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Arkivsak-dok. 18/00001-13 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 7/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
15.02.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Re 15.02.2018 godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15.02.2018. 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 15.02.2018 kl. 18:00 
Sted: Revetalgata 10 (VIKS' lokaler) 
Arkivsak: 18/00001 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder 

Turid Evensen, nestleder 
Geir Morten Stenhaug, medlem 
Mona Røisgård Kirkevold, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Lars Sollie, varamedlem 

  
Forfall:  Harald Bjerkesti Løken, medlem 
  
Andre: 
 
 
Møteleder:  

Mette Holmen, regnskapsrevisor Vestfold kommunerevisjon  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 

  
Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen 
  

 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/18 18/00001-1 
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
23.11.2017 

3 

2/18 18/00051-1 
Bestilling av prosjektplan til nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

3 

3/18 18/00047-1 Revisor orienterer 15.02.2018 4 

4/18 17/00247-1 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Re 5 

5/18 18/00046-1 Referatsaker 15.02.2018 5 

6/18 18/00045-1 Eventuelt 15.02.2018 6 
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Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste. 
 
Møtet startet med at regnskapsrevisor Mette Holmen fra Vestfold kommunerevisjon 
ga en kort presentasjon av seg selv. Kontrollutvalgsmedlemmene som deltok på 
NKRFs kontrollutvalgskonferanse, Mona Røisgård Kirkevold og Lars Sollie, refererte 
kort fra konferansen.   
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Saker til behandling 

1/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 15.02.2018 1/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.2017 godkjennes.  
 
 
 
 
 
 

2/18 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 15.02.2018 2/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«________________________». Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 20. 
april 2018 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 3. mai 2018. Kostnadene dekkes 
av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.  
 
Møtebehandling 
Leder innledet om saken og gjennomgikk plan for forvaltningsrevisjon. Tema for nytt 
forvaltningsprosjekt ble grundig diskutert. Spørsmål ble besvart av revisor og 
sekretariat.  
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Sykefravær i Re kommune». Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 20. april 
2018 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 3. mai 2018. Kostnadene dekkes av 
budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon. 
 
 
 

3/18 Revisor orienterer 15.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 15.02.2018 3/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Regnskapsrevisor Mette Holmen fra Vestfold kommunerevisjon orienterte om det 
løpende arbeidet med regnskapsrevisjon. Revisjonsarbeidet gjennomføres etter 
planen. Den oversendte rapporten om regnskapsrevisjon 2017 ble gjennomgått. 
Kartlegging og testing av rutiner knyttet til offentlige anskaffelser har vært et prioritert 
område i regnskapsrevisjonen for 2017, og de svakhetene som fremkom ved 
undersøkelse av dette området ble særlig kommentert. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering. Det ble 
gjennomført forvaltningsrevisjon på området offentlige anskaffelser i 2014. 
Kontrollutvalget merker seg at det i revisors løpende rapportering om 
regnskapsrevisjon 2017 fremkommer at det fortsatt er svakheter i etterlevelse av 
regelverket for offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste 
kontrollutvalgsmøte for å redegjøre om rutinene ved offentlige anskaffelser og de 
svakheter som fremkom i revisors rapportering, blant annet manglende 
anskaffelsesprotokoller.  
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4/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Re 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 15.02.2018 4/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Re». 
Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Årsrapporten ble diskutert. Det ble foreslått å fjerne punktet om oppfølging av 
avvikssystemet på Re helsehus, samt legge til punkt om felles kontrollutvalgsmøte 
med Tønsberg 28.02.2017. 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Re» med de 
foreslåtte endringene. Årsrapporten oversendes kommunestyret i Re til orientering. 
 
 
 
 

5/18 Referatsaker 15.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 15.02.2018 5/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Referatsakene ble gjennomgått og diskutert.  
  

• Årsrapport skatteregnskap for Re kommune 

• Fellesnemndas behandling av revisjonsordning på bakgrunn av innstillingene 
fra kontrollutvalget i Re og Tønsberg kommuner. Fellesnemnda vedtok i møte 
14.02.18 at nye Tønsberg kommune skal ha offentlig revisjonsordning.  

 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
 

6/18 Eventuelt 15.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 15.02.2018 6/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Vararepresentant Lars Sollie fremmet følgende forslag:  

«Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte for å 
redegjøre om status i arbeidet med innføringen av de nye personvernreglene 
fra 25.05.2018».  

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte for å redegjøre om 
status i arbeidet med innføringen av de nye personvernreglene fra 25.05.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19:30.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 3. mai 2018.  
 
 
Revetal, 16.02.2018  
 
For leder i kontrollutvalget i Re, Magnus Theiste Østlie 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 
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Arkivsak-dok. 18/00090-2 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 8/18 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL RE KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 

 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2017:  
 
Kontrollutvalget har i møte 03.05.2018 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2017.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens 
årsberetning 2017, revisjonsberetningen datert 13.04.18 og revisors årsmelding 
datert 13.04.18.  
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer.  
 

Driftsregnskapet for 2017 viser kr 538.450.887 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 21.629.880. 
 

 
Til økonomistyringen – driften  

 Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et positivt resultat på ca. 
11,9 millioner kr. Hovedårsaken til det gode resultatet er økt skatteinngang, lavere 
pensjonskostnader, meravkastning finans, lavere rentekostnader og 
mindreforbruk i virksomhetene i forhold til justert budsjett. 
 

 Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende, og samlet sett har 
virksomhetene et mindreforbruk i forhold til justert budsjett. Kontrollutvalget 
registrerer at utgiftene i tjenestesektorene er økende og at de sektorene med 
størst budsjettoverskridelse er områdene helse og omsorg, private barnehager, 
samt psykisk helse og miljøvern.  

 

 Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i 
vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et mål 
for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75 % av 
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driftsinntektene. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 11,9 millioner kr, 
hvilket tilsvarer 1,6 % av driftsinntektene.  

 
Til investeringsregnskapet 

 Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 3.000.000. 
Udekket finansiering må dekkes inn i 2018. Investeringsregnskapet viser et 
finansieringsbehov på kr 187.376.406 for 2017.  
 

 De største investeringene i 2017 gjelder Revetal ungdomsskole og infrastruktur 
Skjeggestadåsen. 
 

Til balansen 
 
Gjeldsforhold 

 Kommunens langsiktige gjeld utgjør totalt 1.756,4 millioner kr og fordeler seg på 
pensjonsforpliktelser med 854 millioner kr og andre lån med 902,4 millioner kr. 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. 
 

 Kontrollutvalget vil påpeke at høy lånefinansiering påvirker kommunens 
økonomiske handlefrihet og kan på sikt svekke tjenestetilbudet. Kontrollutvalget 
registrerer at eventuelle renteøkninger vil gi store utslag i kommunens 
rentekostnader.   

 

 Ubrukte lånemidler har økt og er pr 31.12.17 kr 55.268.710,-. 
 

 Det er bokført ca. 24 millioner kr i avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag.  
 

Likviditet 
Likviditeten i Re kommune er tilfredsstillende. 
 
Fond 
Disposisjonsfondet har i 2017 økt til 36,9 millioner kr. Dette utgjør 4,9 % av 
driftsinntektene.  
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til kapitel om internkontroll i årsberetningen 2017 fra rådmannen. Revisor 
har ikke rapportert om økonomiske misligheter i Re kommune i 2017. 
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen av 
13.04.2018.  
 
Til grunnleggende rutiner og system  
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen har hatt høy aktivitet og stort fokus i 2017 
på å forberede sammenslåing med Tønsberg kommune i 2020. Regnskapet for 
fellesnemnda er ført i Tønsberg kommunes årsregnskap for 2017.  
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Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Re kommunes årsregnskap 2017. 
 
