4 3,9 3,9 3,9 4 4 4,1 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 4 4,1

Stolthet over egen 
arbeidsplass

4,7 4,7 4,8 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 4,8 4,8

Helhetsvurdering 4,7 4,7 4,8 4,6 4,6 4,5 4,5 4,8 4,7 4,7 4,5 4,5 4,6 4,6

Snitt totalt: 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,6 4,6

Virksomhetsleder 4,1 4,3 4,4 4,1 4,4
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Prosjektet ”Slagene på Re” og Re middelalderdager har gitt Re mye positiv omtale. 
Funnet av slagstedet for slaget på Re i 1163 på Linnestad søndre den 8.10.10 er blitt 
en viktig begivenhet. 
 
Prosjektet ”Smart oppvekst” har satt Re på kartet. Det vises ved positiv omtale når 
ansatte møter på eksterne møteplasser. Ved utlysing av stillinger sier søkere det 
samme.. Det er nå utgitt tre bøker som selger bra. Re kommune er i gang med 
kvalifiseringsarbeid for et doktogradsarbeid. ”SmArt Oppvekst” er blitt et begrep.  
 
Omdømmet er styrket hos andre kommuner ved samarbeid i Vestfold  og i ulike 
fagnettverk. 
 
3-K samarbeidet som ble påbegynt i 2009 har i løpet av 2014 blitt utvidet ved flere nye 
vertskommuneløsninger med virkning fra 01.07.2014. Felles landbrukskontor med Re 
som vertskommune, og Felles ”plan, geodata - og byggesak” med Holmestrand som 
vertskommune. Dette har gitt tjenester til innbyggerne av bedre kvalitet enn tidligere. 
 
 I tillegg er det fra samme dato inngått en vertskommuneavtale mellom Hof og Re om 
barnevern, med Re som vertskommune. Dette har gitt et mer robust barnevern. 
 
Gode resultater i 4K skattekontor har gitt positiv omtale.  
Re tilbyr stabile tjenester som vertskommune i sensitiv IT driftssentral til Lardal, Hof, 
Andebu og Stokke.  
 
Omdømmet er styrket hos folkevalgte/innbyggere ved : 

a. Åpning av nytt helsehus med positiv omtale fra mange hold 
b. Bedret tilgjengelighet på telefon ved ny telefonløsning 
c. Mer aktivitet og relevant informasjon på hjemmeside og intranett 
d. IT verktøy internt/eksternt tas i bruk for å få gode rutiner.   

 
Systematisk arbeid med kvalitet over tid i hele tjenesteproduksjonen skal gi et godt 
omdømme for kommunen. 
 

11. Driftsutgiftene skal stabiliseres slik at inntil 3 % av driftsinntektene kan avsettes til 
investeringer eller til bufferfond. 
 
Målet er ikke nådd da 3 % da netto driftsresultat ble minus 3 mill.kr. 

 
 
Likestilling mellom kjønnene. 
 
Kjønnsbalanse: 
Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer: 
Stillingsnivå Kvinner 

årsverk 
Kvinner 
prosent 

Menn 
årsverk 

Menn 
prosent 

RLG 2 50 2 50 
Virksomhetsledere 11 85 2 15 
Øvrige ledere 43,98 75 15 25 
Øvrige ansatte 
(rådgivere,ingeniører,leger,noen 
Konsulenter,noen sykepleiere) 

19,87 64 11,03 36 

Høyskole m/tilleggsutdanning 16,85 100 0 0 
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Høyskole 87,81 92 8,14 8 
Pedagogisk personale 74,66 68 34,44 32 
Faglærte 155,97 90 17,05 10 
Ufaglærte  73,45 91 7,17 9 
Alle ansatte  485,6 83 96,8 17 
 
Kvinneandelen i administrativ ledelse (rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere) 
er på 76% 
 
Likelønn: 
  
Gjennomsnittelig  årslønn  på ulike stillingskategorier: 

Stillingskategori Gjennomsnittslønn kvinner Gjennomsnittslønn menn 

RLG+virksomhetsledere 676538 800750 

Øvrige ledere 509474 516680 
Øvrige ansatte 
(rådgivere, ingeniører, 
leger, 
Konsulenter,noen 
sykepleiere  

524857 534764 

Høyskole 
m/tilleggsutdanning 

471686 - 

Høyskole 433041 433822 

Pedagogisk personale 476938 471695 

Fagarbeidere 379742 387742 

Ufaglærte 343530 342018 

Gjennomsnittslønn alle 
ansatte 

427671 471872 

 
 
 
 

Årslønn på stilling uavhengig av stillinsprosent 

  Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn Menn Menn Menn Menn Menn 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Årslønn Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % 
150000-
199999 2 0,3 0 0,0 2 0,3 3 0,5 0       0 0,0 0 0,0 0 0,0 0   0       
200000-
249999 34 5,3 30 4,7 12 1,9 0 0,0 0       10 7,6 0 0,0 3 2,6 0   0       
250000-
299999 85 13,3 52 8,1 56 8,9 29 4,7 23 3,7 31 4,8 8 6,1 3 2,5 6 5,1 5 4,5 6 5,2 3 2,8 
300000-
349999 277 43,4 285 44,3 254 40,5 133 21,5 65 10,6 70 10,9 34 26,0 35 29,2 32 27,4 14 12,5 9 7,8 5 4,6 
350000-
399999 139 21,8 126 19,6 119 19,0 198 32,0 261 42,5 245 38,2 23 17,6 20 16,7 12 10,3 24 21,4 27 23,5 22 20,2 
400000-
449999 73 11,4 89 13,8 117 18,7 123 19,9 125 20,4 104 16,2 34 26,0 20 16,7 23 19,7 21 18,8 27 23,5 23 21,1 
450000-
499999 14 2,2 38 5,9 36 5,7 94 15,2 95 15,5 115 17,9 11 8,4 25 20,8 24 20,5 21 18,8 18 15,7 23 21,1 
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Over 
500000 14 2,2 23 3,6 31 4,9 39 6,3 45 7,3 77 12,0 11 8,4 17 14,2 17 14,5 27 24,1 28 24,3 33 30,3 

SUM 638 100 643 100 627 100 619 100 614 100 642 100 131 100 120 100 117 100 112 100 115 100 109 100 

 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Årsverk kvinner 445 82% 462 82% 463 82% 463 82% 457 83% 468 83% 485 83% 
Årsverk menn 96 18% 104 18% 104 18% 103 18% 95 17% 96 17% 97 17% 
Sum årsverk 541  566  568  566  552  562  582  

 
 
 
 
Arbeidstid: 
Ansatte fordelt på stillingsprosent 
Stillingsprosent Antall  kvinner Prosent kvinner Antall menn Prosent  menn 
0-24.99 59 9,2 4 3,7 
25-49.99 46 7,2 4 3,7 
50-74.99 123 19,2 10 9,2 
75-99.99 142 22,1 11 10,1 
100% 272 42,4 80 73,4 
SUM 642 100 109 100 

 
 
 
 Utvikling siden 2009 

  Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn   Menn Menn Menn Menn Menn 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stillingsprosent Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % 

  0 - 24,99% 80 12,5 85 13,2 78 12,4 57 9,2 55 9,0 59 9,2 15 11,5 14 11,1 9 7,7 7 6,2 10 8,7 4 3,7 

25 - 49,99% 69 10,8 68 10,6 77 12,3 48 7,8 39 6,4 46 7,2 17 13,0 9 7,1 5 4,3 4 3,6 4 3,5 4 3,7 

50 - 74,99% 160 25,1 166 25,8 151 24,1 139 22,5 127 20,7 123 19,2 25 19,1 14 11,1 23 19,7 15 13,4 13 11,3 10 9,2 

75 - 99,99% 125 19,6 122 19,0 117 18,7 140 22,6 144 23,5 142 22,1 9 6,9 12 9,5 11 9,4 9 8,0 8 7,0 11 10,1 

100 % 204 32,0 202 31,4 204 32,5 235 37,9 249 40,6 272 42,4 65 49,6 77 61,1 69 59,0 77 68,8 80 69,6 80 73,4 

Totalt 638 100 643 100 627 100 619 100 614 100 642 100 131 100 126 100 117 100 112 100 115 100 109 100 

 
Disse tabellene er basert på rapporter pr. 31.12.2014 der også vikarer for syke og i 
fødselsperm inngår.  
 
 
Re kommune har en kvinneandel på 83%. 
Det er en større andel menn enn kvinner som har 100 % stilling, men andelen kvinner med 
100 % stilling er økt fra 2013 til 2014.  
53 % av kvinnene har en årslønn på under kr. 400.000,-, mens det tilsvarende tall for menn er 
27 %.  
 
Re kommune har p.t. ikke nedfelt spesielle målsettinger knyttet til likestilling.  
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Høy etisk standard og tiltak etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 
 
Kommunen har vedtatt Etiske retningslinjer for både ansatte og politikere. Disse er gjenstand 
for regelmessige drøftinger i den enkelte virksomhet og virksomhetsledere må en gang pr. år 
rapportere om de etiske retningslinjene er gjennomgått. Denne rapporteringen inneholder også 
en kvittering om at de meste sentrale styrende dokumenter og rutiner er kjent i virksomhetene. 
 
Virksomheten har også utarbeidet og forankret ledelsesverdier der det blant annet er fastsatt 
krav til lederne: 
- behandle alle som likeverdige 
- respektere andres meninger og avgjørelser 
- møte alle på en vennlig og hyggelig måte 
Dette fastslår likeverdighet for alle ansatte og brukere og andre som kommunen er i kontakt 
med.  
 
I tillegg gjennomfører kommunen en medarbeiderundersøkelse 2. hvert år, sist i oktober 2014, 
hvor det bl.a. spørres om leder tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig. I tillegg er 
det spørsmål om forhold rundt mobbing, diskriminering og varsling. Undersøkelsen følges 
opp av rådmannen overfor virksomhetene og av virksomhetslederne innen sin virksomhet. 
 
Likestilling mhp alder -  seniorpolitiske tiltak.  
 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 22/6-2011 å innføre aktuelle seniorpolitiske tiltak f.o.m. 
2012 i samsvar med dokumentet ”Seniorpolitikk Re kommune”. 
 
Aktuelle seniorpolitiske tiltak var følgende: 
1) Seniorsamtaler. 
2) Seniorkurs. 
3) Tilrettelegging av arbeidet/vakter og jobbrotasjon. 
4) Kompetanseutvikling. 
5) Tidskonto. 
6) Ekstra fridager med lønnskompensasjon. 
7) Permisjon (velferdspermisjon). 
8) Kombinasjon av arbeid og avtalefestet permisjon (AFP). 
9) Friskvernaktiviteter i arbeidstiden. 
10) Hjemmekontor. 
Det har ikke vært avsatt egne midler til disse tiltakene. Det forutsettes at de enkelte 
virksomheter selv prioriterer og benytter aktuelle tilgjengelige virkemidler for å motivere sine  
ansatte til å stå lenger i arbeid. 
 
Oppsummering fra virksomhetslederne på dette er følgende: 
 

• Medarbeidersamtalene benyttes også som seniorsamtaler (Pkt. 1). 
• Seniorkurs (pkt. 2) med individuell rådgivning gjennomføres på sentralt nivå med 

bistand fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for ansatte f.o.m. det året ansatte 
fyller 59 år. Dessuten benytter også noen av arbeidstakerorganisasjonene seg av 
muligheten til å benytte tilsvarende bistand fra KLP for sine medlemmer. 

• Undervisningspersonalet har sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse (SPK). Repr. 
fra KLP kan også gi generell informasjon til undervisningspersonalet.  

• Kompetanseutvikling (Pkt. 4).  Det prioriteres å gi seniorene kompetanseutvikling på 
lik linje med andre arbeidstakere. 
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• Velferdspermisjoner (Pkt. 7). Velferdspermisjoner kan benyttes i forbindelse med 
omsorgsfunksjoner for syke og pleietrengende familiemedlemmer, på lik linje med 
syke barn, innenfor de rammer som er fastsatt for velferdspermisjoner. 

• Redusert undervisningsplikt for undervisningspersonalet (Dette er en del av 
undervisningspersonalets arbeidstidsavtale).  

• Kombinasjon av arbeid og AFP/alderspensjon (Pkt. 8).    
 
I tillegg kan alderspensjonister engasjeres på pensjonistvilkår. Ordningen gjelder ikke AFP-
pensjonister og uførepensjon. Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder 
pensjonen uforandret og skal ikke meldes inn i tjenestepensjonsordningen (KLP eller SPK).  
Det forutsettes at stillingen er sagt opp, lønnen er opphørt, og vedkommende reelt har sluttet i 
stillingen. Det er en fortutsetning at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, 
og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av 
tidligere arbeidsforhold. 
Flere undersøkelser viser at ”voksne” arbeidstakere vel så ofte som økonomiske tiltak 
etterlyser økt oppmerksomhet fra arbeidsgiver og at arbeidsgiver klarere bør gi uttrykk for at 
det er ønsket at arbeidstakeren fortsetter. Fordelen med slike holdningstiltak er dessuten at de 
er gratis. 
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3.2  Rådmann og stabstjenester 
 
 
 
Beskrivelse av rammeområdet 
 
Avdeling/funksjoner Hovedoppgaver 
Rådmann og kommunalsjefer - rådmannsfunksjonene 
Fellesfunksjoner/sekretariat - kommunen hovedekspedisjon, sentralbord 

- felles postmottak, elektronisk arkivering og 
andre arkiv 

- informasjon, hjemmeside, intranett 
- politisk sekretariat 
- arkivansvarlig for hele kommunen 

Regnskap og lønn - regnskapsføring også for  VIKS 
- innfordring av kommunale krav 
- produksjon av fast og variabel lønn/godtgj. 

IKT - drift av kommunens IKT-systemer 
- opplæring og støtte til virksomhetene og 

Andebu, Hof, Stokke, Lardal (sensitive syst.) 
Skatteoppkrever for Hof, Holmestrand, 
Stokke og Re 
 

- oppgaver som skatteoppkrever i 4K 
- innkreving av skatter 
- regnskapsføring av skatteregnskapet 
- arbeidsgiverkontroll for 4K 

Personal - personalarbeid, rådgiving og veiledning 
overfor ledelse, og kommunens 
virksomheter. 

Overordnet planlegging - kommuneplan 
- annet overordnet kommuneplanarbeid 
- medisinskfaglig rådgivning  

Økonomistyring og finans - koordinering av kommunens budsjett og 
økonomiplanarbeid 

- finans og likviditetsforvaltning 
- gjeldsforvaltning 
- regnskapsrapportering, budsjettstyring 

 
Viktige hendelser  
 
Politisk sekretariat er tillagt fellesfunksjoner med et samlet ansvar for alle utvalgene, med en 
felles epost for å melde bl.a. forfall og endringer. 
 
De 10 kommuner i Vestfold som via Gigafib er knyttet sammen i et fibernett fortsetter å 
utvikle fellesprosjekter. Det har vært satt i felles drift av de trådløse nettverk i 10 av 
kommunene. Det omfatter et sikkert gjestenett, nett på skoler og for administrasjon. Re er 
med på denne utviklingen som gir besparelser på lisenser og mer robuste løsninger.  
 
Re kommune ble den første kommunen som fullstendig kom over på ny felles pålogging og 
fellesløsning for epost og kalender.  Nøtterøy og Tønsberg planlegger samme overgang i 
2015.  
 
Det er innført månedlig rapportering til skatteetaten av lønnsdata for ansatte. 
 
Det er innført en sikker automatisk oppfølging mhp datatilgang for nye ansatte, opphør i 
stilling og ved endring av stilling. Alle som meldes inn i lønnssystemet opprettes automatisk 
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som IKT bruker og meldes tilsvarende ut ved opphør av lønn. Tilgang til fagsystemer krever 
videre tilganger. Det har fjernet mange passive brukere. 
 
Nytt sentralbordsystem er innført, også for nytt helsehus. Omfatter apparater ute hos 
brukerne. Det har gitt raskere og bedre betjening av publikum på telefon, og bedre oversikt 
over ansattes tilstedeværelse og fravær. Se investeringer. 
 
Det er innført et system for håndtering av utleie av kommunale lokaler De fleste lokalene er 
lagt inn og oversikt over opptatt og ledig tid er tilgjengelig for publikum via kommunens 
hjemmeside. Fra samme sted er det også mulig å sende inn en forespørsel om å leie. 
 
Ny informasjonsmedarbeider har gitt mer aktivitet og bedre kvalitet på intra-/ internett og på 
Facebook. Foreldet materiale er fjernet og det arbeides med bedre organisering av 
informasjonen på alle plattformer. 
 
Arkivet for Ramnes kommune er avlevert til depot ved IKA Kongsberg. Soppinfisert arkiv er 
overlevert IKA Kongsberg for rensing og senere deponering. Lokalet hvor arkivet var 
oppbevart, er renset og klargjort for videre bruk. 
 
Det er gjennomført en medarbeiderundersøkelse høsten 2014. Samlet score ble 4,5 i likhet 
med 2012 og 2010. Det er nær snittet av andre kommuner i basen. Virksomhetslederne samlet 
fikk i snitt score 4,4, opp fra 4,1 i 2012. 
 
 
Drift. 
Det har vært levert god tjenesteyting i de ulike avdelinger. Det har vært noe langtidsfravær, 
med ubesatte stillinger i perioder. 
 
Økonomiavdelingen har utbetalt rett lønn i tide. Avdelingen er ajour med alle rutiner og 
oppgaver mot avleggelse av et regnskap. Det er tatt i bruk elektroniske personalmeldinger for 
deler av kommunen. 
 
Det arbeides aktivt med sykefraværsoppfølging og ny rutine er utviklet.  
Videre arbeides det med overføring av fjernarkiv fra samfunnshuset til IKA Kongsberg.  
 
Det har vært flere typer korte og lange dataavbrudd forårsaket av dataangrep. 
Det merkes tydelig at alle kommunene er blitt avhengig av datadrift hele døgnet og ikke bare i 
kontortiden på hverdager som IKT ressursene er tilpasset til. 
 
Skatteoppkreversamarbeidet erfarer gode tilbakemeldingene fra skatteytere/arbeidsgivere i de 
fire kommunene. Innfordringsresultatene er svært gode, sett i sammenheng med både andre 
kommuner i Vestfold, regionen og på landsbasis. Kommunen er i tett mhp andel innfordret 
blant alle kommuner, først og fremst på forskuddsskatt og restskatt personlige skatteytere.  
 
Investeringer 
IKT investeringer er prosjektene 190, 192,193 og 195 som må sees samlet. Det er et 
merforbruk på ca kr 40’samlet på alle prosjektene, mens det i fjor var kr 160’ i besparelse. Det 
omfatter oppgradering telefonsystem med bordapparater, nye moduler til økonomi og 
lønnssystem og elektronikk i datarommene, nettverk, maskinvare og sluttbrukerutstyr. 
 
130 Kommunehus innredning. Det ble foretatt en ombygging av kontorer for kr 130’ inkl 
mva. Det ble vedtatt i kommunestyret i sak første budsjettertial 2013, men ble ikke utført før i 
2014. Budsjettet ble ved en feil ikke fremmet på nytt i 2014 ved igangsettelse. 
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Økonomisk resultat  
 

Virksomhet Avvik Kommentar
Alle tall i hele tusen kroner Regnskap Budsjett

Sum utgifter 35 670 36 607 937
Sum inntekter -6 864 -5 727 1 137
RÅDMANN/ STAB 28 806 30 880 2 074 Besparelse  
 
Kommentarer: 
Netto innsparing iht budsjett ble kr 2074 000,-.  
 
De største avvikene er: 
Politisk styring har hatt en besparelse på 0,1 mill. kr på godtgjøringer.  
 
Sykepengerefusjon og fødselspenger på ca kr 600’ har ikke blitt benyttet til vikarer. Det har 
vært noen ansatte med langtidsfravær. 
 
Velferdsmidler til alle ansatte på kr 100’ ble ikke benyttet. 
Forsikringene kostet kr 166’ under budsjett. 
Fasttelefon ble kr 100’ under budsjett grunnet ny telefonleverandør. 
Trykking og kopiering ble kr 184’ under budsjett. 
Fellesannonser ble kr 78’ under budsjett.  
Porto kostet kr 263’ under budsjett.  
 
Besparelser på porto og trykking er effekter av kodestyrt utskrift og digital saksbehandling i 
folkevalgte organer. Fasttelefon og mobil har lavere kostnader etter at TDC ble valgt som 
leverandør med bl.a. fri bruk av mobil til fast pris. 
 
Ikt drift har 0,3 mill.kr i merinntekter utover budsjett fra kommunesamarbeid og sensitiv 
driftssentral. 
 
Skatteavdelingen har 0,2 mill.kr i besparelser grunnet sykepenger og en rimelig kontordrift.  
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Måloppnåelse 
Måloppnåelse for stab er kommentert under kap 3.1 Fellesområder. 
 
Kostranøkkeltall ( finansielle tall nivå 2 og 3 )   
Driftsutg. pr innbygger Re 

kommune 
Holme-
strand 

Sande Kommune
gruppe 8 

Vestfold 

Netto utgift; admin (f120), 
revisjon (f110), politisk styring 
(f100), eiend.forv (f121) 
admin.lok (f130) 

3785 4136 4813 3807 3548 

Administrasjon netto, funksjon 
120, beregnet nivå 3 

3388 3769 4460 3389 3290 

Brutto driftsutg. pr innbygger:      
Politisk styring, funksj.100 288 258 290 323 214 
Revisjon/kontroll, funksjon 110 90 118 85 80 69 
Eiendomsforvaltning, f 121 119 243 274 180 244 
Administrasjonslokaler, f 130 580 383 299 376 281 
 
Nøkkeltallet for administrasjon, styring og fellesutgifter er vanskelig å sammenligne direkte 
med andre kommuner da størrelsene er påvirkelige ved ulik organisering.  
Nøkkeltallet indikerer at Re ligger under kommunegruppen vi er plassert i, men ligger over 
Vestfold. 
120 administrasjon netto ligger Re på nivå med gruppe 8, men betydelig under Holmestrand 
og Sande. Vestfold ligger noe lavere enn Re. I Vestfold trekker de store kommunene ned 
snittet. Deler av fellesutgifter, servicetorget, deler av IKT drift og drift kommunehuset er 
fordelt andre tjenester enn administrasjon etter regnskapsreglene. 
 
Politisk styring er på nivå med Holmestrand, under gruppe 8 men over Vestfold.  
Revisjon er på nivå med Holmestrand og G8, under Sande over vestfold. 
 På 121 Eiendomsforvaltning ligger Re betydelig under alle sammenligningene inkl G8 og 
Vestfold.  Administrasjonslokaler ligger over alle det sammenlignes med.  
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3.3 Oppvekst og kultur 
 
 
 
 
Beskrivelse av rammeområdet 
Virksomhet Hovedoppgaver 
Ramnes skole - Undervisning 1 – 7. klasse  

- SFO 
Kirkevoll skole - Undervisning 1 – 7. klasse  

- SFO 
- Forsterket enhet for elever med 

multifunksjonshemming (15 plasser) 
- Tiltak for funksjonshemmede barn og unge 
- Avlastningsbolig for barn og unge 

Solerød oppvekstsenter - Undervisning 1 – 7. klasse  
- SFO 
- Heldagsbarnehage, tre avdelinger  

Røråstoppen skole - Undervisning 1 – 7. klasse  
- SFO 
- Innføringsklasse for minoritetsspråklige 

Revetal ungdomsskole - Undervisning 8 – 10. klasse 
- Folkebad 

PP- tjenesten - Rådgiving for å hjelpe barn i førskole og 
grunnskolealder, samt voksne med behov for 
spesialundervisning 

- omfatter også Andebu, Hof og Holmestrand 
kommune. 

Barnehage Sør 
Revetal barnehage 
 
 
Brår barnehage 

- Felles barnehagevirksomhet 
- Heldagsbarnehage med seks avdelinger. 
- Åpen barnehage gir tilbudet inne i den 

ordinære barnehagen to dager i uka. 
- Heldagsbarnehage med fire avdelinger 

Barnehage Nord 
Brekkeåsen barnehage 
 
Fon barnehage 
 
Vivestad barnehage  

- Felles barnehagevirksomhet 
- Heldagsbarnehage med sju avdelinger.  
 
- Heldagsbarnehage med fem avdelinger. 

 
- 40 plasser/litt over to avdelinger. 

Barn og unge 
 
 

- Helse- og familieavdeling 
- Barnevern 

Kulturtjenesten - Tilskudd og støtte til frivillige organisasjoner 
- Formidling av kunst og kultur 
- Kulturminnevern 
- Kulturskole – Nord Jarlsberg kulturskole 
- Re bibliotek 
- Brårsenteret, Kafe` Lykke 
- ”Aktiv i Re” 
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Viktige hendelser: 
 
Skoler:  
2014 var et år da det var stort fokus på skolene i Re. Skolefaglig ansvarlig fungerte som 
rådmann de fem første månedene av året. En rektor gikk inn og tok noen av oppgavene. 
Takket være mange dyktige ledere i sektoren gikk det greit i denne perioden. 
 
Økonomiplan og budsjett ble behandlet samtidig høsten 2014. Rådmannen foreslo en endring 
av skolestrukturen på barnetrinnet ved å legge ned både Ramnes og Solerød skole. Utredning 
og beregninger var gjort i arbeidet med ”Framtidas Re skole” i 2012 og 2013. Forslaget 
skapte et meget stort engasjement i foreldregruppa. Da økonomiplanen ble behandlet i 
desember ble det vedtatt å opprettholde dagens skolestruktur. Bakgrunnen for rådmannens 
forslag vår den bygningsmessige tilstanden på de to skolene samt behovet for innsparinger 
totalt i kommunen. 
 
I 2014 ble det arbeidet med et forberedende forprosjekt for hva som skal skje med 
bygningsmassen på Revetal ungdomskole. Med bakgrunn i dette arbeidet foreslo rådmannen 
at det bygges en ny skolefløy og at noe av den gamle bygningsmassen beholdes. 
Kommunestyret vedtok å igangsette et forprosjekt som skulle se på nybygg og/eller 
rehabilitering. 
 
Ramnes skole fikk ny rektor fra 01.05. 2014.  
 
Læringsmiljø – Smart oppvekst i Re kommune: 
Arbeidet med prosjektet ”Smart oppvekst i Re kommune” har fortsatt for fullt også i 2014. 
Det arbeides strukturert og godt både i skoler, SFO og barnehager. Den andre ”SmART 
oppvekst konferansen” ble holdt 9.april 2014 på Våle samfunnshus. Det var ca. 150 deltakere. 
Den tredje boka i prosjektet ble utgitt høsten 2014. Den er beregnet på elever på 3. og 4. trinn. 
Bøkene selger bra og er med på å finansiere prosjektet. 
 
Elevundersøkelsen for 7.trinn som ble holdt i november2014 viser meget bra resultater for Re 
sammenlignet med andre. Vi velger å tro det er en indikasjon på at vårt arbeid med SmArt 
oppvekst bærer frukter. 
 
Re kommune søkte ”Oslofjordfondet” om kvalifiseringsstøtte for et doktorgradsarbeid på 
SmArt oppvekst og fikk kr. 200 000,- i desember 2014. Det er sosiolog Bjørn Hauger som 
skal inn i dette arbeidet nå i 2015. 
 
Kompetanseheving: 
Re kommune fortsetter å gi lærere videreutdanning gjennom den statlige satsningen: ”Strategi 
for videreutdanning av lærere” som startet opp høsten 2009 og som legger opp til at lærere 
skal kunne få permisjon med lønn for å videreutdanne seg. I skoleåret 2012/13 var det fire 
lærere fra Re som deltok. I skoleåret 2013/14 deltok fem lærere og i skoleåret 2014/15 fikk vi 
med fire nye lærere. Tre i matematikk og en i naturfag. I alt har så mange som tjuetre lærere 
fått dette tilbudet i vår kommune. Finansieringen er et spleiselag mellom den enkelte skole og 
skoleeier, men det er staten som tar det meste av kostnadene. 
 
Re kommune ble i 2013 med på den statlige satsningen ”Vurdering for læring i fag.” Det ble 
lagt opp til et tett samarbeid med kommunene som har felles PP- tjeneste, Andebu, Hof og 
Holmestrand. De fire ressurspersonene, en fra hver av kommunene, har arbeidet godt sammen 
og skolene tilbakemelder at dette har vært meget positivt for arbeidet i klasserommene. Det 
har gitt et løft med vurderingsarbeidet på skolene. Prosjektet ble avsluttet fra statens side 
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sommeren 2014, men de fire kommunene videreførte arbeidet ut 2014. Dette har vært udelt 
positivt for læringsarbeidet.  
 
Sent på høsten ble det igangsatt to nye statlig initierte prosjekter som fortsetter i 2015: 
”Kompetanse for mangfold”. Der deltar Røråstoppen og Ramnes skole samt Revetal, Brår og 
Vivestad barnehager. Prosjektet fokuserer på mangfoldet ved at det er mange minoriteter i 
dagens barnehager og skoler. Kirkevoll skole og Revetal ungdomsskole har blitt med i det 
som kalles: ”Læringsmiljøprosjektet.” Der blir det gitt kompetanseheving i arbeidet mot 
mobbing der bl.a. avdekking av og oppfølging i mobbesaker blir vektlagt. 
 
Revetal ungdomsskole er samtidig inne i pulje 2. i den statlige satsningen: ”Ungdomstrinn i 
utvikling”. Det startet opp ved skolestart i august. Alle ungdomsskoler i Norge skal delta. 
Revetal arbeider med lesing i alle fag. Staten har gitt midler til såkalte utviklingsveiledere til 
alle fylker. I Vestfold er det to. Begge er ansatt i Re kommune på vegne av alle kommunene i 
Vestfold. Det er positivt for fagmiljøet. 
 
Tiltak for funksjonshemmede og avlastningsboligen: 
Tiltak for funksjonshemmede barn ble lagt under Kirkevoll skole fra 2013 mens 
avlastningsboligen ble overført fra 01.01. 2014. Det er gjort en stor jobb for å få til en 
forsvarlig drift av avlastningsboligen. Det har vært viktig å få på plass personale med 
nødvendige kvalifikasjoner for denne type arbeid. Avlastningsboligen er i Skauveien 4. Det er 
et bygg med leiligheter og ikke tilpasset den drifta som nå er der. Det har vært en utfordring å 
drifte med rammer som ikke var realistiske i forhold til behovet som foreligger. 
 
 
Barnehager: 
 
Utbygging og opprettelse av nye plasser: 
 
I juni 2014 ble det vedtatt å bygge en kommunal barnehage i Skjeggestadåsen. Det blir bygd 
72 plasser i tre utvidede avdelinger. Det er inngått en opsjon med entreprenøren om full 
utbygging innen fem år for en avtalt pris hvis det blir behov for det. Barnehagen vil stå ferdig 
i september 2015. Ved dette bør Re kommune ha god dekning av barnehageplasser de neste 
årene. 
 
Ved barnehageårets start i august 2014 var det noen ledige plasser i de fleste barnehagene. De 
fleste ble fylt opp i løpet av høsten med unntak av Vivestad. Her blir antall plasser redusert fra 
40 til 30 i budsjett 2015. Noe av bakgrunnen for ledig kapasitet er at det ble født unormalt få 
barn i 2012. Dette blir med videre, spesielt til barna blir over 3 år og kun opptar en plass. I 
2013 ble det født 110 barn mens det ble født 94 barn i 2014.  
 
Selv om det har vært plass til alle som ønsker det i barnehagene i Re er det fortsatt en del barn 
som har plass i private barnehageplasser i andre kommuner og som Re kommune må betale 
for. Antallet har imidlertid gått ned og de private barnehagene i Re har også tatt opp noen få 
barn fra andre kommuner. I 2014 var det ca. 10 barn som gikk i private barnehager i andre 
kommuner. For barn under 3 år var årskostnaden for ett barn ca. 170 000,-. 
 
Siden det ikke har vært fullt belegg i alle barnehagene har det blitt bemannet etter behov og 
barnehagevirksomhetene leverte bl.a. på grunn av dette et betydelig overskudd i regnskapet i 
2014.  
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Kompetanseheving av personalet og arbeid i barnegruppene: 
Hovedsatsningen har også i 2014 vært implementeringen av ART og AI, SmArt oppvekst. 
Det har vært arbeidet strukturert og målrettet under veiledning av prosjektleder. Dette gjelder 
de kommunale barnehagene så vel som de private. Alle barnehagebarn i Re får strukturert og 
god trening i sosial kompetanse gjennom ART – arbeidet. Vi har tro på at det gir dem en 
ballast som gjør dem mer klar for læring av andre fagområder i barnehage og senere i skolen. 
Hovedfokus i 2014 har vært det som kalles SmArt relasjon. 
 
En virksomhetsleder og tre styrere startet med AI,15 studiepoeng (Appriciative Inquiry), 
modul 1 høsten 2014. To av styrerne er fra de private barnehagene. Den andre 
virksomhetslederen tok eksamen i modul 2. våren 2014. 
 
Nytt fra høsten 2012 var at pedagogene i barnehagene har ”bundet” to av de fire timene de har 
til forberedelse, til arbeidsplassen. På den måten kan de planlegge sammen. Utprøving av 
dette fortsatte i 2014.  Det ble inngått en ny avtale med pedagogenes organisasjon høsten 
2014.  
 
PP - tjenesten: 
 
PPT er en rådgivingsinstans som er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6 og omfatter barn i 
førskole- og grunnskolealder, samt voksne med behov for spesialundervisning.  
 
PPT har to viktige arbeidsområder: 

1. Hjelpe skolene og barnehagene med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å 
bedre opplæringen for barn med spesielle behov. 

2. Sørge for at det blir laget sakkyndige vurderinger der loven krever det. 
 
PPT prioriterer konsultasjon til skole/barnehage, rådgiving til foreldre og sakkyndige 
vurderinger. Målsettingen er å bidra til større innsikt i barns vansker og gi mulighet for 
utvidet pedagogisk differensiering.  
 
Bemanningssituasjonen 
Tjenesten har i 2014 hatt en noe ustabil bemanningssituasjon grunnet et høyt sykefravær, samt 
at to medarbeidere sluttet i løpet av året. Heldigvis gikk det greit å rekruttere nye. 
 
Klientarbeidet: 
Det har vært en markert nedgang i antall saker i løpet av 2014. 
Det har vært arbeidet med 681 barn mot 750 i 2013. Det er 11,3 % av barnebefolkningen i de 
fire kommunene. Av disse var 111 henvist i 2014. Det er positivt at det blir færre 
henvisninger fra ungdomstrinnet. Det er en økning på de yngste 0-9 år med 39,5 % av 
klientene mot 35,5 % i 2013. Det er i tråd med ønsket om tidlig innsats. Av de 681 barna var 
29,1 % jenter og 70,9 % gutter. I Re er det arbeidet med 205 barn mot 223 i 2013. Det er 9,3 
% av barnebefolkningen mot 10,2 % i 2013. 
 
Barn og unge: 
 
Virksomhet for Barn og Unge ble opprettet 2009. Hovedmålsettinger for endringen var å 
samle tjenester til barn og unge under en paraply samt å styrke det forebyggende arbeidet i 
kommunen. Virksomheten ble en del av sektoren: Oppvekst og kultur, fra 01.01. 2013. Det 
har gitt et tettere samarbeid med skole og barnehage for tjenestene i Barn og unge. 
Barnevernet ble interkommunalt fra 01.07. 2014 ved at barnevernet i Hof kommune ble 
innlemmet i tjenesten.  
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Helsetjenesten i virksomheten ble styrket med ½ stilling i 2014. Dette var øremerket arbeidet i 
skolehelsetjenesten. 
 
Ansatte i virksomheten forteller om en utvikling hvor det er mer krevende og mer 
sammensatte behov i befolkningen for spesialiserte tjenester.  
 
2014 har vært et krevende år med et uvanlig høyt sykefravær, spesielt i barneverntjenesten. 
Det har vært krevende, samtidig som Hof ble innlemmet i tjenesten. Det ble ansatt ny 
barnevernsleder fra august 2014. Den tidligere lederen gikk over i en ordinær 
saksbehandlerstilling. 
 