Vedlegg:  
Årsregnskap 2017 for Re kommune 
Årsberetning 2017 for Re kommune  
Vedlegg til årsberetning 2017 
Revisjonsberetning Re kommune, datert 13.04.2017 
Årsmelding til kontrollutvalget i Re kommune, datert 13.04.2018 
Revisjonsberetning fellesnemnda nye Tønsberg kommune, datert 12.04.2018 

 
Saksframstilling: 
 
I tråd med kommuneloven § 48 skal kommunen hvert år avlegge årsregnskap og 
årsberetning innen gitte frister. Årsregnskapet skal inneholde driftsregnskap, 
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. 
Årsberetningen skal gi opplysninger som er viktige for å bedømme kommunens 
stilling og resultat.  
 
Følgende frister gjelder for regnskapsavleggelse, årsrapport og revisjonsberetning:  

• Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar. 
• Årsrapport skal utarbeides innen 31. mars. 
• Revisors beretning skal avgis innen 15. april.  

 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 6 skal 
kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte. Kontrollutvalgsforskriften § 7 angir følgende:  
 

«Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal 
utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 
eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av 
uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 
dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget». 
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1.  Rådmannens betraktninger 
 
Det produseres mange saker til folkevalgte organer i løpet av et år. Noen saker krever mer ressurser 
enn andre, og vil på den måten prege inntrykket av det som har skjedd. I 2017 har kommunestyret 
behandlet i alt 106 saker, omtrent som foregående år. Formannskapet har behandlet 58 saker, 
Hovedutvalget for Drift, eiendom og næring 115 saker og Hovedutvalget for Helse og Velferd 73 
saker. 
 
Av saker som har preget 2017 trekkes følgende fram: 
 

 Forlovelse med Tønsberg 
o Politisk plattform, del 1 – fokus på inndelingslovens bestemmelser 
o Folkemøter med varierende deltakelse – kan tolkes på flere måter 
o Politisk plattform del II – målsettinger – satsingsområder mm 
o Samarbeid om tjenester, spesielt innen teknisk sektor 

 Grensejusteringer – to ulike prosesser, hvor kommunene ser ut til å bli enige om løsningen 
o Re – Holmestrand 
o Re – Horten 

 Åpning av nye Revetal ungdomsskole, ny flerbrukshall og rehabilitering av svømmehallen 
gjenstår i 2018. 

 Vedtak om flytting av folkebibliotek til Revetal og inngåelse av leiekontrakt m/Revetal Invest. 
Ferdigstillelse januar 2019. 

 Ekstern gjennomgang av tjenester innen pleie og omsorg – mulighetsrom påvist 
 Festetomter – opprydding og oversikt utarbeidet 
 Lensmannskontoret legges ned 
 Smart Oppvekst – fra prosjekt til ordinær drift, organiseres i rådmannens stab 
 Re middelalder feiret 10-års jubileum 

 
I økonomiplanen ble det foretatt en prioritering blant alle målsettingene i kommuneplanen. 
Måloppnåelse i forhold til disse er beskrevet senere i årsmeldingen. Oversikt over kommunestyrets 
vedtak i 2017, status og hvordan disse er fulgt opp følger som eget vedlegg. 
 
Hovedbildet er at kommunens satsing på forebyggende systematisk arbeid overfor barn og unge 
gjennom smart oppvekst fortsetter. Opplegg overfor familier og for ungdomstrinnet er utviklet. I 2017 
ble smart-senteret etablert som en fast enhet i rådmannens stab. Arbeidet med å videreutvikle senteret 
vil fortsette i 2018. En videreutvikling er avhengig av at vi greier å inngå forpliktende avtaler med 
eksterne parter. Det er stor ekstern pågang, men vårt hovedfokus må være å videreutvikle metodikken 
internt i egen kommune. 
 
Økonomisk resultat: 
Økonomisk var 2017 et godt år for kommunesektoren generelt. I flg. Kommunal Rapport ser det ut til 
å bli det beste resultatet for kommunesektoren på 20 år. 
 
For Re er resultatet ca. 21,6 mill. kr. bedre enn forventet. Budsjettet for 2017 ble saldert med 8,1 
mill.kr fra bufferfondet. Bruker av fondet må etter gjeldende regler inntektsføres selv om behovet falt 
bort.. Korrigert for denne bruken er årsresultatet et overskudd på kr. 13,5 mill. kr.  
 
Netto driftsresultat utgjør 11,9 mill. kr. eller 1,6 % av driftsinntektene.  
 
Hovedårsakene er knyttet til økt skatteinngang, meravkastning finans, lavere rentekostnader, 
pensjonskostnader og mindreforbruk i virksomhetene i forhold til justert budsjett. Det siste er meget 
gledelig og viser at det utøves god økonomisk kontroll av virksomhetslederne. Spesielt gledelig er det 
at Barn og unge nå synes å høste økonomiske frukter av et langsiktig endringsarbeid innen 
barnevernet. 
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Rådmannen foreslår at det udisponerte overskuddet avsettes til bufferfond. 
 
Kommunereformen og sammenslåing med Tønsberg: 
Re kommune blir ikke eldre enn 18 år. Fra 01.01.2020 ser nye Tønsberg kommune dagens lys. 
Prosjektleder og rådmann for den nye kommunen ble ansatt før årsskiftet og han hadde sin først 
arbeidsdag 02.01.18. 
 
Grunnlaget for sammenslåingen er lagt i den politiske plattformen som ble vedtatt i 2017. Ord og 
målsettinger skal nå konkretiseres og vises ved handling.  
 
Alle interkommunale løsninger mellom Holmestrand, Hof og Re ble sagt opp i 2017. Pr. i dag er det 
kun avtalen om kulturskole som gjenstår før den også opphører fra 01.08.18. 
 
Opphør av disse interkommunale avtalene har medført flere lignende avtaler mellom Re og Tønsberg, 
og flere samarbeidsavtaler er inngått i 2018. I tillegg er alle ansatte i teknisk sektor i Re overført og 
tilbudt ansettelse i Tønsberg kommunen f.o.m. 01.01.18. 
 
Befolkningsvekst: 
Re ønsker enn sterkere vekst enn landsgjennomsnittet. Det ble også resultatet i 2017. Norge hadde en 
befolkningsvekst på 0,71 %, Vestfold 0,82 % mens Re vokste med 1,45 %. Det er ved årsskiftet 9624 
innbyggere i Re, 138 flere enn forrige år. Fødselsoverskuddet utgjorde bare 12% av veksten. Tønsberg 
vokste med 0,96 % og har ved årsskiftet 45355 innbyggere. 
 
Utfordringer videre: 
Kommunen har investert mye de senere årene. Sammen med en bevisst strategi om å beholde noe 
midler til langsiktig forvaltning har dette vært økonomisk gunstig for kommunen, med høyere 
avkastning enn rente på lån. Samtidig gjør dette kommunen sårbar for en ev. renteoppgang. Med høy 
andel lån i flytende rente vil 1% renteoppgang utgjøre vel 7 mill. i økte årlige utgifter. For at dette ikke 
skal få umiddelbare konsekvenser for tjenestene, er det viktig å ha et tilstrekkelig stort bufferfond som 
både kan håndtere svingninger i avkastningen, takle en renteoppgang og håndtere uforutsette hendelser 
på driften. På den måten vil vi få tid til å omstille oss på en god måte. 
 
Arbeidet med å rigge den nye kommunen intensiveres nå i 2018 
og vil prege arbeidet i tiden fram til 2020. Stor grad av 
involvering er meget positivt, men krevende. Ordinær drift skal 
opprettholdes samtidig som noe nytt skal skapes. 
Kommunesammenslåing er som å skifte hjul på en bil i fart, er et 
bilde som ofte er brukt. Det skal altså vi gjennomføre for 2. gang 
på 18 år. 
 