• Det er født 94 barn i Re i 2014. (Medregnet spedbarn som har flyttet til Re)  
• Det har vært gjennomført 624 kontroller i helsestasjonen. 
• Skolehelsetjenesten har hatt 1161 samtaler med elever på skolene. 
• Psykiatrisk sykepleier har fulgt opp 96 barn. 
• 44 saker har vært behandlet i kompetanseteamet 
• Barnevernet med Re og Hof fikk 138 bekymringsmeldinger hvor av 96 er fra Re 
• Det ble gjennomført 122 undersøkelser i barnevernet i Re og Hof 
• 49 er under omsorgstiltak utenfor hjemmet etter sammenslåingen 
• I alt fikk 148 barn hjelpetiltak i løpet av året 
• 75 barn fikk tilsyn i fosterhjem i Re og Hof kommuner hvor av 56 tilhører Re 
• 31 ungdommer fikk oppfølging av 16-23 gjennom året 

 
Barnevernet 
Barnevernet har et stort arbeidspress og kravet til korrekt saksbehandlingen er stor. For å 
fordele arbeidspress og skape enklere arbeidshverdag er organiseringen delt i et 
undersøkelses/ tiltaksteam og et omsorgsteam. Re og Hof kommune har mange barn under 
omsorg på ulike paragrafer. De siste årene har antall barn under omsorg eller i 
institusjon/ettervern vært på mellom 40 og 45 barn til en hver tid. Stadige endringer i Bufetat 
og forhold rundt fordeling av ansvar for finansiering av tiltak mellom kommunen og staten 
skaper utfordringer, blant annet i saker hvor det sammensatt problematikk og behov for ekstra 
tjenester slik som rundt funksjonshemmede barnevernsbarn. Barneverntjenesten opplever 
også i større grad at Fylkesnemnda pålegger sakkyndige utredninger som blir en stor 
tilleggskostnad. Det har også vært en økning av akuttplasseringer i forbindelse med vold i 
nære relasjoner. 
 
SmART barnevern: 
Ble satt i gang våren 2013 med en tverrfaglig gruppe som har som mål å videreutvikle nye 
metoder i barnevernsfeltet. Vinteren 2013 ble det ansatt to personer i prosjektet som var 
rekruttert fra barnevernstjenesten. Siden barnevernet i 2014 var preget av mye sykefravær har 
det vært vanskelig å prioritere prosjektarbeidet fullt ut slik det var planlagt. I desember ble det 
ansatt ny prosjektleder som har fortsatt utviklingsarbeidet. Vi har et stort behov for å styrke 
og utvikle gode tiltak i barnevernet. Ut fra de endringene som gjøres i statlig barnevern så er 
det knapphet på tiltak.  
 
Helsestasjonen: 
2014 ble det født 16 færre barn enn året før. Til tross for færre fødsler, oppleves ikke 
arbeidsmengden å ha blitt mindre. Det jobbes mer og tettere opp mot mange familier med 
nyfødte. Familiene sendes tidligere ut fra sykehuset enn før, og vi ser at mange har problemer 
i starten når det gjelder amming, vektøkning hos barna osv. Dette betyr at helsesøstrene må 
tilby flere kontroller, og de aller fleste familiene er på helsestasjonen flere ganger enn vårt 
standardprogram tilsier 
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Jordmortjenesten: 
Jordmor i Re kommune er ansatt i 40 % stilling på helsestasjon. Hun er også ansatt i 10 % 
stilling for oppfølging av gravide ansatte i kommunen.  Hennes arbeidsoppgaver på 
helsestasjon er svangerskapskontroller. I 2014 var det 71 nye gravide som ble fulgt opp hos 
jordmor. Denne oppfølgingen består av rutinekontroller, evt. ekstra oppfølging for de som har 
behov for dette, fødselssamtaler og ettersamtaler for de som ønsker dette. Det er utført 278 
konsultasjoner. 
 
Kompetanseteamet: 
Teamleder er leder av kommunes flerfaglige kompetanseteam. Det er ukentlige møter fra 
august til juni. Bupa, barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, og en av kommunens fastleger/ 
helsestasjonsleger er representert i kompetanseteamet hver 3. uke. Kompetanseteamet har hatt 
endringer i faste deltagere. Det er ny barnevernleder i Re, og rektor på Kirkevoll skole 
representerer avd. for funksjonshemmede.  
Det er drøftet 44 saker.  
 
Kulturtjenesten: 
 
Kulturtjenesten hadde i 2014 13 ansatte i til sammen 9,8 årsverk. Av disse er kulturkontoret 
bemannet med to årsverk fordelt på to personer.  
 
Idrett 
Kultur har ansvar for spillemiddelsøknadene som lag og foreninger ønsker sendt inn for 
behandling. Dette er et tidkrevende arbeid da alle vedlegg og søknader skal gjennomgås og 
godkjennes for innsending til Vestfold fylkeskommune. Kulturkontoret har også ansvaret for 
utleie av haller, gymsaler og svømmehall. Der har vært andre driftsåret bookingsystemet FRI. 
Leder for kultur sitter også som sekretær for Re idrettsråd og leder for styringsgruppen for 
Meny Arena. 
 
LUK 
Lokal samfunnsutvikling i kommunene er et statlig prosjekt, administrert av 
fylkeskommunene. Kulturvirksomheten er med i dette prosjektet, gjennom satsningen på 
middelalder. 2014 var det fjerde og siste året ordningen eksisterte. Re kommune mottok kr. 
200.000. Disse midlene skal benyttes til utvikling av produkter og prosjekter, innvesteringer, 
studiereiser og andre deler av utvikling som man ikke uten videre har midler til på et normalt 
driftsbudsjett i kommunene.  
 
KURV 
 
Kultur som utviklingsaktør for Revetal i vekst. Dette arbeidet startet opp høsten 2012 og det 
ble arbeidet frem mot en sak som skulle fremmes til kommunestyret i starten av 2013. Her ble 
det lagt opp til opprettelse av tre arbeidsgrupper som særlig skulle se på: 

� Opprettelse av Middelalderled / tursti fra Revetal og ned til funnstedet på Linnestad 
� Et bygg på Revetal for ulike aktiviteter. 
� Markering av funnsted på Linnestad 
� Opparbeiding av middelalderpark på Revetal 
� Flyttning av bekkeløpet i tilknytning til parken 

 
Kommunestyret vedtok at arbeidet med et bygg på Revetal ikke skulle prioriteres før en 
løsning for en ny ungdomsskole var vedtatt. 
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Arbeidet med middelalderled / tursti er nå lagt inn i handlingsplan for områder og anlegg for 
fysisk aktivitet. Det er bevilget midler for tilrettelegging av markering av funnstedet på 
Linnestad og Vestfold fylkeskommune har bevilget midler til et informasjonsskilt som skal 
stå på funnstedet. Planen er at dette skal være klart i løpet av 2015. 
  
Re middelalderdager: 
Re Middelalderdager 2014 ble gjennomført fra 13. til 15. februar. Som tidligere fikk alle 
skolebarn opp til 7.trinn og de eldste i barnehagene et undervisningsopplegg på 
festivalplassen torsdag og fredag. Fredag kveld og lørdag var Re Middelalderdager åpen for 
publikum som tidligere. Samlet ble Re Middelalderdager besøkt av i overkant av 3.000 
personer. Været som kom denne helgen må kunne sies å være ekstremt, men store mengder 
regn og vind, noe som nok forhindret en del publikum å ta turen til festivalen. Programmet 
gikk allikevel som planlagt, Svein Olsen ble kåret til Ridder av Re av ordfører Thorvald 
Hillestad og både gjenskapningen av slaget fra 1163 på lørdagen og ildshowet med TRIX 
hadde et godt og stort publikum. 
 
Den kulturelle skolesekken DKS: 
Den kulturelle skolesekken fungerer bra og utvikles stadig i samarbeid med Vestfold 
Fylkeskommune, Vestfoldmuseene IKS og skolene i Re kommune. Planen legges for hele 
året, altså to semestre, og evalueres en gang i hvert semester 
 
I tillegg brukes vår lokale kulturarv i DKS sammenheng med blant annet ”Slagene på Re” 
hvor vi har brukt 2014 til å legge litt nye planer: Filmen som ble laget i forbindelse med 
prosjektet ”Slagene på Re” skal brukes aktivt og vi skal bl.a. vise den til elever på 8.trinn i 
tillegg til at elevene får foredrag av tidligere prosjektleder Kjersti Jacobsen (oppstart mai 
2015). Alle elever i 7. trinn skal gå ”pilgrimsferd” over Ramnes sletta hvor de blant annet får 
høre om livet i middelalderen, Slagene på Re, middelalderkirkene og faunaen i Re.  
 
Den kulturelle spaserstokken 
Den kulturelle spaserstokken er et samarbeidsprosjekt mellom kulturtjenesten og pleie og 
omsorg. Re kommune har også et samarbeid med kommunene Andebu, Hof og Holmestrand. 
Samarbeidskommunene lager programmet for alle fire kommunene sammen og trykker egen 
DKSS brosjyre som sendes ut til sykehjemmene, lag og foreninger 
 
Det har i løpet av 2014 vært arrangert fem konserter på Re sykehjem og to konserter på 
Krakken i tillegg til en irsk danseforstilling med musikk på både Re sykehjem og Krakken, 
alle med fri inngang for andre seniorer. I forbindelse med Re middelalderdager fikk seniorene 
på Krakken og Re sykehjem besøk av gjøglertroppen Trix fra Sverige som hadde et spesial 
tilpasset opplegg for eldre på sykehjem med ”Sirkusgymnastikk”. I tillegg har vi arrangert to 
bussturer til musikk og teaterarrangementer for seniorene i kommunen, en Operaen i mai og 
en til julekonsert i Oslo konserthus med Sissel Kyrkjebø.  
 
Samarbeidskommunene søker om midler hos Kulturdepartementet til Den kulturelle 
spaserstokken en gang i året. For 2014 ble det tildelt 250 000; kroner til felles bruk i de fire 
samarbeidskommunene. Dette er en nedgang på 100 000; fra 2013 
 
Ungdommens kulturmønstring 
• Arrangør av lokalmønstring UKM for Andebu, Re og Stokke i samarbeid med Melsom 

vgs.  
 

UKM ble arrangert 08.03.14 på Melsomvik videregående skole i samarbeid med lærere og 
elever på linjen Media og kommunikasjon ved skolen. I 2013 var det 29 innslag fordelt på 
scene, film og kunst. 
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Biblioteket: 
Lov om folkebibliotek er førende for folkebibliotekenes virksomhet, og med endringen i 
lovens formålsparagraf av 1. januar 2014 fikk folkebibliotekene et forsterket 
samfunnsoppdrag. Bibliotekene skal ta en aktiv formidlingsrolle samtidig som de skal være 
uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. For å gi bibliotekene en 
god start, lyste Nasjonalbiblioteket ut midler til utviklingsprosjekter som skaper aktivitet i 
bibliotekene i tråd med de nye oppdragene. Bibliotekene i Re, Holmestrand og Hof har 
sammen søkt og fått støtte til prosjektet ”Store debatter i små bibliotek”. Prosjektet har som 
mål å skape gode og viktige debatter med lokal forankring og invitere til demokratisk 
deltakelse. På Re bibliotek ble det gjennomført to debatter i november måned. Tirsdag 4. 
november hadde vi i samarbeid med Re Røde Kors og Ramnes bygdekvinnelag en diskusjon 
om hvordan det er å være ny i Norge. Torsdag 20. november inviterte vi til foredrag og 
diskusjon om sentrumsutvikling på Revetal. De første erfaringene er positive og vi vil jobbe 
videre med prosjektet ”Store debatter i små bibliotek” i 2015. 
 
På Verdens bokdag, 23. april, ble eBokBib lansert i Vestfold. Tjenesten som er et samarbeid 
med fylkesbiblioteket i Vestfold og folkebibliotekene og bibliotekene i de videregående 
skolene i fylket, gir bibliotekbrukerne gratis tilgang til e-bøker. Appen eBokBib brukes for å 
laste ned bøker direkte på nettbrett og smarttelefoner. På lanseringsdagen hadde Re bibliotek 
stand på Re-torvet. Felles og egne markedsføringstiltak har resultert i gode utlånstall for e-
bøker for Re bibliotek i 2014. Som det fremgår av figuren under ligger Re bibliotek rett etter 
de fire største folkebibliotekene i Vestfold. Ved utgangen av 2014 besto den felles e-
boksamlingen av 627 titler for voksne og ungdom og 2882 eksemplarer. E-boksatsingen 
fortsetter i 2015. 

 
Prosentvis andel av totalt utlån for e-bøker i Vestfoldbibliotekene i 2014  

 
Totalt sett har 2014 vært et år med et høyt aktivitetsnivå. Utover arrangementene knyttet til de 
ulike prosjektene har Re bibliotek hatt forfatterbesøk, fortellerstunder, barnekino, 
barneforestillinger og verksteder for barn.  På barnedagen under ”Bibliotekdagene i Vestfold” 
ble den nyoppussede barneavdelingen innviet av ordfører Thorvald Hillestad og biblioteksjef 
Rita Cicconi.  Erfaringer så langt viser at vi har lyktes med å skape en barneavdeling hvor 
barnefamilier blir lengre enn den tiden det tar å finne og låne medier.   
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Aktiv i Re: 
2014 har vært nok et innholdsrikt år for Aktiv i Re. Noen arbeidsområder har fulgt oppgåtte 
spor, mens på andre områder har det skjedd nybrottsarbeid og videreutvikling. Ny leder startet 
opp 01.05. 2014. Ellers har bemanningssituasjonen vært stabil.    
 
Alle barneskolene og ungdomsskolen har benyttet seg av tilbudet om ”aktiv skoledag” i 2014.  
Det legges vekt på at aktivitetene på Aktiv skoledag skal ha som hovedformål å fremme sosial 
trening, fysisk aktivitet, mestring- og naturopplevelser. I løpet av 2014 har ca 50- 60 elever 
vært med på Aktiv skoledag.  Der det har vært naturlig er det trukket inn elementer fra 
”smART oppvekst” med  bla. bruk av karakteregenskapene, styrkekort og smART 
oppvekstsbøkene. 
 
Avlastningsarbeidet har fortsatt som tidligere etter oppdrag fra tiltak for funksjonshemmede. 
Ansatte har vært på dagsturer med barn i regi av barnevernet. Dette har vært mulig med støtte 
fra Våle sanitetsforening.Turene gikk til ”Høyt og lavt” i Svarstad, teknisk museum og 
Tusenfryd. Ni barn fikk denne muligheten. 
 
Kulturskolen: 
Pr 1. oktober 2014 var det registrert 168 kulturskoleelever fra Re kommune, mot 150 elever 
året før. Økning i elevtallet skyldes delvis økt rekruttering i korpsene.  
 
Tilbudet innen drama/teater er videreført på samme nivå som i 2013, og på musikk finnes det 
fortsatt både individuell opplæring på ulike instrumenter og tilbud innen ensemble og band. 
Nytt av året er tilbud på visuell kunst på Kirkevoll Skole.  
 
I 2014 har det vært gjennomført flere huskonserter for alle elever på Våle Samfunnshus. Det 
ble også gjennomført flere mindre oppdrag på bestilling fra organisasjoner og institusjoner. I 
mars 2014 ble det arrangert en stor bandkonsert på Våle Samfunnshus hvor alle bandene i 
kulturskolen deltok. Våren 2014 arrangerte kulturskolen ”Åpen dag” på Hof kultursenter der 
elever fra alle kommunene deltok. 
 
Cafe Lykke: 
Cafe Lykke hadde normal drift i 2014 frem til november, da personalressursene ble flyttet til 
Re helsehus. Det var knyttet 1,2 årsverket til Cafe Lykke. I løpet av året har Cafe Lykke 
samarbeidet med leksehjelpen, biblioteket og trimmen for de eldre som har vært på Brår. I 
tillegg har Cafe Lykke sammen med biblioteket arrangert strikkekafe ved flere anledninger.  
 
Sandsletta 
Sand leirsted har hatt en jevnt god sesong. Som vanlig styrer Oslofjordens Friluftsråd utleien i 
skolenes sommerferie mens Servicetorget har ansvaret for resten av sesongen som strekker 
seg fra midten av april til midten av oktober. 
 
Vi ser nå at det er en liten overvekt av leietakere fra andre kommuner. Flere av disse legger 
leirskoleopplegg og fagdager til Sand. Skoler/foreninger i Re har kortere opphold og svært 
mange satser på samlinger der det sosiale aspektet er vektlagt. Helgene er stort sett fylt opp 
med utleie til private. 
 
Leirstedet har nå vært i bruk i 10 sesonger. Det betyr at det etter hvert blir behov for 
vedlikehold.  
Veien ned til badestranda fikk ny asfaltert i 2014 og grøftene langs veien ble renset og 
utbedret. Anvisningsskiltene i strandområdet er også fornyet dette året. Leirstedet har 
regelmessig tilsyn. I utgangspunktet skal hytta være selvbetjent, men man ser at stadig flere 
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benytter seg av tilbudet om å betale for renhold. Samarbeidet med driverne av Sand Camping 
har i 2014 vært meget godt . 
 
Leirstedet disponerer en båtplass på Snekkestad båthavn, men den 14 fot store båten som 
ligger der er lite i bruk. 6 kanoer og 3 plastkajakker som lagres i Servicebygget på Sand 
dekker trolig behovet. 
 
Molo og baderampe for funksjonshemmede. 
En kommunal bevilgning sammen med tilskudd fra spillemidler og Fylkeskommunen (Statlig 
tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftsområder) har gjort det mulig å renovere den moloen som 
skjermer badestranda fra utløpet av Tangenbekken. Den gir nå plass til en baderampe til bruk 
for funksjonshemmede.  Anlegget vil være klart til badesesongen 2015.  