Målet må uansett være at Re skal gå inn i den nye kommunen med gode tjenester samt en ryddig og 
god økonomi. 
 
Re, mars 2018. 
 
 
Trond Wifstad 
rådmann 
 
 
Unni Bu   Mette G. Halvorsen  Ivar Jostedt 
kommunalsjef   kommunalsjef   kommunalsjef   
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2. Økonomisk analyse 
2.1.0 Driftsregnskapet på utgifts- og inntektsarter. 

 

 
Kommentarer til tabellen: 
For 2017 er det et regnskapsmessig mindreforbruk iht budsjettert på kr 21.629.879,84.  Dette 
er et resultat etter bruk og avsetninger til fond. Netto driftsresultat (før bruk av/avsetning til 
fond) er et overskudd på 11,9 mill. kr, mens det var budsjettert med et underskudd på 16,4 
mill. kr. Det var budsjettert med bruk av bufferfondet (disposisjonsfond) med 8,137 mill.kr 
pga. forventet underskudd. Det må etter gjeldende regler (forslag til endring foreligger) selv 
om det ikke er behov for det. Bunnlinjen viser dermed ikke et årsresultat, men et avvik fra 
budsjettert resultat. Uten bruken av bufferfondet ville resultatet vært 13,5 mill.kr, noe som kan 
sies å være et bedre uttrykk for regnskapsresultatet.  
Overskuddet fra 2016 på 26,5 mill.kr er i tråd med vedtak i kommunestyret avsatt til 
bufferfondet med 22,3 mill. kr. 4,2 mill.kr er satt av til bestemte formål i 2017. Det er samlet 
inntektsført 9,7 mill.kr fra bundne fond og avsatt 12,3 mill.kr til bundne fond. Dette er midler 
til formål bestemt av eksterne, hovedsakelig etter selvkostregler for vann, avløp og 
renovasjon.  

Regnskap Regnskap Regnskap Budsj(e) 

2015 2016 2017 2017 i kr. i %

Driftsinntekter

Brukerbetalinger    25 589 26 601 26 631 27 061 -430 -2 %

Andre salgs- og leieinntekter    53 868 54 979 50 089 47 344 2 745 6 %

Overføringer m krav til motytelse     98 690 101 360 115 847 77 710 38 137 49 %
herav - sykelønn/fødsel (17100-110) 22 952 22 952 25 281 1 061 24 220   

Rammetilskudd    251 637 257 058 261 675 262 768 -1 093 0 %

Andre statlige overføringer     21 306 34 024 34 106 27 574 6 532 24 %

Andre overføringer    450 485 617 40 577 1443 %

Inntekts- og formuesskatt    209 397 228 469 246 644 232 454 14 190 6 %

Eiendomsskatt    -          17 169     14 476     14 700    -224 -2 %

SUM DRIFTSINNTEKTER 660 937 720 145 750 085 689 651 60 434 9 %

Driftsutgifter

Lønnsutgifter  337 626 360 821 381 370 364 573 16 797 5 %

Sosiale utgifter   84 463 89 549 94 871 93 826 1 045 1 %

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod 77 610 85 842 100 319 87 486 12 833 15 %

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod    98 099 96 290 103 093 102 928 165 0 %

Overføringer   30 813 36 869 42 101 31 990 10 111 32 %

Avskrivinger  31 294 35 756 39 246 0 39 246

Fordelte utgifter  -17 -8 084 -11 765 -6 474 -5 291 82 %

SUM DRIFTSUTGIFTER 659 888 697 043 749 235 674 329 74 906 11 %

Brutto driftsresultat 1 049 23 102 850 15 322 -14 472

finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 7 100 6 829 5 347 4 800 547 11 %

Gevinst finansielle instrument 965 3 890 5 562 700 4 862 695 %

Mottatte avdrag på utlån 26 37 33 0 33

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 8 091 10 756 10 942 5 500 5 442 99 %

finansutgifter 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 17 662 15 425 13 914 13 291 623 5 %

Tap på finansielle instrument 3 644 1 077 1 173 0 1 173

Avdragsutgifter 19 372 22 432 23 971 23 971 0 0 %

Utlån 52 54 49 0 49

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 40 730 38 988 39 107 37 262 1 845 5 %

Resultat eksterne finanstransaksjoner -32 639 -28 232 -28 165 -31 762 3 597

Motpost avskrivinger 31 294     35 756     39 246     -          39 246

Netto driftsresultat -296 30 626 11 931 -16 440 28 371

interne finanstransaksjoner 0

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 7 865       26 495     26 495    0

Bruk av disposisjonsfond 8 931       -          8 137       8 137      0

Bruk av bundne fond 2 828       2 317       9 715       8 478      1 237

SUM BRUK AV AVSETNINGER 11 759  10 182  44 347  43 110  1 237

Overført investeringsregnskapet -          -          -          -          0

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk -          -          -          -          0

Avsetninger til disposisjonsfond -          11 445     22 295     22 295    0

Avsetninger til bundne fond 3 598       2 868       12 353     4 376      7 977

SUM AVSETNINGER 3 598     14 313  34 648  26 671  7 977

Regnskapsmessig mindreforbruk 7 865     26 495  21 630  21 630 

Avvik budsjett
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2.1.1 Driftsregnskap-avvik iht budsjett  
 

Virksomhet Netto Netto reg. Avvik Kommentar

Alle tall i hele tusen kroner regnskap budsjett

RÅDMANN/ STAB 33 366 35 129 1 763 Innsparing 

I % av budsjettet 94,98 %

Fellesutgifter skole 11 392 12 276 884 Innsparing 

Ramnes skole 14 733 14 717 -16 Merforbruk 

Kirkevoll skole 33 594 33 970 376 Innsparing 

Solerød oppvekstsenter 14 541 13 848 -693 Merforbruk 

Røråstoppen skole 16 420 16 898 478 Innsparing 

Revetal ungdomsskole 28 446 28 624 178 Innsparing 

PPT 3 513 3 800 287 Innsparing 

Fellesutgifter barnehage 24 928 23 541 -1 387 Merforbruk 

Barnehage 42 639 45 206 2 567 Innsparing 

Kulturtjenesten 11 428 11 649 221 Innsparing 

Barn og unge 29 808 30 511 703 Innsparing 

OPPVEKST-KULTUR 231 442 235 040 3 598 Innsparing 

I % av budsjettet 98,47 %

Samhandling/Trygge lokalsamfunn 813 910 97 Innsparing 

   NAV i Re 31 983 33 276 1 293 Innsparing 

Helse og omsorg 102 214 99 011 -3 203 Merforbruk 

Psykisk helse miljøarbeid 71 047 71 604 557 Innsparing 

HELSE- OG VELFERD 206 057 204 801 -1 256 Merforbruk 

I % av budsjettet 100,61 %

TEKNIKK OG NÆRING 40 464 41 287 823 Innsparing 

I % av budsjettet 98,01 %

Kirkelig fellesråd 6 476 6 225 -251 Merforbruk

SUM ORDINÆR DRIFT 517 805 522 482 4 677 Innsparing 

Ansvar: 9000-9900:

Skatteinntekt -246 644 -232 454 14 190 Merinntekt 

Tilskudd lav skatteinngang -20 518 -24 439 -3 921 Inntektssvikt

Rammetilskudd/skjønn -238 097 -238 329 -232 Inntektssvikt

SUM FRIE INNTEKTER -505 259 -495 222 10 037 Merinntekt 

Skatt på eiendom -14 477 -14 700 -223 Inntektssvikt

Statstilskudd generelle -2 017 -2 000 17 Merinntekt 

Tilskudd ressurskrevende brukere -10 102 -10 098 4

Flyktningetilskudd -23 046 -21 414 1 632 Merinntekt 

Renteinntekter utbytter -1 860 -1 000 860 Merinntekt 

Renteinntekter formidlingslån -292 -300 -8 Inntektssvikt

Avkastning langsiktig plasserte midler -8 321 -4 200 4 121 Merinntekt 

Bruk overskudd 2016 -26 495 -26 495 0 Som budsjett

Bruk av bufferfond -8 137 -8 137 0 Som budsjett

SUM GENERELLE INNTEKTER -600 006 -583 566 16 440 Merinntekt 

Lønnsoppgjør, pensjon, reserver * -5 217 -2 673 2 544 Merinntekt 

Avdrag 23 971 23 971 0

Renteutgifter, rentebytter 14 324 12 991 -1 333 Merforbruk 

Renteutgifter formidlingslån 345 300 -45 Merforbruk 

Avsatt til disp. fond 22 295 22 295 0 Som budsjett

Avsatt til bundne fond sentralt 4 853 4 200 -653 Merforbruk 

SUM GENERELLE UTGIFTER 60 571 61 084 513 Innsparing 

SUM UTENFOR ORDINÆR DRIFT -539 435 -522 482 16 953 Merinntekt 

REGNSKAPSRES.-OVERSKUDD -21 630 0 21 630 Overskudd  
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Kommentarer til tabellen 
 
Tabellen viser avvik mellom regnskap og endret budsjett per virksomhet, for rammeområdene 
og for sentrale inntekts- og utgiftsområder.  
På virksomhetene viser regnskapet alle utgifter og inntekter tilknyttet virksomheten, også 
bruk og avsetning til fond som vedrører virksomhetens drifts og tilsvarende noen finansposter. 
På teknikk og næring føres alt på selvkostfond vann, avløp, renovasjon og byggesak. 
 
Tilskudd ressurskrevende brukere, en refusjonen fra staten for utgifter, er anslått til 10,1 
mill.kr likt med. Det er et anslag som bokføres. Faktisk søknad og tildeling skjer i 2018. 
 
Skatteinngangen er 14,2 mill. kr over budsjett med en skattevekst på 8%. Sterkere vekst i Re 
enn landet gav nedgang i tilskudd for lav skatteinngang på 3,9 mill. kr. Samlet skatt og 
rammetilskudd er 10 mill.kr mer enn budsjettert. Det inkludere 0,6 mill.kr fra staten til 
digitalisering, avsatt til ny hjemmeside/intranett nye Tønsberg kommune. Kr 3060’ i 

digitaliseringsmidler som ble videresendt Tønsberg, er trukket ut av rammetilskuddet her. 
 
Renteinntekter gav kr 860’ merinntekt, i tillegg er budsjettet bedret med 0,9 mill. kr gjennom 
året. Det er fra plassering av et stort låneopptak. Renteutgifter inkl. rentebytter gav samlet 1,3 
mill.kr i netto merutgift. iht budsjett grunnet noe renteøkning iht prognose og forskjøvet 
avdrag. 
 
Lønnsoppgjør, pensjon, reserver har merinntekter på 2,5 mill. kr. 
Det har følgende årsaker: 

 Netto merinntekt fra premieavviket/avregning fra pensjon på 1,1 mill.kr. 
 Periodisert lønn ble 0,3 mill. kr til inntekt.   
 Det er en ubrukt budsjettpost med reserve til rettighetsbasert tjenester på 0,25 mill. kr.  
 Reserve ubrukt til lønnsoppgjør 0,87 mill.kr. 

 
Langsiktig plasserte midler gav 4,1 mill.kr utover budsjett.   
 
Alle poster utenfor ordinær drift gir en merinntekt utover budsjett på 8,9 mill. kr. 
 
Avvik på ordinær drift 
Driftsregnskapet for ordinær drift i virksomhetene inkl. kirkelig fellesråd viser innsparing iht. 
budsjett på ca 4,7 mill. kr.  
 
Hovedavvik pr rammeområde. 
Rådmann/stab, har innsparing ca 1,8 mill.kr eller ca 5 % av netto budsjettet. 
Oppvekst og kultur har et innsparing på 3,6 mill.kr eller 1,5 %. 
Helse og velferd har et merforbruk på kr 1,3 mill. kr eller 0,6 %.  
Teknikk og næring har innsparing på 0,5 mill.kr eller 2 %.  
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Virksomhetenes avvik i hele 1000 kr forhold til netto driftsbudsjett kan vises slik: 
 
Virksomhet/budsjettområde Reg.budsjett Avvik Avvik i %

Samhandling/Trygge lokalsamfunn 910 97 10,7 %

PPT 3 800 287 7,6 %

Fellesutgifter skole 12 276 884 7,2 %

Barnehage 45 206 2 567 5,7 %

Rådmann/stab 35 129 1 763 5,0 %

   NAV i Re 33 276 1 293 3,9 %

Røråstoppen skole 16 898 478 2,8 %

Barn og unge 30 511 703 2,3 %

Teknikk og næring 41 287 823 2,0 %

Kulturtjenesten 11 649 221 1,9 %

Kirkevoll skole 33 970 376 1,1 %

Psykisk helse miljøarbeid 71 604 557 0,8 %

Revetal ungdomsskole 28 624 178 0,6 %

Ramnes skole 14 717 -16 -0,1 %

Helse og omsorg 99 011 -3 203 -3,2 %

Solerød oppvekstsenter 13 848 -693 -5,0 %

Fellesutgifter barnehage 23 541 -1 387 -5,9 %

SUM AVVIK 516 257 4 928 1,0 %  
 
 
Det samlede positive avviket i tjenesteproduksjonen er på 1 % av netto budsjett. De positive 
budsjettavvikene er ca 5 mill.kr større enn de negative avvikene.  
 
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. 
 
Beløpsmessig har helse og omsorg det største negative avviket på 3,2 mill. kr. Området ble 
tilført 2 mill. kr ved budsjettrevisjon. Merforbruk utover opprinnelig budsjett er da 5,2 mill. 
kr. 
Fellesutgifter barnehage har det største negative avviket i % med -5,9%. Området ble også 
tilført 1,4 mill.kr ved budsjettrevisjon, slik at samlet utgift utover opprinnelig budsjett er 2,8 
mill.kr.   
Største positive innsparingsbidrag i kr kommer fra Barnehage med 2,6 mill.kr.  
Psykisk helse og miljøarbeid ble tilført 0,3 mill. kr ved budsjettrevisjon og innsparing fra 
opprinnelig budsjett er dermed 0,8 mill.kr. Merutgiften på Solerød skyldes en planlagt 
utvidelse av barnehagedriften med en avdeling uten tilførsel av midler da en forutså at øvrig 
barnehagedrift ville gi besparelser som dekket dette. 
 
Beskrivelser om avvikene med årsaker finnes under det enkelte rammeområde. 
 
For flere av virksomheter er det hendelser og endringer i behov for lovpålagte tjenester som 
har påvirket resultatet. Budsjettrammene for tjenestene er økt gjennom året med 3,7 mill.kr. I 
tillegg er det tilført midler til lønnsoppgjøret fra reserven.  
Finansutgifter netto ble ved budsjettrevisjoner redusert med 5,4 mill.kr, renteinntekter økt 
med 0,9 mill.kr, renteutgifter redusert med 4,3 mill.kr og avdrag med 0,2 mill. kr. 
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2.1 . 2 Utvikling i brutto driftsutgift per rammeområde

Tallene er brutto drift fratrukket avsetninger og interne overføringer .

Utviklingen fra 201 6 til 2017 .