 

Måloppnåelse.  
Hovedmål fra økonomiplanen 2010-2013 og periodemål for 2010: 
 
Spesielt for oppvekst og kultur: 
 
11. I skoler og barnehager skal arbeid med sosial kompetanse og grunnleggende 
ferdigheter være i fokus. 
I SmART- oppvekst arbeidet har det også i 2014 blitt fokusert på barn og unges styrker. Det 
har blitt arbeidet med et relasjonsprosjekt der gode relasjoner mellom voksen og barn er 
vektlagt. 
 
Vurdering for læring i fag har vært hovedsatsning for skolene. Elevundersøkelsen fra høsten 
2014 viser større tilfredshet fra elevene på hvordan lærerne hjelper dem med å lære. For 
7.trinn er undersøkelsen veldig positiv. For alle områdene scorer vi likt eller over Vestfold og 
landet og på mobbing ligger vi under. 
 

 
 
Revetal ungdomsskole har arbeidet med lesing i alle fag. På elevundersøkelsen scorer de ikke 
så bra som på 7.trinn, men har stor framgang fra året før. Det er spesielt gledelig at 
mobbetallene går ned. Antallet som sier de blir mobbet på skolen er litt høyere enn 

Skoleporten - Elevundersøkelsen 2013-2015
Enhet: Re kommune skoleeier
Re kommune skoleeier, Grunnskole, Læringsmiljø, Elevundersøkelsen 2013-2015, Offentlig, 2014-2015, Trinn 7, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Re kommune 
skoleeier

Kommunegruppe 
10

Vestfold fylke Nasjonalt

Trivsel 4,5 4,3 4,4 4,4

Støtte fra lærerne 4,7 4,4 4,5 4,4

Støtte hjemmefra 4,6 4,4 4,4 4,4

Faglig utfordring 4,2 4,1 4,1 4,0

Vurdering for læring 4,3 4,0 4,1 4,0

Læringskultur 4,1 4,1 4,1 4,1

Mestring 4,1 4,1 4,1 4,1

Motivasjon 4,1 3,9 4,0 4,0

Elevdemokrati og medvirkning 4,1 3,8 3,9 3,8

Felles regler 4,5 4,3 4,4 4,3

Mobbing på skolen 1,1 1,2 1,2 1,2

Utdanning og yrkesveiledning

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 
ganger i måneden eller oftere (prosent)

1,1 4,5 4,2 4,7



54 
 

gjennomsnittet. Prosenten som sier de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden er fortsatt for 
høyt. Når vi ser på kjønn gjelder dette jentene. Arbeidet med dette er intensivert. 
 

 
 

 
 
 
 
12. Re kommunens resultater i de nasjonale prøvene i skolene skal minst ligge på 
gjennomsnittet av nasjonalt nivå. 
Arbeidet med målsettingen om å løfte de faglige resultatene har fortsatt ved alle skolene i Re i 
2014. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for Revetal ungdomsskole var ikke tilfredsstillende i 
2014. Det var 37,7, det samme som i 2013. Målet for Re er å ligge på 40. I Vestfold var 
gjennomsnittet så høyt som40,6. mot 39,8 i 2013. Nasjonalt var det 40,6.  
 

Skoleporten - Elevundersøkelsen 2013-2015
Enhet: Re kommune skoleeier
Re kommune skoleeier, Grunnskole, Læringsmiljø, Elevundersøkelsen 2013-2015, Offentlig, 2014-2015, Trinn 10, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Re kommune 
skoleeier

Kommunegruppe 
10

Vestfold fylke Nasjonalt

Trivsel 4,1 4,1 4,2 4,2

Støtte fra lærerne 3,8 3,9 4,0 4,0

Støtte hjemmefra 3,9 3,9 4,0 3,9

Faglig utfordring 4,2 4,2 4,2 4,2

Vurdering for læring 3,2 3,2 3,3 3,2

Læringskultur 3,4 3,7 3,8 3,7

Mestring 3,8 3,9 4,0 4,0

Motivasjon 3,5 3,5 3,6 3,5

Elevdemokrati og medvirkning 3,0 3,2 3,3 3,2

Felles regler 3,6 3,8 3,9 3,8

Mobbing på skolen 1,3 1,3 1,2 1,2

Utdanning og yrkesveiledning 4,0 3,8 3,9 3,8

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 
ganger i måneden eller oftere (prosent)

8,8 5,4 4,6 4,7

Skoleporten - Elevundersøkelsen 2013-2015
Enhet: Re kommune skoleeier
Re kommune skoleeier, Grunnskole, Læringsmiljø, Elevundersøkelsen 2013-2015, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall 2013-2014 2014-2015

Trivsel 4,0 4,1

Støtte fra lærerne 3,5 3,8

Støtte hjemmefra 3,9 3,9

Faglig utfordring 4,2 4,2

Vurdering for læring 3,1 3,2

Læringskultur 3,0 3,4

Mestring 3,7 3,8

Motivasjon 3,4 3,5

Elevdemokrati og medvirkning 3,0 3,0

Felles regler 3,6 3,6

Mobbing på skolen 1,5 1,3

Utdanning og yrkesveiledning 3,3 4,0

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 
ganger i måneden eller oftere (prosent)

13,4 8,8
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Resultatene på nasjonale prøver var meget bra, spesielt på 8.trinn. På 5. trinn scorer vi bedre 
enn Vestfold i lesing (likt med landet), likt med Vestfold i engelsk og regning. Der scorer 
Vestfold litt lavere enn landet. 
 
Nasjonale prøver på 5-trinn høsten 2014: 

 
 
Nasjonale prøver 8-trinn høsten 2014: 
 
Som tabellen viser scorer Re over Vestfold både i engelsk, lesing og regning. I regning og 
lesing er vi også bedre enn gjennomsnittet i landet. Det er veldig bra! Dette er først og fremst 
barneskolenes fortjeneste sidene prøvene er i september/oktober. 
 

 
 
Nasjonale prøver 9-trinn høsten 2014: 
9.trinn blir kun testet i lesing og regning. I regning scorer vi likt som Vestfold og landet mens 
vi ligger under i lesing med 52 mot 54. Det har vi tro på vil endre seg i år med de gode 
resultatene på 8.trinn for 2014. 
 

Enhet: Re kommune skoleeier
Re kommune skoleeier, Grunnskole, Læringsresultater, Nasjonale prøver 5. trinn 2014, Offentlig, 2014-2015, Trinn 5, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Re kommune 
skoleeier

Kommunegruppe 
10

Vestfold fylke Nasjonalt

Engelsk 49 48 49 50

Lesing 50 48 49 50

Regning 49 49 49 50

Enhet: Re kommune skoleeier
Re kommune skoleeier, Grunnskole, Læringsresultater, Nasjonale prøver ungdomstrinn 2014, Offentlig, 2014-2015, Trinn 8, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Re kommune 
skoleeier

Kommunegruppe 
10

Vestfold fylke Nasjonalt

Engelsk 50 49 49 50

Lesing 51 49 50 50

Regning 51 49 50 50
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13. Antall barn med enkeltvedtak etter opplæringslovens § 5.1 skal reduseres fra 11,1 % 
i 2007 ned til 5 % i økonomiplanperioden. Ressursinnsatsen skal settes inn på et så tidlig 
tidspunkt som mulig. 
Prosenten for høsten 2012 var 9,3 % for Re. For 2013 har det gått ytterlige ned til 8,2 og i 
2014 ligger vi på 7,2 %.  Nå ligger Re under Vestfold som har 8,3 og landet som har 8,1.  
 
14. Re kommune skal ha full barnehagedekning. Tilbudet skal være fleksibelt og barns 
læring skal ha prioritet. 
Målet om full barnehagedekning er nådd ut i fra lovens definisjon. Det var noe ledighet ved 
oppstart av barnehageåret. Etter hvert var det bare Vivestad barnehage som hadde ledige 
plasser. Det bemannes etter behov i de kommunale barnehagene og det spares derfor 
ressurser. Re kommune tar opp mange barn som ikke har rettighet etter lovens bokstav dvs. 
de som er født etter utgangen av august. Barnehagene arbeider målrettet med å gi alle barn 
best mulig læring. Re kommune følger opp med tilsyn i alle barnehagene hvert år. 
 
16. Andelen barn u 17 år med tiltak i barnevernet skal reduseres fra 6,4 % i 2007 til 
under 5 % i løpet av økonomiplanperioden 
Andelen barn under 17 år med tiltak i barnevernet var i 2014 på 5,7 %. Det er ganske likt 
2013 som var 5,6 %. Tallet nasjonalt er 4,7.  Re kommune nærmer seg målsettingen.  

 
 
 
Økonomisk resultat 
 
 

Virksomhet Netto Netto Avvik Kommentar
Alle tall i hele tusen kroner regnskap budsjett

Fellesutgifter skole 14 298 14 666 368 Innsparing 
Ramnes skole 13 594 14 212 618 Innsparing 
Kirkevoll skole 36 853 32 203 -4 650 Merforbruk 
Solerød oppvekstsenter 12 009 13 222 1 213 Innsparing 
Røråstoppen skole 15 053 14 350 -703 Merforbruk 
Revetal ungdomsskole 23 428 25 146 1 718 Innsparing 
PPT 3 187 3 405 218 Innsparing 
Fellesutgifter barnehage 20 061 21 788 1 727 Innsparing 
Barnehage Sør 16 432 17 713 1 281 Innsparing 
Barnehage Nord 20 306 22 516 2 210 Innsparing 
Kulturtjenesten 10 782 11 337 555 Innsparing 
Barn og unge 33 913 26 924 -6 989 Merforbruk 
OPPVEKST-KULTUR 219 916 217 482 -2 434 Merforbruk 

I % av budsjettet 101,12 %  
 
 
 
Rammeområdet oppvekst og kultur fikk et samlet merforbruk på kr. 2 434 000,- i 2014. Av 
elleve ansvarsområder gikk åtte med overskudd og tre med underskudd. Samlet underskudd 

Enhet: Re kommune skoleeier
Re kommune skoleeier, Grunnskole, Læringsresultater, Nasjonale prøver ungdomstrinn 2014, Offentlig, 2014-2015, Trinn 9, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Re kommune 
skoleeier

Kommunegruppe 
10

Vestfold fylke Nasjonalt

Engelsk

Lesing 52 53 54 54

Regning 53 53 53 53
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var på kr. 12 342 000,-, men siden de øvrige i sektoren bidro med kr. 9 908 000,- ble netto 
underskudd kr. 2 434 000,-. Ansettelsesstopp og stor lojalitet i forhold til dette gjorde det 
mulig. 
 
Felles skole: 
Området gikk med et lite overskudd på kr. 368 000,-. Mesteparten av dette er tilskudd fra 
staten for å ha arbeidsgiveransvar for to ”utviklingsveiledere” som arbeider med 
ungdomstrinnsatsningen i hele Vestfold. Alle direkte kostnader for dette er tatt på 
ansvarsområdet. Kontorhold og merarbeid med personalansvar utgjør beløpet. Fra 2013 har 
det vært uenighet med en privatskole om betaling for spesialundervisning. Denne saken har 
vært gjenstand for tilsyn fra sentrale myndigheter der Re kommunes syn fikk medhold. Re 
kommune har betalt det som vi mener er riktig og har ikke fått ytterlige krav. Skolen har anket 
saken til departementet. 
 
Skolene: 
Samlet hadde skolene i Re innsparing iht budsjett. Ramnes skole med kr. 618 000,-, Revetal 
ungdomsskole med kr. 1718 000,- mens Røråstoppen skole gikk med kr. 718 000,- i 
underskudd. De som har gått med overskudd har holdt igjen på vikarbruk. Revetal 
ungdomsskole er i en heldig situasjon i så måte med fire ekstra lærerstillinger som er 
finansiert av staten. Underskuddet på Røråstoppen skole er stort sett knyttet til lønn. 
 
Kirkevoll skole omfatter flere ansvarsområder som samlet ga et underskudd på kr.4 650 000,-.  
Den ordinære skoledriften gikk med kr. 300 000,- i underskudd grunnet utgifter til 
spesialundervisning, mens den forsterkede enheten gikk med kr. 660 000,- i overskudd. Noen 
lønnsmidler var ført på ordinær skoledrift mens de hadde noe mer gruppeundervisning. SFO- 
drifta gikk med et overskudd på kr. 225 000,-. Det var flere barn som ga større inntekter.   
 
Det var ”tiltak for funksjonshemmede” som sto for det samlede underskuddet i virksomheten. 
Avlastningsboligen ble overført til Kirkevoll skole fra 01.01. 2014 og budsjettet viste seg ikke 
å kunne dekke det som trengtes til en forsvarlig drift. Flere av barna trenger meget tett 
oppfølging. I tillegg har det blitt økte husleier i Skauveien etter at flere beboere har flyttet til 
Brår. I budsjett 2015 er det tatt høyde for det behovet som er på denne tjenesten. 
 
PP- tjenesten: 
Re sin andel av overskuddet for PP- tjenesten var kr. 218 000,-. Virksomheten har hatt flere 
lange sykefravær og det har ikke vært mulig å få inn vikarer for alt. Det er derfor refusjon av 
sykepenger som gir overskuddet. 
 
Felles barnehage: 
Overskuddet på kr. 1 727 000,- skyldes først og fremst lønnsmidler som var satt av til flere 
barnehageplasser. I tillegg har det vært noe refusjon fra andre kommuner på et par barn som 
har hatt plass i de private barnehagene i Re. Re har fortsatt  flere det må betales for i private 
barnehager i andre kommuner, men det har det vært budsjett til. Budsjettet ellers går stort sett 
til drift av de private barnehagene i kommunen.  
 
Barnehagene/oppvekstsenteret: 
Solerød oppvekstsenter har et stort overskudd på kr. 1 213 000,-. Mesteparten gjelder 
sykepengerefusjon der vikarer enten er lønnet lavere eller at det ikke er satt inn vikar. 
Barnehagedriften ga kr. 828 000,- i overskudd mens skolen bidro med kr. 251 000,-. 
 
Barnehage sør og nord hadde til sammen et overskudd på kr. 3 428 000,-. For barnehage nord 
var summen hele kr. 2 210 000,-. Det skyldes at det har vært ledige plasser ved Vivestad 
barnehage hele året og noe ledighet i de andre to barnehagene høsten 2014. I budsjett 2015 er 
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antall plasser i Vivestad redusert fra 40 til 30. Barnehage Sør hadde holdt igjen en stilling pga. 
færre barn i høst. I tillegg har det vært streng vikarbruk.  
 
Kulturtjenesten hadde en innsparing på kr. 555 000,-. Det var også stort sett knyttet til lønn og 
sykepengerefusjon. 
 
Barn og unge: 
Igjen er det barnevernet som står for underskuddet i denne virksomheten som totalt er på kr. 
6 989 000,-. Re bruker mye mer til barnevern enn sammenlignbare kommuner. Det er 
bekymringsfullt fordi vi vet at det da blir vanskeligere å prioritere forebyggende arbeid. . 
Barnevernet vil bli fulgt opp tett fra rådmannen der det settes fokus på alle kostnader. Kr. 
5 700 000,- er økte utgifter til nye tiltak utenfor hjemmet og økte kostnader på 
institusjonsplasser. I tillegg har det blitt brukt kr. 460 000,- til sakkyndig advokat ved 
omsorgsovertakelser. Transportkostnader har økt med kr. 130 000,- for besøk i fosterhjem og 
reisegodtgjørelse i et større geografisk område. Kostnaden til barnevernsvakta har økt med kr. 
130 000,-. Totalt brukte barnevernsområdet kr. 7 499 000,- mer enn budsjett  i 2014. Andre 
deler av virksomheten bidro med innsparing slik at det ble kr. 6 989 000,- i netto  underskudd. 
Det er fortsatt slik at flertallet av de barna Re kommune har tatt omsorgen for har bodd i 
kommunen i kort tid. 
 
 
Kostranøkkeltall: 
 
Type 
tall 

Nøkkeltall Re 
2012 

Re  
2013 

Re 
2014 

K.gr 8  Vest- 
fold 

Landet 
eksl. 
Oslo 

Priori- 
tering 
 i kr 

Hvor mye kommunale 
midler pr mottaker i 
målgruppen, nto utg. 

      

 Nto. dr.utgift barnehage pr 
innb. 1-5 år 

110 295 117829 122 154 123 058 127512 128570 

 Nto. dr.utg. grunnskole 
eksl. skyss/lokaler pr innb. 
6-15 år  

76638 80868 97 245 98 002 93 078 101 
230 

 Nto dr.utg til skolelokaler 
(avskrivning) pr innbygger 
6-15 år 

11706 11924 12826 14920 12691 16033 

 Skoleskyss pr. innbygger 
6-15 år 

 3 822 3923  2936 1973 1974 

 No dr.utg 
skolefritidsordning pr. 
innbygger 6-9 år  

 2 043  205 693 2415 2912 4009 

 Brutto driftsutgifter til SFO 
pr. bruker. 

 20 184 21 685 24 038 26 668 26675 

 Nto. dr.utgift 
voksenopplæring pr 
innbygger  

297 68 106 195 214 207 

 Nto dr.utg til kulturskole pr 
innbygger 6-15 år 

1647 1 585 1 715 2 125 1 619 2437 

 Nto dr.utg til kultur pr 
innbygger  

1399 1390 1 308 1 722 1550 1998 

 
 

Nto dr.utg til barnevern pr 
innbygger 0-17 år 

9627 10836 12 744 7774 8244 7979 

 Nto dr.utg til bibliotek pr 
innbygger  

240 220 233 241 277 279 
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Prod- 
uktivi- 
tet i kr 

Hvor mye det koster å 
produsere en enhet i snitt, 
brutto utgifter. 

Re 
2012 

Re 
2013 

Re 
2014 

K.gr 8  Vest- 
fold 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Barnehage, korr. brutto 
driftsutg pr barn i 
kommunal barnehage 

145 240 151337 166 083 172 895 170009 
 

173905 

 Grunnskole korrigert brutto 
driftsutgift pr elev, 
skolelokaler, skyss 

87 142 110468 115 762 101681 98832 103774 

 Undervisningsmateriell, 
drifts- 
utgift pr elev 

1379 1356 1274 1407 1570 1418 

 Skyss, f.223, grunnskole, 
korrigert brutto driftsutg. pr 
bruker 

7222 7780 7807 7609 9380 8516 
 

 Barnevern i kr pr barn 
utenfor oppr. familie 

338 732 369727 382 137 Ukjent Ukjent 343095 

Tilgj- 
engelig- 
het i % 

Dekningsgraden, hvor 
mange av målgruppen 
bruker tjenesten. 

Re 
2012 

Re 
2013 

Re 
2014 

K.gr 8  
Vestfol
d 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass i % 

 89,4  91,7 86,7 90,0 89,5 90,9 

 Andel i kommunal 
grunnskole av innbyggere 
6-15 år i % 

90,9 90,8 89,8 96,6 95,1 96,4 

 Andel elever som får 
spesialundervisning i % 

  9,3 8,2  7,2 8,6 8,3 8,1 

 Andel elever som får skyss 
i % 

 57,3 55,9 56,2 23,3 21,9 23,7 

 Andel i SFO av barn 6-9 år 
i % 

63,8 63,7 69,5 55,7 65,8 60,9 

Kvalitet Indikasjoner på god 
kvalitet, tilgang på 
timer/utstyr, tidsbruk. 

Re 
2012 

Re 
2013 

Re 2014 K.gr 8  Vest- 
fold 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Barnevern, andel 
undersøkelser med 
behandlingstid over 3 mnd 

15,1 34,2 13 21 
 

7 22 

 Andel som begynner i vgd. 
skole 

 97,8 97,4 97,4 98,7 98,1 98,1 

 Gj. snittlig 
grunnskolepoeng 

38,9 37,7 37,7 Ukjent 40,6 40,3 

 Andel barn under 17 år 
med tiltak barnevern 

5,9 5,6 5,7 Ukjent Ukjent 4,7 

 
 
Skole: 
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning eksklusiv skyss og lokaler pr. innbygger i 
alderen 6-15 år for Re kommune sammenlignet med andre (da er også Vivestadelevene med) 
viser at. Re brukte kr. 97 245,- i 2014 mot kr.80 868,- i 2013. Gjennomsnittet i Vestfold var 
kr. 93 078,- i 2014. Re er plassert i kommunegruppe 10 (kommuner med tilsvarende størrelse 
etc.) som hadde kr.98 002,- i tilsvarende utgifter i 2014. Sammenlignet med gruppe 10 har Re 
gradvis brukt mindre. I 2010 brukte Re kommune 5,6 mill. mer enn gjennomsnittet i gr.10. 
For 2011 hadde dette gått ned til 3,4 mill og for 2012 ca. 1,9 mill. mindre enn gruppe 10. For 
2013 ble det brukt ca. kr. 1,3 mill. mindre og for 2014 kr. 757 000,- mindre. Det betyr at vi 
har blitt ganske gjennomsnittelige i forhold til gruppe 10.  
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 Bruker en tallene pr. elev (som går på skole i Re) er tallene økt fra henholdsvis kr. 110 468,- i 
2013 til kr. 115 762,- i 2014. Dette er bruttotall og her ligger bl.a. inne fire lærerstillinger ved 
Revetal ungdomsskole som staten betaler for. Tallet er kr. 98 832,- for Vestfold og kr. 101 
681,- for kommunegruppe 10.  Årsakene til de høye kostnadene for Re er en desentralisert 
skolestruktur og forholdsvis mange barn i private skoler. Dette sammen med avtalen med 
Andebu gjør at det er færre barn å dele kostnadene på.89,8 % av kommunens innbyggere går i 
kommunens grunnskoler mot 95,1 % i resten av Vestfold og 96, % i gr.10. 
 
Re har mange elever som har rett til skoleskyss. I 2012 var det 57,3 % som hadde skyss mot 
55,9 % i 2013. I 2014 er tallet 56,2. 21,9 % av elevene i resten av Vestfold har skoleskyss og 
23,3 % i kommunegruppe 10.  
 
For 2013 var det over ett prosentpoeng nedgang av barn som får spesialundervisning i skolene 
i Re med 8,2 % mot 9,3 % i 2012 og 10,6 % i 2011. I 2014 går det ytterlige ned til 7,2 %. 
Gjennomsnittet i Vestfold var i 2014 8,3 %, Det betyr at Re nå er litt under gjennomsnittet 
også i forhold til landet som hadde 8,1 %. Målet for Re har vært å kunne hjelpe flere innenfor 
det ordinære tilbudet med tilpasset opplæring. Det har vi lyktes med.  
 
SFO:  
Re kommune driver meget rimelige skolefritidsordninger. Re kommune ligger under 
Vestfoldgjennomsnittet i kostnad pr. bruker som er kr. 26 668,- mot kr. 21 685,- i Re. Det var 
kr. 20 184,- i 2013. I kommunegruppe 10 var utgiften kr. 24 038-. Bruken av SFO er større 
enn i gruppe 10, Vestfold og landet. 69,5 % av barn i aldersgruppen 6-9 år går i SFO i Re 
kommune, mot 65,8 %  i Vestfold og 55,7 % i gr.10 og 60,9 % i landet.  
 
Barnehage: 
I Re går 86,7 % av barn i aldersgruppen 1-5 år i barnehager Det er en nedgang fra 91,7 % i 
2013. Dette samtidig som det har vært ledige plasser. Tallet er 89,5 for Vestfold og 90,0 for 
gruppe 10. Gjennomsnittet i landet er 90,9 %. Utgifter pr. barn i kommunal barnehage er kr. 
166 083- i Re mot kr. 170 009,- for gjennomsnittet i Vestfold og kr. 172 895,- for 
kommunegruppa. Gjennomsnittet for landet er kr. 173 905,-. Dette viser at Re har en meget 
effektiv barnehagestruktur og drift. 
 
Kultur: 
Re kommune bruker kr. 1 308,- pr. innbygger til kultur for 2014. Det var en nedgang fra 2013 
da det ble brukt kr.1 390,- pr. innbygger. Det brukes kr. 1 550,- i Vestfold og kr. 1 722,- i 
kommunegruppe 10.  
 
Tallet for Re i 2014 pr. innbygger i aldersgruppen 6-15 år i kulturskolen er kr. 1715,- mens 
det for 2013 ble bruket kr. 1585,-.  I Vestfold ble det i 2014 brukt kr. 1619,- og kr. 2125,- i 
kommunegruppe 10. Landssnittet var kr. 2437,-.  
 
Til bibliotek pr. innbygger bruker Re kr. 233,- mot kr. 277,- i Vestfold og kr. 241,- i 
kommunegruppe 10. Landsgjennomsnittet er kr. 279,-. 
 
Barnevern: 
Kommunen har fremdeles et høyt antall barn med tiltak fra barnevernet sammenlignet med 
landet og Vestfold. I 2014 var det 5,7 % i mot 4,7 for landet. Tallet har gått betraktelig ned fra 
2011 da det var 7 %. Kostnaden til barnevern i forhold til innbyggere 0-17 år bare fortsetter å 
øke. Kr. 12 744,- for Re mot kr. 10 836,- i 2013. Det var kr. 8244,- for Vestfold, kr. 7 774,- 
for gr. 10. og kr. 7 979,- for landet. Ser en på utgiftene pr barn i tiltak utenfor familien, ligger 
Re meget høyt med kr. 382 137,- pr. barn. Det er noen tiltak som koster veldig mye fordi de 
er i forsterkede. Antall saker med behandlingstid utover 3 mnd. har gått ned fra 34,2 i 2013 til 
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13 %  i 2014. Det er positivt selv om det er langt høyere enn gjennomsnittet i Vestfold som er 
7 %. Landet har 22 og gruppe 10. 21 %. 
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3.4 Helse og sosial 
 
 
Beskrivelse av rammeområdet 
 
Virksomhet Avdelinger/Områder 

 
Hovedoppgaver 

 
 
 
NAV 
 
 

      Sosialtjenesten 
 

- Råd og veiledning til 
vanskeligstilte 

- Økonomisk sosialstønad 
 

- Kommunale boliger 
- Håndtering av husbankens 
      ordninger (startlån, bostøtte  
      og botilskudd) 

     Flyktning-og innvandrer  
     kontor   

- Flyktningetjenesten 

Helse og 
omsorg 
 

 
Hjemmetjenester 

 

- Hjemmesykepleien 
- Hjemmehjelp 

 
Institusjons tjenester: 
 Re sykehjem� Institusjon 

 

-      Korttid 
-      Langtid 
-      Dagsenter 

 
Demensomsorg:  
Vestjordet � Institusjon 

 

-      Korttid 
-      Langtid 
-      Dagsenter 

Omsorgsplasser: 
 Krakken bo og pleiesenter 
Våletun omsorgsboliger 

       Brår omsorgsboliger 

- Omsorgsplasser 

Legetjeneste 
 

 
Fysio/ergo 

 
Sentralkjøkken 

 

- Fastleger 
- Legevakt 

 
- Frisklivssentral 

Psykisk helse 
og miljøarbeid 

      Boliger  
     funksjonshemmede 
 

- Olgar Dals vei bofelles- 
skap 

- Brår  
- Dagsenter 

 
 

      Boliger psykiatri - Brår 12 og 13 

      Rus og psykiatriteam - Dahl gård 
- Psykisk helsearbeid 
- Rustjenesten 
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Viktige hendelser 
 
Pleie og omsorg ble delt i to nye virksomheter f.o.m. 1.januar 2014, virksomhet Psykisk helse 
og miljøarbeid, og virksomhet Helse og omsorg. Det var tilsatt nye virksomhetsledere i begge 
virksomhetene 

 
Ny virksomhetsleder NAV Re startet i januar. 

 
Bygging av Re helsehus ble sluttført i 2014. Bygget ble overlevert Re kommune 19.november 
2014. Dette skjedde på planlagt dato.    

 
Det ble arrangert åpen dag for alle interesserte 30.november. Det var ca 500 personer som 
ønsket å se det nye bygget og som fikk omvisning. 
 
Flytting av alle beboere, pasienter og ansatte fra Krakken, Re sykehjem, Vestjordet, Våletun, 
samt 8 beboere fra omsorgsboligene på Brår flyttet inn på Re helsehus i perioden 2. - 
8.desember. Dette var planlagt og gjennomført etter en forutgående usikkerhetanalyse i april, 
omfattende planlegging, og bistand fra frivillige lag, foreninger, politikere og kommunens 
egne ansatte.  

 
Brår omsorgsboliger var vedtatt skulle benyttes videre til voksne funksjonshemmede. Her 
hadde det allerede flyttet inn 8 beboere fra Konvallstien samt hjemmeboende 
multifunksjonshemmede over 18 år etter hvert som det ble ledige leiligheter. Skaugveiens 
beboere flyttet inn med 3 personer i 2014, de tre siste skulle flytte inn over nyttår. 
 
Arbeidet med interkommunal legevakt og KAD plasser(kommunale øyeblikkelig hjelp 
plasser) ble videreført av 8 kommuner: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Holmestrand, Hof og Re. 

 
Samhandlingsreformen:Re kommune hadde 62(1) overliggedøgn av 
333(197)utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Vel halvparten av disse var i 
november/desember da det var mest hensiktsmessig i forbindelse med flytting til Re helsehus. 
Det var 41(7) reinnleggelser. 
*tall i ( ) er for 2013. 

 
Helse og omsorg: 
 
Statistikk 2014 sammenlignet med 2013 og 2012, viser en stor økning i antall innbyggere med 
behov for helsetjenester. I tillegg til økt antall, viser også antall reinnleggelser noe av 
sykdommenes alvorlighetsgrad. Det kreves høy kompetanse og stabilitet i arbeidsstokken for 
å kunne håndtere dette.  

 
Denne delen av tidligere PLO, hadde et høyt sykefravær. Det ble redusert på slutten av 2013, 
og nedgangen fortsatte i 2014, men steg dessverre kraftig i 4.kvartal. Det ble satt høyt fokus 
på arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging gjennom året, det var viktig å komme i posisjon til 
den store ”flyttesjauen” på slutten av året. 

 
Parallelt med fokus og arbeid i forhold til økt antall pasienter, nok bemanning, redusere 
sykefravær, måtte virksomheten også håndtere at alt personell skulle flyttes inn i et bygg med 
en ny struktur og endrede behov. Det ble gjennomført organisasjonsendringer, ansatte skulle 
få ny arbeidssteder, nye kollegaer og kanskje endrede arbeidsoppgaver. Dette var en stor 
prosess, men nye turnuser var på plass til innflytting.  
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Samtidig skulle beboere og pårørende informeres. Det ble gjennomført 2 informasjonsmøter 
på alle tjenestestedene. Mange av beboerene skulle nå over til institusjonsplass. Alle måtte få 
nye vedtak. For alle de som fikk tilbud i institusjonsplass og før hadde hatt omsorgsbolig, 
måtte det nå beregnes vederlag som er avhengig av den enkeltes inntekt, mot at det tidligere 
ble betalt husleie. Det meste av dette ble gjennomført i 2014, men starten av 2015 måtte tas i 
bruk for å få det sluttført. Det er ikke kommet noen formelle klager. 

 
 
Re sykehjem: 
Budsjett 2014 var i forhold til et belegg på 20 pasienter(100%), men sykehjemmet hadde et 
gjennomsnitts belegg på 125%. Forsvarlighetskravet tilsa at det her måtte settes inn ekstra 
bemanning for å håndtere dette. Det var også et sykefravær blant høyt kvalifisert personell 
med store stillinger. 
Pasientene kommer tidligere fra sykehus og har et sammensatt og komplisert sykdomsbilde 
som det er krevende for en kommune å håndtere. 

 
Ny leder for sykehjemmet ble ansatt 1.mars. Vedkommende hadde også lederansvaret for 
Vestjordet store deler av året. 

 
Vestjordet bofellesskap:   
Dette var kommunens heldøgnstilbud til pasientgruppen med demens sykdommer. Demens 
sykdommen har svært mange varianter, og det har gitt store utfordringer i forhold til de 
pasientene med utagerende adferd, noe som krever god og nok bemanning, både for å kunne 
forebygge, roe ned og skjerme andre pasienter. Dette var den pasientgruppen med størst fokus 
under flyttingen til Re helsehus, og hvor mange ble flyttet av sine pårørende. 

 
Kjøp av plass utenfor kommunen ble videreført fra 2013. 

 
Pilotprosjekt ”Gladere og tryggere demente” på Vestjordet er et prosjekt innen området 
”Velferdsteknologi” som ble startet opp i 2013. I hovedsak går prosjektet utpå å benytte 
spesielle videofilmer til sansestimulering for den enkelte pasient, og videofilm via en 
projektor for å forhindre utgangssøkende i å ville gå ut. Dette er et pilotprosjekt finansiert av 
Oslofjord fondet og leverandør, og hvor det er forskere inne fra høgskolen i Vestfold. Den 
delen av prosjektet som skulle forhindre utgangssøkende å gå ut, ble i februar 2014 flyttet til 
Eik sykehjem da det ikke var noen av pasientene på Vestjordet som var utgangssøkende. 
Dette var i forståelse med både Oslo fjord fondet og høgskolen da dette ble sett på som et 
svært interessant prosjekt.  

 
I tillegg til de 20 plassene som var på Vestjordet, var det flere av pasientene på sykehjemmet 
og beboere på Krakken, Våletun og andre hjemmeboende som hadde behov for plass på 
avdeling for demens, men som måtte vente til helsehuset var i drift. 

 
Våletun og Krakken: 
Bofellesskapene ble slått sammen under en leder som ble ansatt 1. mars 2014. Beboerene i 
disse avdelingene har blitt mer og mer pleietrengende. Krakken ble i tillegg benyttet som 
avlastning for sykehjemmet i perioder. 

 
Branntilløp i en av leilighetene på Våletun. Det var en frittstående oljeovn som tok fyr. 
Brannalarm anlegget fungerte ikke, og brannvesenet påla kommunen å gå brannvakt til 
anlegget fungerte igjen. 

 
Hjemmetjenesten:  
Ny leder ble ansatt i juni. Har lederansvaret for hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten. 
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Nedgangen i antall personer som får praktisk bistand/hjemmehjelp fortsetter i 2014. Hjelpen 
er blitt mer spisset inn mot personer som har liten eller ingen grad av egenmestring. De fleste 
får bistand hver 3. eller hver 2. uke. 

 
Hjemmesykepleien har tatt imot 98 utskrivningsklare pasienter fra SiV dag 1. Dette betyr 1 ny 
pasient hver 3.dag i snitt. Dette stiller store krav til fleksibilitet og kompetanse i 
personellgruppen.  

 
Hjemmesykepleien har hatt en prøveperiode med langvakt i helg (en dag). Vakten går fra 7.30 
til 20.00, med en times hvile. Dette har gitt mindre helgebelastning. Ikke alle ønsket å delta i 
dette, men etter prøveperioden og evalueringen, ble ordningen vurdert som så positiv at alle 
nå deltar. Det er for tidlig å si om dette kan ha noen innvirkning på sykefraværet.  

 
Det er også her komplekse og krevende sykdomstilstander hvor det ofte må være to ansatte 
tilstede. Det er brukere med både mange timer hjemmesykepleie, BPA og omsorgslønn. 

 
Legetjenesten:  
Legetjenesten ble utvidet med 1 hjemmel i 2014, og det er nå totalt 9 fastleger i Re, med 
varierende stillingsstørrelse. Det ble benyttet rekrutteringsmidler på kr 300.000,- fra 
helsedirektoratet til dette. 

 
Kreftkoordinator: Dette er et samarbeidsprosjekt med kommunene Hof og Andebu, hvor Re 
er vertskommune. For Re utgjør dette en 50% stillingsressurs, men egenandelen er bare 
12,5% og Kreftforeningen dekker resten. Dette er en 3 årig satsning. 
 
LCP(Liverpool care pathway) – sikre god avslutning av livet for døende pasienter og deres 
familie. Dette er en metodikk var et prosjekt i regi utviklingstjenesten, og sykehjemmet og 
hjemmesykepleien var pilotavdelinger. Er nå implementert.  

 
Fysio/ergoterapitjenesten:  
Tjenesten er nå samlet og fikk en felles base i Re helsehus i slutten av året. 
Frisklivssentralen drives av ansatte tilknyttet tjenesten. 