Det v ar samlet sett en vekst på 6,6 % i bruttoutgiftene på rammeområdene fra 2016 til 2017 .
Rammeområdene har mello m 2,2 % og 14,7 % brutto vekst. Rådmann/stab har 12 % vekst
grunnet overføring av skatteavdeling fra Tønsberg. Teknikk og næring har 14,7 % vekst
grunnet vekst på vei, bygningsvedlikehold, forsikringssak Skjeggestadåsen mm.

Utviklingen i brutto driftsutgift pr ra mmeområde
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2.2 Pensjonskostnader  
 
Netto gav sluttavregninger av endelige pensjonskostnader KLP/SPK inkl. premieavvik en 
netto merinntekt på 1,1 mill. kr. Inntekten fra avregning/premieavvik ble 5,1 mill.kr mot 
budsjettert 4 mill.kr. Dette føres på et felles ansvar utenfor virksomhetenes drift.  
 
Re kommunes plasseringsløsning i KLP har gitt meravkastning fra 2009-17 Det har gitt 
kommunen en større buffer og en posisjon for fortsatt meravkastning.  
 
Arbeidsgivers kostnader til pensjon samlet.  

Samlet Re kommune Regnskap Buds(end) Avvik(per.)

2 017            2 017            2 017            

10 900       ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 32 680          34 862          2 228-            

10 901       ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK 7 198            7 339            1 604            

SUM 39 878          42 201          624-               

 
 
 
Det er 2,2 mill.kr i besparelse til KLP samlet og en merutgift på 1,6 mill.kr til SPK samlet når 
all premieinnbetaling på virksomhetene medtas. Netto 0,6 mill.kr i besparelse for Re på kun 
premieinnbetalingene til KLP/SPK. 
 

Regnskap Budsjett Avvik Kommentar

Art Ansvar/tjeneste - tekst 2 017          2 017        -         

Ansvar 9020 PREMIEAVREGNING KLP/SPK

Tjeneste 1700 Premieavvik

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 2033 -2 301      4 334     Merutgift

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK 120 -1 320      1 440     Merutgift

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 303 -369         672         Merutgift

Sum 1700 Premie avvik 2 456          -3 990      6 446     Merutgift

Tjeneste 1710 Belastning av tidl. premieavvik

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 458 -            458         Merutgift

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK -36 -            -36         Merinntekt

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 60 -            60           

Sum Tjeneste 1710 Belastning av tidl. premieavvik 482             -            482         Merutgift

Tjeneste 1730 PREMIEFOND

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP -12276 -            -12 276  Merinntekt

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT -1731 -            -1 731    Merinntekt

Sum tjeneste: 1730 PREMIEFOND -14 007      -            -14 007  Merinntekt

Alle øvre tjenester ansvar 9020

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 6 158          -            6 158     Merutgift

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK -1 047         -            -1 047    Merinntekt

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 892             -            892         Merinntekt

Sum øvrige tjenester 6 003          -            6 003     Merutgift

Sum utgifter ansvar 9020 KLP /SPK -5 066         -3 990      -1 076    Besparelse sentralt ansvar

Pensjon belastet virksomhetenes drift ansvar 0-5000

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 36 308        36 182     126         Merforbruk

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK 8 160          7 339        821         Merforbruk

Sum virksomhetene 44 468        43 521     947         Merforbruk virksomheter

Re kommune samlet KLP/SPK /arbeidsgiveravgift 39 402     39 531   -129     Mindreforbruk  



8/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00090-2 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 : arsberetning 2017

12 
 

 
På pensjon ble det samlet på sentralt ansvar ført en reduksjon i pensjonsutgiften på ca 5,1 
mill.kr inkl. arbeidsgiveravgift. Det omfatter premieavvik for året, tidligere premieavvik og 
bruk av premiefond opptjent i KLP. Dette var budsjettert å utgjøre en inntekt på 4 mill. kr og 
merinntekten sentralt er da 1,1 mill. kr. På virksomhetene er det kr 947’ i merutgift på 
pensjonsavsetning. Dette har inngått i virksomhetenes budsjettstyring. 
Samlet sett er da arbeidsgivers samlede kostnad til pensjon inklusiv premieavvik kun 0,1 
mill.kr under budsjettet. 
 
Årsaker til innsparinger på sentralt ansvar: 
 
For KLP er den lave beregnede pensjonskostnaden bl.a en effekt av meravkastning på 
pensjonsmidler fra den valgte investeringsløsning. For 2017 har Re brukt 12,2 mill.kr opptjent 
i KLP til å direkte betale årets premie. Dette vises direkte som en inntektsføring i regnskapet 
det året fondet brukes, men motvirkes av premieavviket som kun regnes av premie fra 
kommunekassen. Det året fondet brukes, sparer kommunen kun likviditet ved at 
kommunekassen ikke belastes for utbetalingen, men regnskapsresultatet blir det samme. Men 
over de syv påfølgende år bedres regnskapsresultatene med samlet 12,2 mill.kr pluss 
arbeidsgiveravgift. Det ble brukt henholdsvis 7,9 og18 mill.kr i fond i KLP i 2015 og 2016. 
Opptjente fond som ble brukt i perioden 2010-16 gir dermed lavere pensjonskostnader med 
effekt flere påfølgende år. 
Forskjellen mellom årets beregnede pensjonskostnad og den beregnede premie fra kassen, 
kalles premieavvik. Det kan dermed være til utgift eller til inntekt. De fleste år har det vært en 
inntekt, fordi premiene er større enn beregnet kostnad. 
 
Tjeneste 1700 Premieavvik.  
For KLP ble det innbetalt 2 mill.kr for lite iht pensjonskostnad og det blir dermed et 
premieavvik til utgift.  
For SPK ble det innbetalt 0,1 mill.kr for lite fra kommunen iht beregnet pensjonskostnad. Det 
gir et premieavvik til utgift.  
Det må sees i sammenheng med at kommunen hadde fond i KLP som i tillegg ble benyttet til 
premiebetaling direkte. Det vises i tjeneste 1730 premiefond i tabell over og er en inntekt på 
ca 14 mill.kr. Hadde ikke kommunen hadde dette fondet opptjent ved god avkastning, måtte 
det blitt betalt av kommunekassen. Se note 2 i regnskapet for beregninger av kostnader og 
premieavvik. 
 
Tjeneste 1710. Premieavvik til utgift fra tidligere år vil komme til inntekt med en andel på 1/7 
hvert regnskapsår fremover. Inntektspremieavvik vil komme til utgift. Sett over lang tid vil 
det etter hvert være den innbetalt premie som blir belastet i regnskapene. Avvik fra 2014 og 
nyere blir avskrevet med 1/7 del årlig. I tillegg til dette kommer 14,1 % arbeidsgiveravgift.  
 
KRD’s forskrift fra 2005 som beregner premieavvik har dermed utsatt pensjonskostnadene 
frem i tid 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. Re har motvirket dette ved å 
oppnå god avkastning i KLP som brukes til denne premie. 
 
Kommunen har 100 % risikoutjevning med andre kommuner i KLP på pensjonsutgifter i 
aldersgruppen 62-64 år.  
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Pensjonsmidler KLP _investeringsvalg. 
 
Re kommune har fra 2009 valgt det KLP benevner som investeringsvalg etter vedtak i 
kommunestyret. Avtalen er videreført for 2016-20 etter nytt vedtak i kommunestyret i 2015. 
KLPs 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.  
Meravkastningen fra 2009 til 2017 er sammen med også gode resultater i fellesordningen i 
KLP årsakene til de årlig besparelsene på budsjettet vedr. pensjon. Det året de opptjente fond i 
KLP brukes til betaling av premien, bedres likviditeten ved at kommunekassen spares for 
utbetalingen. Fra året etter kommer den resultateffekten inn i regnskapet med en årlige andel 
fremover på fra 1/7 del i ny ordning. Over tid blir derfor alt som spares opp i KLP ved 
meravkastning og som brukes til å dekke premien en besparelse på driftsregnskapet for Re 
kommune. 
 