 
Kommunen hadde 952 aktive brukere av tekniske hjelpemidler til en verdi av kr. 5.9 millioner 
i 2014. 
 
 Dagsentret: Kommunen mottok kr 282.000,- fra Helsedirektoratet til dagsenterdrift for 
hjemmeboende demente. Denne pasientgruppen fikk dagtilbud på sykehjemmet frem til 
flytting til helsehuset, hvor det ble etablert et eget dagsenter. 

 
Sentralkjøkken:  
Kjøkkensjef  ble ansatt i november. Dette var en svært viktig funksjon for kjøkkendriften og 
for overflytting til Re helsehus november/desember. Ansatte har vært delaktige i utformingen 
av det nye kjøkkenet. 

 
Kafe Lykke: 
Ble overført fra virksomhet kultur til Helse og omsorg og helsehuset i desember, og har nå 
fått navnet kafe Kilden. 
 
I 2014 ble det gjennomført følgende innen videreutdanning: 
 2 sykepleiere har fullført geriatrisk vurderingskompetanse 
 2 har gjennomført lederutdanning og arbeidsrett 
 1 sykepleier tar SEP REP 
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 4 har tatt demensomsorgens ABC 
 
 
Psykisk helse og miljøarbeid. 
 
Virksomheten ble opprettet januar 2014 og det skulle nå bygges en ny virksomhet, ny 
organisasjonskultur, det var vedtatt mange flyttinger av beboere og personell. 
 
Omsorgsboligene Brår: 
Klagesak vedrørende flytting av tre beboere fra Konvallstien til omsorgsboligene på Brår, ble 
avsluttet i møte med pårørende i januar. 

 
Det var et krevende driftsår, da det ikke ble avklart før i november hvilke beboere som skulle 
flytte over til Re helsehus. Det ga utfordringer i forhold til prosessen rundt flytting av beboere 
fra Skaugveien. Tre personer fra Skaugveien flyttet inn før jul. De tre gjenværende flyttet i 
januar 2015. 

 
Det er nå en variert beboergruppe på Brår, fra personer med lettere utviklingshemming til 
beboere med svært store bistandsbehov. Det viser seg at bygningsmassen ikke er optimal for 
de med svært stort hjelpebehov og 1:1 bemanning. Det viser seg at for denne brukergruppen 
blir det vanskelig å få til fleksibilitet blant personalet ved at det er helt separate leiligheter. 

 
De ansatte her arbeider i 3+3 turnus, noe som de ansatte i Konvallstien hadde prøvd ut med et 
positivt resultat før flytting til Brår. Denne arbeidstidsordningen skal evalueres i 2015. 

 
Det jobbes med å finne løsninger for store og små fellesarealer. 
 
 Dagsenteret for voksne funksjonshemmede: 
Dagsentret hadde tilhold i kjelleren på Våletun. Denne bygningsmassen er vedtatt skal selges. 
Inntil et salg gjennomføres, har Dagsentret flyttet over til en avdeling på Vestjordet. Det ble 
tatt et initiativ overfor Holmestrand om det er aktuelt å drifte et felles dagsenter for denne 
målgruppen. Dette arbeides det fortsatt med, og Hof kommune har også tiltrådt dette arbeidet. 
Dersom dette ikke lykkes, må vi finne egnede lokaliteter i egen kommune. 

 
Olgar Dahls vei:  
Vedtak fattet av kommunestyret tilsa at beboerne her skulle flytte til omsorgsboligene på 
Brår, men kun dersom det var mulig med frivillig flytting. Boligmassen skulle deretter 
benyttes til rus boliger. Beboere og deres pårørende har vært svært tydelige på at de ikke 
ønsket å flytte til omsorgsboligene på Brår. I kommunestyrets behandling av budsjett 2015 og 
økonomiplan 2016-18, ble rådmannens forslag om videreføring av dagens drift i Olgar Dahls 
vei vedtatt. 

 
Brår 12 og 13:  
Strukturen som ble lagt i den nye virksomheten, tilsa at leder her også skulle ha ansvar for 
psykisk helse og rustjenesten. Dette var vanskelig å få til å fungere og det ble ansatt ny leder i 
desember, men med ansvar kun for 12 og 13 

 
Rus- og psykiatriteam:  
I 2014 ble det mulig å søke tilskudd til kommunalt rusarbeid. Re kommune fikk tilskudd 
tilsvarende 2 årsverk. Det ble ansatt en ruskonsulent og en miljøterapeut i rustjenesten, så 
kapasiteten er godt utbygd og har nå den kapasiteten som er nødvendig per dags dato.  
Rustjenesten flyttet fra ”det gule huset” til 2. etg på Brårsenteret i desember. 
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Det satses mer på forebyggende arbeid, aktiviteter og det å oppnå kontakt med unge, voksne 
for å etablere tillitsforhold og god oppfølging. Rustjenesten har også mulighet for å benytte 
grønn omsorg/Dahl gård en dag i uken. Det jobbes med å etablere et godt tilbud også der. 

 
Rustjenesten har deltatt på foreldremøter i alle 7.klassene sammen med politiet, helsesøster og 
koordinator for Trygge lokalsamfunn.  

 
Det ble søkt om tilskudd til 50% psykologstilling, noe det ble gitt tilsagn om. Dette er 
foreløpig ikke effektuert, men settes på dagsordenen tidlig i 2015. 

 
Det er et betydelig merkbart trykk på kommunale tjenester innen tiltak/behandling rus-og 
psykisk helsearbeid. Pasienter har langt færre liggedøgn hos spesialisthelsetjenesten.  
 
Re kommune deltar i et interkommunalt prosjekt ”Kvalitets- og ressursstyring i rus- og 
psykisk helsearbeid”, sammen med kommunene Andebu, Holmestrand, Horten og Lardal. 
Målet er å øke kapasiteten gjennom mer treffsikre tjenester av høy kvalitet. Et av tiltakene er å 
utarbeide en felles behandlingslinje (BHL) for brukere av rus- og psykisk helsetjeneste i 
kommunene. Prosjektet har en varighet fra 2014-2016. 

 
I  2014 ble det fullført og startet følgende kompetanseheving:  

1 assistent har tatt utdanning som helsefagarbeider                                                                                  
1 helsefagarbeider har tatt videreutdanning i veiledning av praksisstudenter                                           
3 assistenter tar utdanning til fagarbeidere                                                                                                
1 assistent tar utdanning som førskolelærer                                                                                  
2 fagarbeidere tar videreutdanning i rusomsorg                                                                           
1 fagarbeider tar desentralisert sykepleieutdanning                                                                       
1 fagarbeider tar praktisk pedagogisk utdanning 

 

NAV: 
 
Klientmassen kjennetegnes ved sammensatte problemstillinger. Mange trenger bistand fra 
flere etater over lang tid. Spesielle utfordringer har sosialavdelingen i forhold til unge, 
rusavhengige med psykiske lidelser som ikke har evne til å bo. Denne gruppen trenger mye og 
tett oppfølging og det er vanskelig å få i gang aktivitet. 

 
Sosialavdelingen:  
Avdelingen har hatt spesielt fokus på aldersgruppen 18 til 24 år, hvor det var 70 personer som 
mottok økonomisk stønad i 2014 (66 personer i 2013). Denne gruppen er prioritert gruppe i 
sosialavdelingen og får bistand i form av tett, individuell oppfølging, jevnlige samtaler, 
bistand til jobbsøking, arbeidstrening, praksisplass, boveiledning mv. 

 
Det har vært faste samarbeidsmøter med 16-23, ruskonsulent og psykiatritjenesten og har 
samarbeid med barneverntjenesten.  

 
De kommunale sosialhjelpssatsene følger de statlige retningslinjer og ble senest økt i mai 
2014.  

 
Antall sosialhjelpsmottakere var 243 personer (218 personer i 2013). Antallet har vært ganske 
stabilt i perioden 2010-2013, men hadde en stor økning i 2014. 

 
Hovedtyngden av sosialhjelpsmottakere er mellom 25 og 44 år. 
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Kvalifiseringsprogrammet har gitt tilbud til gjennomsnittelig 2 personer hver mnd. 
 i 2014. Måltallet for Re var 10 personer. Deltakerne har vært i aktivitet i AB Scala på ASVO 
eller hatt praksisplass i bedrift, noen har i tillegg gått til annen behandling. Flere av deltakerne 
har i tillegg fått oppfølging/veiledning i forhold økonomi/gjeld. 
Kriteriene for deltakelse i KVP programmet har vært tett opptil kriterier for 
arbeidsavklaringspenger(AAP), og det anses som årsaken til få deltakere på 
kvalifiseringsprogrammet. 

 
Flyktningeteam: 
Det ble bosatt 14 flyktninger(4 enslige voksne, 3 voksne og 7 barn) i 2014. Det kom 
anmodning om bosetting av 1 flyktning med 1 barn i desember som oppholder seg i mottak. 
Bosetting av dem forventes i mars 2015. Innenfor 5 års perioden er det bosatt flyktninger med 
7 forskjellige nasjonaliteter. 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Antall flyktninger m/statstilskudd 
(bosatt2008-2012) 

58 47 45 46 57 

Flyktninger bosatt pr. år 2008-2012 9 9 9 15 14 
Ca antall flyktninger/innvandrere som har 
mottatt råd og veiledning 

180 180 180 150 180 

 
Alle flyktninger med rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram(2 år) startet opp 
innenfor tidsfristen på 3 mnd. 20 flyktninger deltok i introduksjonsprogram. 40% er ute i 
arbeid, kurs eller utdanning etter endt program i 2014. 

 
Plan for arbeid med og blant flyktninger, ble rullert og gjelder for 5 års perioden 2015-19. 
 
Måloppnåelse 
 
Hovedmål fra økonomiplan 2014-17 og periodemål for 2014: 
 
16. Antall plasser med heldøgns pleie skal økes (85 pr. 2008).  
Nytt helsehus med 116 plasser ble ferdigstilt november 2014. 
Målet anses som oppnådd.  
 
18. Andelen sosialhjelpsmottakere i gruppen 20-66 år skal reduseres til landsgjennomsnittet i 
løpet av økonomiplanperioden 
Tallet for 2014 er nå 4,0 mot landsgjennomsnittet uten Oslo er 4,2. 
Målet anses som oppnådd. 
 
Økonomisk resultat:   
 

Virksomhet Netto Netto Avvik Kommentar
Alle tall i hele tusen kroner regnskap budsjett
Samhandling/Trygge 
lokalsamfunn 11 248 10 561 -687 Merforbruk
NAV Re 16 996 16 917 -79 Merforbruk
Helse og omsorg 84 529 77 222 -7 307 Merforbruk
Psykisk helse miljøarbeid 41 362 39 380 -1 982 Merforbruk
HELSE- OG VELFERD 154 135 144 080 -10 055 Merforbruk  

 
Helse – og velferd: Regnskapet viser at sektoren har et merforbruk på kr 10.055`.  
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NAV Re:  
Virksomheten hadde et merforbruk på kr. 79` og har et regnskap i balanse. Det var tidligere 
på året gitt en prognose på ca kr 1 mill. i mindreforbruk, men utviklingen i bl.a. boligpriser og 
økt antall klienter bidro til at prognosen ikke holdt ut året. 
 
NAV Sosial har hatt en økning av forbruk på økonomisk sosialhjelp det siste året 
sammenliknet med 2013. Størst kostnadsdriver er stønad til boutgifter. 
For sosial ser vi en økning på ca kr  700’ fra året før i utbetaling av økonomisk bidrag. 
 
Som tidligere jobbes det etter metoden TIO (Tett individuell oppfølging). I dette ligger blant 
annet et mål om at alle som søker økonomisk sosialhjelp første gang skal kalles inn til samtale 
med saksbehandler. Situasjonen til den enkelte (økonomi, arbeid, bolig, familiesituasjon mv.) 
kartlegges. Det settes som hovedregel krav til at alle må registrere seg som aktive 
arbeidssøkere, dvs. sende meldekort til NAV fast annenhver uke, og aktivt søker arbeid. 
Dersom en søker hevder at han/hun ikke kan ta arbeid, må det dokumenteres i form av 
sykmelding/uttalelse fra lege, uttalelse fra psykolog mv. På denne måten kartlegges evt. 
helsemessige begrensninger. 
Kvaliteten innen arbeidsrettet oppfølging har vært jobbet med i 2014, men målet om at alle 
med aktivitetsplikt skal ha en behovsvurdering og vedtak etter Nav lovens §14 a er ikke nådd. 
 
Vedtak etter Lov om sosiale tjenester fattes kun for korte perioder, hovedsakelig for en måned 
av gangen, noe som betyr hyppige vedtak, men også mulighet for meget tett oppfølging i 
forhold til å følge opp de vilkår og krav som settes i de enkelte vedtak.  Ved behandling av 
søknad om økonomisk sosialhjelp, settes det strenge krav til dokumentasjon på inntekter og 
utgifter. På denne måten kartlegges den økonomiske situasjon godt, slik at vedtak (innvilgelse 
eller avslag) fattes på korrekt grunnlag.  
 
Den grundige kartlegging av økonomisk situasjon og livssituasjon for øvrig i den enkelte sak, 
kan også være årsak til at vi har lite klagesaker. 
Kort saksbehandlingstid gjør at det ikke opparbeides restanser ved avdelingen. Dette betyr få 
tilleggssøknader og ekstrautbetalinger.  
 
Det er ikke registrert økning av utbetaling i forbindelse med at flere har fått avsluttet og 
revurdert arbeidsavklaringspenger(AAP) i 2014. 
 
For flyktninger ser vi en økning på ca kr 150` fra året før i utbetaling økonomisk sosialhjelp 
og et underforbruk på introduksjons stønad på ca kr 750’. 
 
Det ble bosatt 14 flyktninger 2014. Den siste bosettingen vil bli overført til 2015. 
 
For flyktninger ser vi en økning på ca kr 600` fra året før i utbetaling økonomisk sosialhjelp.   
40 % som kom ut i arbeid, kurs eller utdanning etter endt program i 2014, samme som året 
før. 
 
Lån og tilskudd 
 2013 2014  
Innvilget startlån 7 stk   2 stk  Kr 570 000,- 
Avslag startlån 8 stk 13 stk  
Innvilget boligtilskudd 2 stk  1 stk  Kr   72 000,- 
Avslag boligtilskudd 1 stk  0 stk  
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Helse og omsorg: 
Virksomheten hadde et merforbruk på kr. 7.307`. Hovedområdene med avvik var: 
 
Ansvar 3300 - Felles Helse og omsorg:  Mindreforbruk  kr 1.087`  
Ansvar 3311 - Institusjonsomsorg:   Merforbruk   kr 3.807` 
Ansvar 3312: Demensomsorg:   Merforbruk   kr 2.273` 
Ansvar 3341 – Hjemmesykepleie:   Merforbruk   kr 1.257` 
Ansvar 3342 – Hjemmehjelp:   Merforbruk   kr    739` 
 
Det er i stor grad lønnsutgiftene og variabel lønn til vikar/ekstrahjelp/overtid med mer som gir 
merforbruk på de ulike tjenestesteder.  
 
Administrasjon: Lavere administrasjonsutgifter og økte inntekter med bl.a. tilskudd fra 
Helsedirektoratet til dagsenter hjemmeboende demente. 
 
Institusjon(Re sykehjem): økt bemanning i forbindelse med mottak av utskrivningsklare 
pasienter. Økt forbruk av medisinske forbruksvarer. 62 ”overliggedøgn” à kr 4.200,-/døgn. 
Behov for mye opplæring i forbindelse med nye systemer i Re helsehus. 
 
Demens(Vestjordet): nødvendig å styrke bemanningen i forbindelse med utagerende 
pasienter. 
 
Hjemmesykepleien: Vært nødvendig med styrket bemanning i forbindelse med svært syke 
pasienter som skrives ut til hjemmet. 
 
Hjemmehjelpstjenesten: Lavere egenbetaling enn budsjettert. Nattevakter i et hjem. 
 
Psykisk helse og miljøarbeid:  
  
Virksomheten hadde et merforbruk på kr 1.982`. Hovedområdene til avvik var: 
 
Ansvar 3415 – Tiltak for funksjonshemmede:  Mindreforbruk  kr 
1.508` 
Ansvar 3423 -  Rustjenesten:    Merforbruk  kr    634` 
Ansvar 3430 -  Brår omsorgsboliger:  Merforbruk  kr  2.285` 
 
Tiltak funksjonshemmede hadde et merforbruk på omsorgslønn, BPA, avlastning. Dette ga 
seg utslag i merforbruk også på vikarer. Samtidig var det en reduksjon i kjøp av tjenester og et 
øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet til opplæringa av BPA.  
 
Refusjonsordning for ressurskrevende brukere omfatter brukere som mottar tjenester til beløp 
over terskelverdien på kr 1.080’. Over denne refunderes 80 % av utgiftene. Det er brukere 
med omfattende hjelpebehov i aldersgruppen 0-67 år som omfattes. Ordningen er basert på 
detaljerte søknader som må godkjennes av revisjonen før innsending. Re har basert på egen 
beregning inntektsført 14,9 mill.kr i inntekter, mens budsjettet var 15,75 mill.kr. Det gav en 
inntektssvikt på kr 855’. 
 
Rustjenesten hadde et merforbruk som skyldes at det var behov for å kjøpe mer tjenester enn 
det var budsjettert for. 
 
Brår omsorgsboliger hadde store merutgifter knyttet til bemanningen. Det var 
underbudsjettert i forhold til svært ressurskrevende brukere. 
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Kostranøkkeltall 
  
 
Type  
tall 

Nøkkeltall Re 
2012 

Re 
2013 

Re 
2014 

K.gr 8  Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

Priori-
tering 
 i kr 

Hvor mye kommunale 
midler pr mottaker i 
målgruppen, nto utg. 

      

 Nto. dr.utgift pleie / 
omsorg pr innb. 67 år og 
over 

113 460 111771 120 458 106 082 103 211 113 222 

 Kommunehelse pr 
innbygger 

1812 1766 1829 2174 1935 2311 

 Nto dr.utg sosialtjenesten 
pr innbygger 20-66 år 

2235 2848 2943 2802 3305 3119 

Prod- 
uktivi 
tet i kr 

Hvor mye det koster å 
produsere en enhet i 
snitt, brutto utgifter. 