Fellesordningen KLP- investeringsvalg 

 
 
Iflg tabell fra årsrapport er da samlede innestående 1.1. 17 ca 463 mill.kr eskl. 
egenkapitaltilskuddet.  
 
KLP investeringsvalg 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alle år

Pensjonsmidler, mill. kr pr 31.12240,8 261,5 289,9 315,6 343,4 366 412 463 498

Avkastning oppgitt 7,4 % 8,6 % 2,2 % 7,2 % 8,8 % 6,7 % 4,0 % 6,2 % 7,5 %

Avkastning i mill. kr 16,5 26,7 34,7

Avvik Mot KLPs hovedportefølje1,8 % 1,1 % -1,0 % 0,5 % 2,5 % -0,2 % 0,0 % 0,4 % 0,7 %

Derav mer- avkastning mill.kr 3,9 2,65 -2,7 1,4 7,9 -0,7 0 1,7 3,2 17,35  
 
Pensjonsmidler i KLP er sum plassert i markedet opplyst av KLP frem til 2014. For 2015 og 
2016 er beløpet tatt fra årsrapport fra KLP. Tabellen viser at det 2009-17 samlet sett er en 
meravkastning i forhold til hoved porteføljen til KLP på ca 17,3 mill. kr ved kommunens 
investeringsvalg i KLP. For 2017 er meravkastningen 3,2 mill. kr. Grunnen er at en høyere 
andel aksjer gir meravkastning over tid.  
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Over de siste fem år har snittavkastningen vært 6,6% årlig. 
Aksjer har i 2017 gitt 15,9 % avkastning, eiendom 8,8% og omløpsobligasjoner 3,5% og 
anleggsobligasjoner 4,1%. Det er spredd på en rekke ulike fond. Aksjer har 18% norske, 
resten globale. Best avkastning gav fremvoksende markeder med 30,6%. svakest var 
statspapir 0,4%. 
 
For 2017 garanterte KLP 2,6% avkastning og oppnådde 7,5%. Det er aksjer og eiendom som 
særlig har bidradd. Det gir et overskudd på den garanterte renten på 4,9%. 
 
 

 
 
Andelen aksjer og alternative investeringer har steget fra 23,4% til 26,8 % i 2017. Det er 
pengemarked som er sterkest redusert. Kontoutskrift fra KLP pr 2017 ligger i sin helhet i 
vedleggsheftet til årsberetningen. 
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2.3.1  Skatt, ordinære rammetilskudd og skjønn 
 
Skatt, ordinære rammetilskudd og skjønn består av følgende elementer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar til tabell: 
 
For 2017 var regulert budsjett for frie inntekter på 495,2 mill.kr. Merinntekten er 13,1 mill. kr. 
I beløpet inngår 4 mill.kr i digitaliseringsmidler tildelt Re og Tønsberg. Derav er kr 340’ 

overført til investeringer i digitale trådløse nett ved kommunens lokasjoner. Kr 3.060’ er 

overført til Tønsberg kommune og kr 600’ er avsatt til felles ny hjemmeside i nye Tønsberg 
kommune. Andre merinntekter er et regiontilskudd på kr 598’, et ekstraskjønn på kr 350’, kr 

700’ innvilget etter søknad. Eksl. digitaliseringsmidler er merinntekten 9,4 mill.kr. 
 
Re har merskattevekst på 14,2 mill. kr. Regjeringen nedjusterte skatteveksten i år for 
primærkommuner fra 1,5% ned til 1% i mai. I oktober ved fremleggelse av statsbudsjett 2018 
v ble den nasjonale prognosen for kommunene økt til 3,3% skattevekst. 
Re har oppnådd 8% skattevekst for hele 2017. Det var 14,7 % vekst for nov. isolert i Re. 
Samlet for kommunene ble veksten i skatteinntektene 4,5% fra året før.  
Re og Tønsberg får regiontilskudd fordi kommunene slår seg sammen. Re får kr 598’. 
Regiontilskudd skal styrke tjenestene i kommuner som etter sammenslåing blir større enn 
8000 innbyggere og beløpet har ikke andre bindinger enn å bedre tjenestene. 
Re får delvis kompensasjon for bortfall av basistilskudd med 3,44 mill. kr. Re er etter søknad 
innvilget kr 700’ tom 2019 i årlig delvis komp for bortfall av inndelingstilskudd.  
 
Også for 2017 oppgis som en viktig årsak til merveksten i landet at det skyldes skatt på 
utbytte grunnet uttak/tilpasninger før økte skattesatser trer i kraft. 
 
Systemet er slik at kommunene kan tape og vinne på skatteanslaget fra staten. Re er avhengig 
av landets samlede vekst for å få et tilskudd for skatteutjevning som budsjettert.  
 
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 

alle tall i hele tusen kroner

Regnsk. 
2017

Budsjett 
(endr) 
2017

Svikt i 
inntekt 

Mer- 
inntekt Netto

Ordinære rammetilskudd:
Innbyggertilskudd/utgiftsutj. 223 274 223 484 210
Nytt regiontilskudd m. Tønsberg 598 598
Kompensasjon reduksjon basistilskudd 3 440 5 700 2 260
Inndelingstilskudd 7 138 7 138 0 0
Delvis innvilget søknad om å beholde inndelingstilskudd 700 700
Skjønnstilskudd ordinært 2 007 2 007 0
Ekstraskjønn årsslutt kr 350' 350 350
Tilskudd digitaliseringsmidler Tønsberg og Re 4 000 4 000
-derav overført prosj .17 L Digitaliseringstiltak Re -340 340

Skatt og utjevning av skatt mellom kommuner
Skatteinngang 246 644 232 454 14 190
Skatteutjevning, tilskudd 60%/35% av diff mot gj.snitt 20 508 24 439 3 931

SUM FRIE INNTEKTER 508 319 495 222 6 741 19 838 13 097
Sum rammetilskudd 261 675 262 768
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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 fra 84,9% av landsgjennomsnittet 
med egen skatteinngang, til 94,6 % av landsgjennomsnittet etter utjevning. Derfor blir 
landsgjennomsnittet på skatt svært viktig for Re kommune fordi størrelsen på 
skatteutjevningen vi mottar avhenger av dette. Systemet revideres jevnlig. 
 

Sterk skatteutvikling fra 2012-2017. 

 
 
Kommunen har gått fra å ha ca 82% av landsgjennomsnittet i skatt pr innbygger i 2012 til 
87,3% av landsgjennomsnittet i 2017, på nivå med Sandefjord på 87,6%. I Vestfold er Færder 
høyest med 103%, Tønsberg 96,7%. Holmestrand har 86%, Horten har 81,9%. Samtidig ser 
en at pga skatteutjevningen har det i Re bare bidradd til netto økning etter utjevning på 0,4%, 
fra 94,2 til 94,6% av landsgjennomsnittet. 
 
Skattevekst i hele mill. kr 
 

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

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

175,9

Skatt på 
formue og 

inntekt 161,2 176,3 161,1119,6 129 130 145 146 147 246,6228,5209,4192,8188,1

 
 
Skatteveksten varierer svært mye fra år til år grunnet statens endringer i kommunenes andel 
av skatten og grunnet skiftende konjunkturer.  Veksten i perioden 2015-2017 fremstår som 
sterk sammenlignet med 2014, 2005, 2007-08. 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 sterkere i lavkonjunkturer.  
 

 
  

Re kommune- skatt pr innbygger 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Skatt 19 689         20 919         21 078         22 630         24 406         26 001         
Andel av landsgj. Egen skatteinngang 82,10 % 83,58 % 83,55 % 85,58 % 84,94 % 87,31 %
Netto skatteutjevning 2 911           2 708           2 722           2 375           2 737           2 162           

Landsgj. skatt 23 981         25 027         25 226         26 443         28 733         29 779         
Skatt og netto skattutjevning fra andre kommuner 22 599         23 627         23 800         25 005         27 143         28 163         
Andel av landsgj. 94,2 % 94,4 % 94,3 % 94,6 % 94,5 % 94,6 %
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2.3.2 Eiendomsskatt og anvendelse av midlene 
 
Re kommunestyre vedtok i budsjettet for 2017 eiendomsskatt i hele kommunen for boliger og 
fritidsboliger og boligdel landbruk. Det omfatter boligdelen på landbrukseiendommer, men 
ikke landbruks- og skogbruksdelen. En lånefinansiert investering i ny ungdomsskole krever 
nye inntekter. Kommunestyret vedtok en skattesats på to promille av skattegrunnlaget uten 
bunnfradrag. 
 
For boliger er skatteetatens ligningsverdi utgangspunktet for beregning av eiendomsskatt. For 
eiendommer uten ligningsverdi har Verditakst AS utarbeidet takster.  
 
Etter klagebehandling er det blitt utskrevet eiendomsskatt på kr 14.715’, mot et vedtatt 
regulert budsjett på 14,7 mill. kr.   
Derav kommer 11,7 mill.kr fra formues grunnlagene fra skatteetaten hvor evt. klager skal 
rettes til skatteetaten.  
Ca. 3 mill.kr av utskrevet skatt er basert på takster vedtatt av sakkyndig nemnd i Re. Det kan 
komme reduksjoner i inntektene fra både klager til skatteetaten og fra behandlingen i 
kommunene.  
 
Utskrevet eiendomsskatt samlet på typer eiendom: 
     Mill.kr 
Boliger               14,2 derav 11 på formuesgrunnlag fra skatteetaten. 
Fritidsbolig      0,5 
Verker og bruk   -0,2 ved klagesak 
Sum utskrevet eiendomsskatt 14,5 

 
Anvendelse av eiendomsskatt. 
 
Kommunestyrets vedtak i k.sak 5/15 lyder i pkt 9: 
Eiendomsskatten øremerkes ungdomsskole og vedlikeholdsetterslep. 
 
Re har betydelige utgifter til drift og vedlikehold av bygg og anlegg med 
vedlikeholdsetterslep. Det inkluderer ungdomsskolen. Formålet med eiendomsskatt forstås 
også som kommunens pågående investering i ny ungdomsskole. 
 
Oppgradering og nybygg Revetal ungdomsskole ligger inne i økonomiplanen 2017-19 med 
samlet 216 mill.kr i årene 2016-17. Det er beregnet en andel på 10 av ervervet tomt for 15 
mill.kr i tillegg. Mva refunderes fra staten og inkl. forprosjektet kan lånebehovet for Re 
kommune anslås til ca 187 mill.kr.  
For å synliggjøre vedlikeholdsbehovet i kommunen, vises lønnskostnader og materialkjøp / 
tjenester for avdelingen for bygningsdrift fra regnskapet 2017.  
Det utføres også veivedlikehold for redusere etterslepet på vei. Det er utbedret kommunale 
veier med 2,9 mill. kr i investeringsregnskapet. Det inngår i vedlikeholdsetterslep i Re 
kommune som er formålet med eiendomsskatt. På driften er det også brukt ca 6,1 mill.kr på 
drift og vedlikehold av kommunale veier..  
 
Følgende oppstilling av slike utgifter kan gjøres for budsjett 2017 og økonomiplan 2018-21. 
Vedlikehold omfatter her både kommunale bygg, kirker og sommervedlikehold av veier. 
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Anvendelse av eieindomsskatt

Hele 1000 kr 2 016    2 017     2 018    2 019    2 020    2 021    

Investering ny ungdomsskole-finansutgifter 1 400    5 404     8 725    8 717    8 613    8 509    
Fra regnskap-17, økonomiplanen 2018-21:
Vedlikeholdsetterslep:
Lønn bygningsdrift/vedlikehold 4 973    5 955     5 707    5 707    5 707    5 707    
Materialer /tjenester bygninger 6 922    10 718   6 775    6 775    6 775    6 775    
Vei- driftsvedlikehold 1 340    6 122     1 518    1 518    1 518    1 518    
Driftsvedlikehold kirker 2 000    1 000     1 000    1 000    1 000    1 000    
Sum driftsutgifter 16 635  29 199   23 725  23 717  23 613  23 509  
Investeringer:
Ramnes skole, ventilasjon 47          
Vålehallen, gulv 1 500    
Ramneshallen tak/gulv 339       329        
Røråstoppen skole 1 500    
Solerød/Skjeggestadåsen bhg 270       
Bygg, brannsyn,ENØK, oppgradering 3 169    868        2 000    2 000    2 000    2 000    
Oppgradering kommunale veier 2 897     1 500    1 500    1 500    1 500    
Kirkelig fellesråd, investeringsvedlikehold 400       3 700     400       400       400       400       
Sum investeringer 3 908    7 841     7 170    3 900    3 900    3 900    
SUM BRUK VEDLIKEHOLD,U.SKOLE 20 543  37 040   30 895  27 617  27 513  27 409  
EIENDOMSSKATT 17 169  14 477   15 439  15 439  15 439  15 439   
 
Kommunestyret bevilget ekstra til vedlikehold av bygninger (2 mill. kr.), veier (4 mill. kr.) og 
kirker (3,3 mill. kr.) i 2017. 
Konklusjonen er at det her kan sannsynliggjøres årlige utgifter for Re kommune i 2017 på 
samlet 37 mill.kr. Fra 2018 ligger denne bruken av midler i området 27-31 mill.kr årlig til 
finansiering av ungdomsskole og andre bygningers vedlikehold forutsatt at rentenivået ikke 
stiger.  
 
Inntektene fra eiendomsskatt var ca 14,5 mill. kr i 2017. Dette beløpet fra eiendomsskatt 
ligger etter en slik vurdering godt innenfor det Re kommune bruker på ulike typer vedlikehold 
og på finansiering av ny ungdomsskole for 2017 og årlig fremover.  

 
2.4 Refusjon av mva 
 

Mvarefusjon Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn. Regn.
Hele tusen kroner 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Betalt mva drift -6778 -7347 -7570 -6983 -8457 -8771 -7339 -7966 -9229 -10789 -11856 -12178 -14087
Drift- refusjon 6778 7347 7570 6983 8457 8771 7339 7966 9229 10789 11856 12178 14087
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 0 0 0
Mva refusjon ført i investeringsregn. 46945 8781 15983 25511

 
 
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 å delvis overføres til investeringer. I 2010 startet en opptrapping av 
overføringen over fem år.  2013 var det pliktig å overføre 80 % til investering. 
 
Fra 2014 ble hele refusjonen av mva fra investeringer ført direkte i investeringsregnskapet.    
Den gamle ordningen i realiteten var en lånefinansiering av driften i kommunene. 
Omleggingen fører til svakere driftsresultat for Re og hele kommunesektoren. Det er dermed 
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gjort endringer i måltallet for netto driftsresultat. Sunn kommuneøkonomi 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. Modellen reduserer årets 
lånebehov hvert år og gir over tid lavere renter/avdrag.  
 