Re 
2012 

Re 
2013 

Re 2014 K.gr 8  Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

 Korr brutto driftsutg. pr 
hjemmetjeneste mottaker 

231 861 256 937 261 462 244 921 224 756 243 527 

 Korr brutto driftsutg. pr 
plass i institusjon 

1 154 333 846 424 547 974 1 019 
588 

1 012 
324 

1 034 
896 

 Økonomisk sosialhjelp pr 
mottaker (korr brto dr.utg 
pr mottaker) 

23 220 24 229 26 229   39 525 

Tilgj- 
engelig- 
het i % 

Dekningsgraden, hvor 
mange av målgruppen 
bruker tjenesten. 

Re 
2012 

Re 
2013 

Re 
2014 

K.gr 8  Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

 Plasser i 
institusjon/heldøgnbem. 
bolig i % av befolkning 
over 80 år  

31 40 46 27 25 29 

 Mottakere av 
hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 0-66 år. 

 24 27 21 22 20 

 Mottakere av 
hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 67-79 år. 

76 84 82 68 67 68 

 
 

Mottakere av 
hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 80 år og over. 

467 427 350 333 321 328 

 Kommunehelse, 
legeårsverk pr  
10 000 innbyggere 

9,3 9,2 10,0 9,8 9,6 10,3 

 
 

Kommunehelse, 
fysioterapi årsverk pr. 
10 000 innbyggere 

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

 Andel 
sosialhjelpsmottaker i 
gruppen 20-66 år 

3,9 3,9 4,0   4,2 

Kvalitet Indikasjoner på god 
kvalitet, tilgang på 
timer/utstyr, tidsbruk. 

Re 
2012 

Re 
2013 

Re 
2014 

K.gr 8  Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

 Fysioterapitimer, pr plass 
sykehjem 

0,58 0,67 0,39 0,33 0,47 0,38 
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 Sosialhjelp, gj.sn. 
mottakstid i måneder 

4,3 4,3 4,8 ukjent ukjent ukjent 

Brukere Pleietyngde på 
brukerne i PLO 

Re 
2012 

Re 
2013 

Re 
2014 

K.gr 8  Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

Hjemme-
tjeneste 

Andel hjemmetjeneste-
mottakere 0-66 år som 
har omfattende 
bistandsbehov 

17,6 17,9 16,1 18,8 18 19,7 

Brukere 
PLO 

Andel av alle brukere 
med noe bistandsbehov 

45,9 42,3 41,2 43,9 42 43,6 

Brukere 
PLO 

Andel av alle brukere 
med omfattende 
bistandsbehov 

23,9 23,6 23,8 23,0 23,3 24,1 

 
Kommentarer: 
 
PLO tjenestene:  
Kommunegruppe 8 som Re er i har ingen andre kommuner fra Vestfold. 
 
Re kommune har en lavere andel av befolkningen over 67 år enn gjennomsnittet for  
Vestfoldkommunene, noe lavere enn kommunegruppe 8 og landet for øvrig. Netto 
driftsutgifter innen pleie og omsorg pr. innbygger over 67 år er økt betraktelig i forhold til 
2013, og ligger godt over kommunegruppe 8, gjennomsnittet for Vestfold og landet. I dette 
tallet ligger også drift av avlastningsboligen for barn og unge. 
 Det gir grunnlag for videre analyser av andre Kostratall og grundigere vurderinger av 
driftsnivået. 
 
Ved rapportering 31.12.14 var kommunens drift flyttet til Re helsehus og opptelling av 
plasser i institusjon og hjemmeboende ble basert på den nye situasjon. Utgiftene for 2014 
kommer fra gammel drift og dermed blir nøkkeltall pr plass i  institusjon og hjemmetjeneste 
uten mening for 2014. 
 
Lavt behov for bistand/assistanse hos brukere innebærer at mottaker klarer noen deler selv, 
men må ha bistand til resten: Bistandsyter kan gå fra og til. Omfattende bistandsbehov 
innebærer at mottaker minst klarer noen deler selv, men bistandsyter må være tilstede hele 
tiden. Bistandsyter er til stede for veiledning /tilrettelegging/assistanse.  
 
Andel av alle brukere pleie og omsorg med et noe bistandsbehov er noe redusert og ligger en 
del under de det sammenlignes med. 
Andel av alle brukere pleie og omsorg med omfattende bistandsbehov er stabilt og omtrent på 
nivå med sammenligningene. 
Andelen av hjemmetjenestemottakere 0-66 år som har omfattende bistandsbehov har gått ned 
i Re og er nå godt under de det sammenlignes med. Imidlertid har 2,7 % under 66 år 
hjemmetjenester i Re mot 2,2 % i gruppe 8. Det større antall mottakere indikerer merutgifter 
selv om andelen svært pleietrengende er noe lavere i Re. 
 
 
Helse: 
For legeårsverk pr 10 000 innbyggere, ligger nå Re kommune omtrent likt med 
gjennomsnittet i Vestfold, kommunegruppe 8 og landsgjennomsnittet.  
For fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, ligger Re under gjennomsnittet. 
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Det har også i 2014 vært stor ressursinnsats på rehabilitering innen sykehjemmet som har 
korttidsplasser, noe som også har sammenheng med utskrivningsklare pasienter. Re ligger litt 
over kommunegruppe 8, men under Vestfoldgjennomsnittet. 
 
Sosial: 
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år har en liten økning fra 2013. Tallene for 
kommunegruppe 8 og Vestfoldgjennomsnittet foreligger ikke, men Re ligger under 
landsgjennomsnittet.  
Økonomisk sosialhjelp pr innbygger samme aldersgruppe, har hatt en liten økning og ligger 
litt over kommunegruppe 8, men under Vestfoldgjennomsnittet og landet for øvrig. 
Økonomisk sosialhjelp pr. mottaker har økt noe, men ligger betraktelig under landet eksl. 
Oslo. Tall for kommunegruppe 8 og for Vestfoldgjennomsnittet foreligger ikke.  
Gjennomsnittlig mottakstid har en liten økning i forhold til 2013.  
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Teknikk og næringstjenester 
 
 
Beskrivelse av rammeområdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viktige hendelser  
 

• Felles vertskommuneløsning for plan, byggesak og geodata opprettet 1. juli 2014 
med Holmestrand som vertskommune. 

• Felles vertskommuneløsning for landbruk og viltforvaltning opprettet 1. juli 2014 
med Re kommune som vertskommune. 

• Gjennomført intern omorganisering i TNT fra 1. januar 2014. 
• Brann i Revac AS sitt anlegg på Linnestad næringsområde. 
• Ferdigstilling av infrastruktur i tilknytning til Re helsehus. 
• Fortsatt boligutbygging i Skjeggestadåsen og Rødsåsen 
• Arbeidet med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel har fortsatt i 2014 
• Re Helsehus tatt i bruk desember 2014, med økte arealer for renhold og 

bygningsdrift. 
• Gjennomført beredskapsøvelse i regi av fylkesmannen 17. september 2014. 

Tilbakemeldingene fra fylkesmannen var at kommunen håndterte dette på en 
tilfredsstillende måte, selv om ikke alle planer var oppdatert. 

 
Drift 

• Den kommunale vannforsyningen har i hovedsak vært tilfredsstillende.  
• Minimumsnivået på sommervedlikeholdet av kommunens ble videreført. 
• Det generelle vegvedlikeholdet er blitt nedprioritert også i 2014. Dette har 

utvilsomt ført til er forringelse av vegkapitalen på de kommunale vegene i 2014, 
noe som vil føre til et større vedlikeholdsetterslep i årene som kommer. Etterslepet 
pr. 2014 et på ca. 40 år med dagens bevilgninger. 

Virksomhet/organisering Hovedoppgaver  
Teknikk og næringstjenester 
(TNT). 
 
Virksomheten er organisert i 
følgende 
avdelinger/fagområder: 
- Drift 
- Renhold 
- Næring 
- Miljørettet Helsevern  
- Bygge og delesaker  
- Kart og oppmåling 
- Regulering 
 

- Forvaltning av kommunale bygg/anlegg, 
herunder vedlikehold, renhold, 
energiforvaltning, utleie 

- Prosjektering/byggeledelse nye bygg 
- Brann- og feietjenesten 
- Kommunal vannforsyning, avløp og 

renovasjon 
- Vedlikehold/nyanlegg av kommunale veger 
- Næringsutvikling/etablererveiledning 
- Landbruksforvaltning  
- Forvaltning fisk og vilt 
- Oppgaver etter lov om helsetjenester § 1-4 og 

kap. 4a samt forskrift om miljørettet helsevern 
- Byggesaksbehandling etter plan-

/bygningsloven 
- Kart/oppmåling, oppgaver etter delingsloven, 

jfr. også deler av matrikkelloven 
- Reguleringsplaner, delingssaker 
- Miljøvern-/friluftsoppgaver 
- Beredskapskoordinator for Re kommune 
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• Det har ikke vært mulig å drive vedlikehold utover et absolutt minimum i 2014. 
Dette har ført til at vedlikeholdsetterslepet har vokst i løpet av 2014.  
 
Følgende er prioritert og utført i 2014: 

• Generell oppfølging av pålegg fra VIB etter brannsyn på alle kommunale bygg i 
løpet av 2014. 

• Utført diverse tiltak for brannsikring av kommunale bygg i samsvar med 
anbefalinger i den såkalte ”Finsethrapporten”, uten at dette har vært mulig å 
sluttføre i 2014 grunnet manglende bevilgninger. 

• Utført omfattende vedlikeholdsarbeider på Revetal Ungdomskole for å etterkomme 
pålegg om retting av forhold i strid med forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v., gitt av Miljørettet helsevern etter tilsyn 10.06.11. 

• Innkjøp av nødvendig materiell og lignende slik at de ansatte alltid har muligheten 
til å jobbe effektivt og trygt med prioriterte oppgaver. 

 
 
Landbruk 
 

• Et nytt 3k landbrukskontor ble en realitet fra 1. juli 2014. Nå er distriktet Hof, 
Holmestrand og Re kommuner, og er dermed det største landbrukskontoret i 
Vestfold.   

• Det er utarbeidet en tiltaksanalyse for Aulivassdraget, Eikeren og vannområdet 
Breiangen vest som beskriver hvilke tiltak som er nødvendige for å nå miljømålene 
med vannområdet innen 2021. Landbruket har fått en sentral plass i analysen. 
Analysen vil inngå som et grunnlagsdokument til regional vannforvaltningsplan 
som ventes vedtatt i 2015. 

• Landbrukskontoret har medvirket i kommuneplanarbeidet som er felles for 3k. 
Hof- og Holmestrandplanene ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2014. 

• Det er avholdt 3 skogskoledager og en ordinær skogdag hvor landbrukskontoret 
har medvirket.  

• Samlet sett kanaliserte landbrukskontoret utbetaling av ca 90 millioner i statlige 
tilskudd til gårdbrukerne i de tre kommunene. 

 
Tilskudd og aktivitetsoversikt (alle tall i tusen om ikke annet er presisert). 
 
Tiltak Re Hof Holmestrand 
Innovasjon Norge 17,1 mill (12 stk) 0,5 mill  - 
Produksjonstilskudd 46,7 mill (360 stk) 4,9 mill (69 stk) 9,3 mil (91 stk) 
Regionalt miljøtilskudd 4,9 mill (160 stk) 0,46 mill (27 stk) 0,69 mill (34 stk) 
Spesielle miljøtiltak 912 (30 stk) 348  172 
Dreneringstilskudd 1 100 (16 stk) 3 (1 stk) 182 (1 stk) 
Ungskogpleie 267 (1328 daa) 414 (2591 daa) 153 (1020 daa) 
Skogsbilveier 383  1 046 (7,6 km) - 
Skogbruksplaner 1 011  223  - 
Nøkkelbiotoper 300 (18 stk) - - 
Avvirkning 38 m3 (12,8 mill) 36 m3(13,6 mill) 8 m3 (2,8 mill ) 
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Miljøretta Helsevern 
 

• Gjennomført tilsyn i tråd med tilsynsplan for 2014. Alle skoler og barnehager har 
hatt tilsyn i løpet av den siste 5 års perioden. 

• Det har vært gitt uttalelser til arealplaner og andre planer i kommunen. 
• Avdelingen har invitert og avholdt samarbeidsmøte med både kommuneoverleger 

og eiendomsforvalter i 2014. Avholdt 5 kommunelegemøter. 
• Gjennomført prøvetaking av badevann i sommersesongen. Prøvetakingen er 

redusert med en prøvetakingsrunde fra tidligere år fordi vannkvaliteten er stabilt 
meget god.  

• Avdelingen har utarbeidet egen årsrapport for 2014 som sendes til rådmennene i 
samarbeidskommunene i januar 2015. 

 
 
Plan, kart/oppmåling og byggesak 
 
+Fagområdene ble fra 1. juli 2014 flyttet til Holmestrand som er vertskommune for felles 3k 
samarbeid på disse områdene. På grunn av sykdom og vakanser ble det hele året benyttet 
innleide ressurser for å holde tjenesteproduksjonen i gang, og for å avslutte saker som var 
påbegynt før 3k samarbeidet var på plass.      
Nye og pågående reguleringsarbeid fra tidligere:  
Ramnes sentrum avventer videre grunnundersøkelser, Himberg pukkverk, detaljplaner i 
Skjeggestadåsen, Re pukkverk, fire mindre endringer Jernbaneverket dobbeltspor Holm – 
Nykirke, planprogram under utarbeiding for JBV dobbeltspor Nykirke – Barkåker. 
 
 
Mål for økonomiplanperioden (Bare punkter som angår TNT er kommentert) 
 
2. Det skal utarbeides en egen miljøstrategi for hele kommunens virksomhet. 
Ikke gjennomført i 2014. Arbeidet er bortprioritert i forbindelse med at miljøområdet er 
nedprioritert. 
 
3. Nærværet blant kommunens ansatte skal være 94 % i løpet av økonomiplanperioden 
For TNT var nærværet i 2014: 94,3 %. Målet er nådd. 
 
4. Energiforbruket i kommunale bygg (pr. m2) skal reduseres med 20 % innen 2010. (basis er 

år 2000). Energikostnadene i perioden 2010 til 2014 er redusert fra kr 8,6 mill til kr 7,6 
mill. en reduksjon på 11,5 %. 

 
 
5. Saksbehandlingstidene innenfor teknisk sektor skal ligge lavere enn landsgjennomsnittet. 
Mangler data pga sykdom, innleide konsulenter og flytting av oppgaver til Holmestrand. 
 
6. Den totale avfallsmengden skal reduseres og gjenbruk eller gjenvinning skal økes. Antall 

kilo innsamlet avfall fra husholdningene i Re skal være lavest i Vestfold i løpet av 
økonomiplanperioden. 

 
Avfall per innbygger i Re i 2014 er 512 kg/ innbygger. 
Avfall fra husholdninger med kildesortering utgjorde 237 kg/innbygger, d.v.s. 46 % av total. 
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Økonomisk resultat 
 
Virksomhet Netto 

budsjett 
Netto 
regnskap 

Avvik 
 

Kommentar 

Alle tall i hele tusen kroner     
TEKNIKK OG NÆRING 27.072 30.195 -3.123 Merforbruk 
 
Totalt merforbruk kr 3. 123.000. 
 

• Merforbruk bygningsvedlikehold kr 2,4 mill  
• Merforbruk vegvedlikehold kr 0,7 mill 
• Merforbruk 3k plan, kart/oppmåling og byggesak kr 0,9 mill 

 
• Mindreforbruk 3k landbruk kr 0,5 mill 
• Mindreforbruk renhold kr 0,1 mill 
• Mindreforbruk administrasjon kr 0,3 mill 

 
 
Utvalgte investeringer 
 
218 Revetal ungdomsskole utbedring 

• Prosjektet avsluttet i 2014 
 
248 Revetal BHG utebod 

• Ferdigstilt våren 2014 innenfor gitt kostnadsramme. 
 
397 Brannsikring av alle bygg   

• Budsjett på kr1,3 mill. Forbruket var litt over kr 1,4 mill.  
Det er i hovedsak brannsikring ved Solerød oppvekstsenter som er blitt prioritert. 
 
515 Utbedring Våle båthavn 

• Prosjektet er stoppet i påvente av en avklaring i forhold til fordeling av kostnader 
mellom Styret i Våle båthavn og Re kommune. Avklares i sak til kommunestyret febr. 
2015. 

 
600 Utbedring av kommunale veger 
Det har vært en bevisst prioritering å bruke investeringene til å oppgradere noen av de mest 
vedlikeholdskrevende kommunale veiene for ved det å redusere de årlige 
vedlikeholdskostnadene. 
 

• Myhreveien er på de verste delene av vegen masseutskiftet og forsterket med nytt 
bærelag av sprengt stein i 2013, og største delen av veien mot Myhrekrysset er 
asfaltert i 2014. 

• Bergsåsbakken er reasfaltert fra Brårveien opp til parkeringsplassen ved Re 
videregående skole. 

• Veien fra parkeringsplassen inn til Re videregående skole ble opprustet og asfaltert i 
2014 som følge av et godt samarbeid med anleggslinjen ved skolen. 

• Fonveien i nord ble asfaltert i 2014 etter at denne ble utvidet og forsterket i 2011. 
 
610 Trafikksikkerhet 
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• Mindre tiltak med dumper for fartsdemping er gjennomført. 
• Gang og sykkelsti på Revetal mellom Revetalgata og eksisterende G/S-veg mot 

Revetal 3 og Valleåsen er bygget i 2014. Etablering av belysning gjenstår. 
 
615 Bru Grøum 

• Bruen ved Grøum er fjernet og erstattet med en kulvert i 2014 og ny asfalt er lagt på 
en mindre del av Grøumveien i forbindelse med dette arbeidet. 

 
625 Revetal syd veg 

• Forlengelse av Revetalgata foran det nye Re helsehus er ferdigstilt med unntak av det 
siste laget med asfalt, og vegbelysning er montert. 

Det gjenstår noe arbeider med tilknytning til rundkjøringen i krysset Regata X Revetalgata for 
å få etablert en trygg gangforbindelse mellom Re helsehus og Retorvet/parken, noe som vil bli 
utføret våren 2015. 
 
628 G /s Skjeggestadåsen- Rørostoppen 

• Prosjektet ble ikke startet opp i 2014 på grunn av manglende grunneieravtaler. 
Forhandliger med grunneier er nå avsluttet og avtaler inngått. Prosjektet legges ut på 
anbud som totalprosjekt i løpet av mars 2015. 

 
693 Hovedplan avløp   694  Hovedplan Vann 

• Prosjektet er forsinket på grunn av manglende ressurser på driftsavdelingen. Det er en 
målsetting å få behandlet planen politisk våren 2015. 
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Kostranøkkeltall  
 
Type Nøkkeltall 2012 2013 2014 K.gr 8 Vestfold Landet- 

Oslo 
Priori
-
tering  
i kr 

Hvor mye kommunale midler pr 
mottaker i målgruppen, nto utg. 

      

 Samferdsel, netto dr.utgift pr innb  565 593 707 773 591 830 
 Eiendomsforvaltning, netto drifts-

utg pr innbygger 
3592 3426 4235 4044 3586 4475 

 Kommunalt disponerte boliger pr 
innb 

-425 -529 -574 -140 -211 -156 

 Landbruksforvaltning/landbruks-
basert næring, pr. innbygger 

228 218 238 109 63 118 

 Bistand næringslivet utenom 
landbruk, pr innbygger 

70 67 64 95 41 48 

 Beredskap mot brann/ulykkesvern, 
netto driftsutg pr innbygger 

693 611 693 627 625 756 
 

 Fysisk planlegging, netto driftsutg 
pr innbygger 

270 67 341 494 480 624 
 

Prod-
uktivi
-tet i 
kr 

Hvor mye det koster å produsere 
en enhet i snitt, brutto utgifter. 

2012 2013  K.gr 8  Vest-
fold 

Landet- 
Oslo 

 Korr brutto driftsutg pr km vei og 
gate i alt 

59 430 63 624 76 859 104 506 130 034 106 048 

 Korr brutto driftsutg pr  komm. 
eiendomsforvaltning pr m2. 

733 709 707 925 927 742 

 Vedlikehold kom. eiendomsdrift, 
pr m2 

53 56 56 86 63 69 

 Energikostnad for kommunal 
eiendomsdrift,  pr m2 

98 81 106 103 104 79 

 Brutto driftsutg. til fysisk plan-
legging, kulturminne, natur og 
nærmiljø pr innbygger. 

750 713 897 1030 967 1157 

 Kommunalt vann, gebyrgrunnlag 
pr innbygger tilknyttet  

1008 1001 1309 Ukjent 1413 1362 

 Kommunalt avløp, gebyrgrunnlag 
pr innbygger tilknyttet 

1434 1522 1549 Ukjent 1804 1635 

 Kommunal avfallsbehandling, 
gebyrgrunnlag pr innbygger  

993 807 928 ukjent Ukjent Ukjent 

Til- 
gjeng
e-
lighet  
i % 

Dekningsgraden, hvor mange av 
målgruppen bruker tjenesten. 

2012 2013  K.gr 8  Vest-
fold 

Landet- 
Oslo 

 Kommunalt disponerte 
omsorgsboliger pr 1000 innbygger 

7,8 12 18 17 23 21 

 Andel befolkningen tilknyttet 
kommunal vannforsyning 

59,3 61,5 60,8 Ukjent 87,8 82,1 

 Andel innbyggere tilknyttet avløp 
med biologisk-kjemisk rensing 

39,9 39,5 39,8 Ukjent 7,0 21,4 

 Kilo husholdningsavfall pr innb. 468 502 516 Ukjent Ukjent  Ukjent 

 Byggesak, gj.snittlig saksbeh.tid 10/20 15/25 13/7 Ukjent Ukjent Ukjent 
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Med 3/12 ukers frist 

 Reg.plan. gj.snittlig saksbeh.tid 181 181 210 Ukjent Ukjent Ukjent 

 Kartforetning, gj.snitt saksbeh.tid 50 53 67 Ukjent Ukjent Ukjent 

Kvali- 
tet 

Indikasjoner på god kvalitet, 
tilgang på timer/utstyr, tidsbruk. 

2012 2012  K.gr 8  Vest-
fold 

Landet- 
Oslo 

 Andel kom.vei uten fast dekke,% Ukjent 20 20 25,1 12,8 34,7 

 
Prioritering 
Re ligger over både kommunegruppe 8, Vestfold og landet på landbruk, men ligger under på 
fysisk planlegging og kommunale disponerte boliger. På samferdsel og eiendomsforvaltning 
ligger kommunen under landsgjennomsnittet, med over kommunegruppe 8 og Vestfold på 
eiendomsforvaltning. På samferdsel ligger Re under kommunegruppe 8, men over Vestfold. 
 
Produktivitet 
Kommunen ligger under på driftsutgifter veg, drift og vedlikehold kommunal 
eiendomsforvaltning, fysisk planlegging, gebyrgrunnlag kommunalt vann og avløp. 
Energikostnader kommunale bygg ligger over både kommunegruppe 8, Vestfold og landet. 
 
Tilgjenglighet / kvalitet 
Små endringer fra de senere år. Mangler de fleste tall for sammenligning. I forhold til både 
kommunegruppe 8, Vestfold og landet har kommunen en betydelig lavere andel 
husholdninger tilknyttet kommunal vannforsyning, og en betydelig høyere andel tilknyttet 
avløp med biologisk/kjemisk rensing.  
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4. System for internkontroll i Re kommune 

Internkontroll er etablert tilknyttet alle områder kommunen har ansvar for. Rådmannen har 
det overordnede ansvaret for betryggende internkontroll. Kommunalsjefer og 
virksomhetsledere har ansvar for at det utarbeides betryggende internkontroll innenfor sine 
respektive områder.  
 
Internkontroll har fokus i Re kommune via et omfattende sett av virkemidler.  
Summen av disse virkemidlene er kommunens internkontrollsystem. 
 
Internkontrollsystemet og dets omfattende virkemidler kan beskrives slik: 
 

• Intranettet er et samlet dokumentarkiv med rutiner, retningslinjer og prosedyrer for 
de enkelte sektorer vedr. personalforhold og kvalitet på tjenester med mer. 
 

STYRINGSARBEID I VIRKSOMHETEN: 
 
• Virksomhetsleders egenerklæring til rådmannen som egenkontroll. Rådmannen 

innhenter hvert år virksomhetsledernes vurdering av eget område på skjemaet 
Virksomhetsleders egenkontroll. Det inneholder bl.a.: 

a. Kjennskap til innhold i sentrale dokument som reglement for budsjetter, 
delegasjon, økonomiforvaltning, etikk, saksbehandling, nærværsarbeid, 

b. Vurdering av om alle rutiner er gjort godt kjent for alle ansatte. 
c. Bekreftelse på betryggende internkontrollsystem i virksomheten; at etikk 

jevnlig tas opp i møter, medarbeidersamtaler gjennomføres, virksomhets- og 
kompetanseplan foreligger, vernerunder og oppfølging av 
medarbeiderundersøkelser. 

d. Innspill og behov for bistand og forbedringer på områder.  
 

• Virksomhetene utarbeider virksomhetsplaner basert på budsjettene og evaluerer disse 
i årsberetningene som igjen tas inn i kommunens samlede årsberetning. 

• Medarbeidersamtaler er innført på alle nivå, beskrevet i egen rutine Dette bekreftes 
av virksomhetslederne til rådmannen årlig. 

• Samtalene rådmann til kommunalsjefer, kommunalsjefer til virksomhetsledere, 
virksomhetsledere til avdelingsleder/fagsjefer er styringssamtaler der måloppnåelse 
og nye mål blir drøftet. Mål fra virksomhetsplaner og innspill fra leders egenkontroll 
blir benyttet. 

• Innen skoler og barnehager gjennomføres det i tillegg årlige styringssamtaler der 
ledergrupper og større personalgrupper sammen med kommunalsjef drøfter mål og 
måloppnåelse når det gjelder kvalitet og produksjon, arbeidsmiljø og nærværsarbeid 
for ansatte. Følgende rutiner foreligger: 

a. System for kvalitetsvurdering av barnehager etter lov om barnehager. 
b. System for kvalitetsvurdering av virksomheter etter opplæringsloven. 

 
SYSTEMER FOR KONTROLL AV KVALITET/ EVT AVVIK FRA MÅL. 
 
• Avviksmeldingssystemet for å melde avvik med konsekvenser for ansatte, HMS 

avvik, og avvik med konsekvenser for brukere av kommunale tjenester, tjenesteavvik. 
1. HMS avvik skal sendes verneombud, behandles av ledere og rapporteres i 

AMU. 
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2. Tjenesteavvik sendes den leder som virksomheten har definert for hver 
avdeling. Rutinen fastsetter som krav at virksomhetsleder skal 
informeres/involveres i behandlingen. 
 

• Området etikk på intranett omfatter følgende rutiner: 
1. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, med praktisk 

fremgangsmåte. 
2. Rutine for håndtering av mobbing 
3. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. 

 
• Ulike statlige tilsyn gjennomfører stadig ulike typer kontroller bl.a av tjenester. Dette 

brukes til å fokusere på kvalitet i de respektive ledergrupper og personalgrupper og 
resultatene behandles i sektormøter og rådmannens ledergruppe. 
 

• Forvaltningsrevisjonsrapporter fra kommunerevisjonen benyttes til økt fokus på 
forhold som påpekes og til å iverksette forbedringer. Politisk behandling av dette 
sikrer folkevalgt kontroll og muliggjør økte bevilgninger til internkontroll. 
 
 

• Uønskede hendelser, medieoppslag og henvendelser benyttes til forbedringsarbeid. 
 

• Kommunens beredskapsplaner med øvingsrutiner. Rutine for opprettelse av 
kriseledelse ved hendelser. Tilsyn fra fylkesmannen og pålagte øvelser. 
 
 

• Annen hvert år gjennomføres medarbeiderundersøkelse. Arbeid med for- og 
etterarbeid er beskrevet i egen rutine. Brukes til målrettet forbedringsarbeid i 
virksomheter. 
 

• Brukerundersøkelser brukes aktivt og systematisk på mange områder, f.eks innen 
oppvekst og helse og velferd. 
 
 

• Tjenestebeskrivelse med vedtatte kvalitetsstandarder er utarbeidet for skole og 
barnehage. På områdene helse og velferd er de under arbeid og er planlagt fremmet til 
behandling før sommeren 2015. Det gir brukerne et grunnlag for å vurdere om mottatt 
tjeneste holder vedtatt kvalitet. 
 

• Miljørettet helsevern gjør vurderinger av kommunale bygningers inneklima. 
Rapporter til rådmannen gir grunnlag for utbedrende tiltak som sikrer betryggende 
forhold for ansatte og brukere. 
 

• Vestfold interkommunale brannvesen foretar tilsyn mhp brannsikkerhet. Rapporter 
gir rådmann og folkevalgte grunnlag for å sikre mot brann og skader. 
 

• Ledergrupper på ulike nivå arbeider med temaene innen internkontroll. Omfatter 
rådmannens ledergruppe, kommunalsjefenes sektormøter for lederne og ledergrupper 
på virksomhetene og avdelingsmøter. 
 

• AMU er arena for målrettet kvalitetsutvikling vedr. arbeidsmiljø. Der behandles HMS 
avvik, nærværsarbeid, medarbeiderundersøkelser, med mer.  
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Re kommunes overordnede fristliste for saker, planer og rapportering 
 
 

  

Hva: Frist: Hva: Frist: Sendes:

Fraværsrapport 10 Opplæringsplan;
* Innspill til overordnet plan 01.12 Opplæringskoordinator
* Overordnet plan foreligger 01.02  
* Virksomhetenes plan foreligger 01.03  

Regnskapsrapport mm:   (ny mal utarbeides) 10 Handlingsplan HMS 01.01 HMS-ansvarlig
* Økonomi, hver måned
* Sykefravær, hver måned Sjekkliste HMS/BHT 01.02 HMS-ansvarlig
* Positive hendelser, hver måned
* Status HMS, 10.mai og 10.sept, samt i årsmeld. Årsmelding 01.02 Rådmannen v/k-sjef
* Avviksmeldinger; 10.mai og 10.sept, samt i årsmeld.

Virksomhetsplan 01.03 Rådmannen v/k-sjef

Økonomiplan Første uke i april Rådmannen v/øk.sjef

Medarbeiderundersøkelsen Medio mars Rådmannen v/k-sjef

Medarbeidersamtaler Innen mai

Ferieplan Bør foreligge 01.05

Budsjett Medio september Rådmannen v/øk.sjef
Presentasjon i nov Rådmann

Lønnsforhandlinger Vår for 3.4.1/2, kap 5 Pers.rådgiver
Egen frist kap 4

Politiske saker Følger årets møteplan

Re-nytt Følger utgivelsene m.frister

Fellesannonse Årlig oversikt/fristliste

Virksomhetsledersamlinger februar, mai, september, november

FRISTLISTE: RAPPORTER, PLANER M.M. 

MÅNEDLIG: I LØPET AV ÅRET
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 Kalender for kvalitetsvurdering i barnehager 
 

Tidspunkt: Oppgave: Ansvarlig: 
Utført: 
Dato/sig
n 

Januar Levere årsmelding med fokus på måloppnåelse  
(frist 01.02) 

Virksomhetsleder/s
tyrer 

 

Januar - 
februar 

Evaluere systemet for kvalitetsvurdering og 
sørge for nødvendig revidering. 

Rådmann  

Februar-juni Tilsyns/utviklingssamtale på den enkelte 
barnehage. 

Rådmann  

Februar Hovedopptak  Rådmann/virksom
hetsleder 

 

Februar Levere virksomhetsplan (frist 01.03) Virksomhetsleder  
Februar - mars Gjennomføre medarbeiderundersøkelse 

annethvert år (partallsår) 
Rådmann 
/virksomhetsleder/ 
styrer 

 

Februar -april Gjennomføre foreldreundersøkelsen (frist 15.04) Virksomhetsleder/s
tyrer 

 

April - mai Gjennomføre oppfølgingssamtale/lønnssamtale 
med virksomhetsledere 

Rådmann   

April - mai Bearbeide og drøfte resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen og 
foreldreundersøkelsen 

Rådmann / 
virksomhetsleder/st
yrer 

 

 Enkeltvedtak fattes jfr rådgiving fra PPT.  Styrer 
/virksomhetsleder 

 

Mai Gjennomgå sjekkliste for lovoppfyllelse på et 
ledermøte 

Rådmann 
/virksomhetsledere 

 

August Årsplan (01.08)  Virksomhets- 
ledere/styrere 

 

Hele året Følge opp ”avvik” fra sjekklista Rådmann/virksom
hetsleder/styrer 

 

September Gjennomgang av etiske retningslinjer og 
taushetsplikt i personalet 

Virksomhetsleder/s
tyrer 

 

Desember Utlysning av hovedopptak til barnehagene i 
Tønsbergs blad, Re-nytt og kommunens 
hjemmeside 

Rådmannen  
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Årsplan for kvalitetsarbeid i skoler, hjemlet i §13 i Opplæringsloven: 
 

Tidspunkt: Oppgave: Ansvarlig: Utført: 
Dato/sign 

Januar Levere årsmelding med fokus på måloppnåelse  
(frist 01.02) 

Rektor   

Januar - februar Drøfte elev og foreldreundersøkelsen i ulike fora.   
Januar - mars Drøfte resultater for skolebasert vurdering, 

læringsmiljø og læringsutbytte i 
medarbeidersamtalen rådmann - rektor 

Rådmann  

Januar-april. 
 

Gjennomføre obligatoriske nasjonale 
kartleggingsprøver i lesing, regning, engelsk og 
digitale ferdigheter. 
Drøfte resultater fra kartleggingsprøvene på skolen 
(lærere / elever / foresatte) 

Rektor  

Februar Levere virksomhetsplan (frist 01.03) Rektor   
Februar- mars Evaluere systemet for kvalitetsvurdering og sørge for 

nødvendig revidering. 
Rådmann  

Februar - mars Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen annethvert 
år (partallsår) 

Rådmann / rektor  

April Drøfte karakterstatistikk (KOSTRA) Rådmann/ rektor  
April - mai Gjennomføre oppfølgingssamtale / lønnssamtale 

m/rektorer 
Rådmann   

April - mai Bearbeide og drøfte resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen  

Rådmann / rektor  

April-mai Bearbeide og drøfte resultater fra Elevundersøkelsen 
/ lokal trivselsundersøkelse 

Rådmann / rektor  

Mai Rapportering på midler til etter – og videreutdanning Rådmann  
Mai- juni Gjennomføre skriftlig eksamen  Rektor  
Mai – sept. Gå gjennom sjekklista for lovoppfyllelse på et 

ledermøte 
Rådmann /rektor  

Juni Gjennomføre muntlig eksamen Rektor  
Juni-september Tilbakemelding til politisk nivå om gjennomført 

kvalitetsvurdering etter opplæringslovens § 13-10, 
årsmelding / Tilstandsrapport 

Rådmann  

Sept. – nov. Gjennomføre nasjonale prøver på 5. og 8.og 9. trinn Rektor  
Oktober GSI: Innsamling av data Rådmann  
Oktober – nov. Styringssamtale på den enkelte skole med fokus på 

læringsmiljø og læringsutbytte. 
Rådmann  

Oktober - nov. Gjennomføre foreldreundersøkelsen  Rektor  
Oktober - des. Gjennomføre elevundersøkelsen / kommunal 

trivselsundersøkelse 
Rektor  

Oktober – des. Samle inn og gjennomgå resultater fra nasjonale 
prøver. 

Rådmann  

Hele året Gjennomføre STAS på  4. og 7.trinn Rektor  
Hele året Alle teller Rektor  
Hele året Drøfte resultat for skolebasert vurdering, 

læringsmiljø og læringsutbytte skolene imellom 
(rektormøte) 

Rådmann  

Hele året Følge opp ”avvik” fra sjekklista Rådmann/rektor  
 
 
 