2.5 Finansutgifter og inntekter samlet. 
 

Regnskap Buds(e) Avvik Regnskap Regnskap Regnskap

2017 2017 0 2016 2015 2014

11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 26          -       26-      -         -         -         

15000 RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTN 13 545   12 991 554-    14 985   17 768   21 727   

15010 MORARENTER 14          -       14-      152        90          49          

15020 RENTER FORMIDLINGSLÅN 345        300      45-      288        354        484        

15090 TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 173     -       1 173- 1 077     3 644     3            

15100 AVDRAG 23 971   23 971 -     22 432   19 372   18 637   

15500 AVSETNINGER BUNDNE FOND -         -       -     -         -         -         

Sum utgifter 39 075   37 262 1 813- 38 933   41 228   40 900   

19000 RENTEINNTEKTER 1 463-     1 000-   463    1 692-     1 723-     4 301-     

19005 RENTEINNTEKTER OBLIGASJONER 2 449-     2 400-   49      2 937-     2 563-     3 398-     

19020 RENTEINNTEKTER FORMIDLINGSLÅN -         300-      300-    -         -         -         

19050 UTBYTTE 1 142-     1 100-   42      1 913-     2 446-     1 738-     

19090 GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER 5 562-     700-      4 862 3 890-     965-        1 960-     

Sum inntekter 10 614-   5 500-   5 114 10 431-   7 697-     11 397-   

Netto finansutgifter 28 460   31 762 3 302 28 502   33 531   29 504    
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. 
Avkastning fra langsiktige plasserte midler fordeler seg på ulike arter av tap og gevinst 
finansielle instrumenter, utbytter og renteinntekter obligasjoner. 
 
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 98’, og fra Aberdeen eiendomsfond, se oppsett langsiktig 
finansforvaltning. 
 

 
 
Renteutgifter på lån netto inkl. rentebytteavtale er 1,3 mill. kr over et budsjett på 13 
mill.kr.   
 
Kommunen har fra 2013 ved hjelp av rentebytteavtaler i DnB skaffet lavere fastrenter enn det 
som tidligere var bundet i låneopptakene. Samtidig ble bindingstiden forlenget for å oppnå 
lavere rente med en gang. I perioden 2013-2016 gav avtalene som forutsatt netto inntekter. 
Når renten nå er blitt så lav betaler en nå netto for tidligere års innsparinger og for å ha en viss 
rentebinding i porteføljen.  

Renteutgifter 2017

Renteutgifter og gebyr 13 585 006       

Rentebytter, inntekter 433 683-             

Rentebytter, utgifter 1 173 373          

Sum renteutgift, gebyr, rentebytte 14 324 697       
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Det er inn- og utbetalingene fra rentebytteavtaler som er redegjort for under finansielle 
instrumenter jf. note 9 Finansielle eiendeler.  
Renteinntekter på 0,86 mill. kr mer enn budsjett.  
Renteinntekter omfatter ordinære bankkonti, kortsiktige likviditetsplasseringer, 
pengemarkedsfond. Det omfatter et utbytte på kr 98’ fra Gigafib.  Det er 1,46 mill.kr i 
renteinntekter fra bank. Pengemarkedsfond har gitt kr 299’. Kortsiktige særinnskudd i KLP 
har vært benyttet, sammen med pengemarkedsfond i DnB.  Innskuddsrentene har vært lave 
gjennom året 2017, ca 0,95 %. I de beste terminene har lånerenten i sertifikatmarkedet vært 
ned på det samme nivået. 
 
Avdrag er på budsjett og er iht. kravene til minimumsavdrag. 
 
Det er bokført ca 24 mill. kr i avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag. Kommunen klart 
ikke å oppfylle kravet om å betale et ekstraordinært avdrag for å oppfylle kravet om at det 
skal betalt i budsjettåret. Ca 1 mill.kr var avsatt med ubetalt pr 2017. Det var en endring i 
forfallsdato for et lån som gjorde at banken ikke ville motta midler. Det er betalt i 2018. 
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.  
 
Formidlings lån fra Husbanken. 
 
Renter og mottatte renter på formidlings lån er ført på driften og kommunen betalte omtrent 
det samme som kommunen mottok i renter fra låntakerne. 
 
Avdrag og utlån vedrørende formidlings lån i Husbanken er ført i investeringsregnskapet.  
Kommunen mottar nå kr 114’ mindre i avdrag på formidlings lån enn det som kommunen selv 
innbetalte i avdrag til Husbanken. Budsjettet forventet en belastning på kr 400 000,-. 
Ekstraordinære avdrag er avsatt til bundet fond for innfrielse av lån i 2018. Ekstraordinære 
avdrag er betalt med fond fra det som ble innbetalt ekstraordinært i fjor. Kommunen har pr 
31.12.2017 ubrukte lån på 5,77 mill.kr på kto 2.9100.900, innlånte midler som ikke er lånt ut 
enda. 
 

Prosjekt: Regnskap Buds(end) Avvik Regnskap Regnskap

Art 912 FORMIDLINGSLÅN 2 017         2 017         2 016       2 015       

35100 AVDRAG PÅ LÅN 1 020 400 -620 880 830

35102 EKSTRA ORDN. AVDRAG PÅ LÅN 1 180 0 -1 180 1 198 1 672

35201 UTLÅN ETABLERINGSLÅN 6 957 10 000 3 043 1 808 1 045

35500 AVSATT BUNDNE FOND 1 294 0 -1 294 1 180 1 198

Sum utgifter 10 451 10 400 -51 5 065 4 745

39100 BRUK AV LÅN -6 734 -10 000 -3 266 -1 808 -1 045

39200 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN (EGNE MIDLER) -906 0 906 -846 -805

39201 EKSTRAORD. AVDRAG FORMIDLINGSLÅN -1 294 0 1 294 -1 180 -1 198

39500 BRUK AV BUNDNE FOND -1 180 0 1 180 -1 198 0

39580 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND 0 0 0 0 -1 672

Sum inntekter -10 114 -10 000 114 -5 031 -4 720

Sum prosjekt: 913 FORMIDLINGSLÅN 337 400 63 34 25
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2.6 Refusjonsordninger 
 Refusjon renter og avdrag 

 
Frie inntekter består av mva-refusjoner 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.  
 
Regnskapet for andre statstilskudd viser nå tilskudd på kr 2 017’, det er kr 17’ over budsjettet. 
Refusjonen vedrører skolebygg fra reform 97 for 6- åringer i skole kr 214’, det er to terminer 
og ordningen opphørte medio 2017.Refusjon Røråstoppen skole kr 363’, omsorgsboliger kr 
1,38 mill.kr og for kirker kr 59’.  
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2.7.0 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

KLP aksjer Norden indeksfond 14 978 17 860 2 882 19,2 % 20,60 % 13,9 % 12 % 1,9 % 8-18%

Eiendomsfond Aberdeen Norge 1 IS/AS 21 111 -1 043 21 837 1 769 8,38 % 6,14 % 17,0 % 17 % 0,0 % 5-23%

Norske obligasjoner omløpsm. 85 266 88 934 3 668 4,30 % 69,1 % 71 % -1,9 % 50-87%

Samlet 121 355    -1 043 128 631 8 319 6,93 % 100,0 % 100 % 0,0 %

 
 
Kommentar: 
Aktivaklassene er nå plassert innenfor tillatte intervaller i hver aktiva-klasse.   
Det er kvartalsvis rapportering fra eiendom og det er oppnådd 8,4%, derav utbetaling på kr 
1.043’. Det er et godt resultat over langsiktig forventning på 5-6%. Avkastningen har også 
vært god over tid. 
 
Det har vært følgende utbetaling av utbytte fra eiendomsfondet: 
 

 
 
Rentepapirene samlet har oppnådd 4,3 % for året. Highyieldfondet har hatt 11,1 % avkastning 
hittil, det er 10,4 % over referanseindeksen. DnB FRN har 2,2%, Kredittobligasjon 3,1% og 
DnB Obligasjon 3,4%. Alle disse er klart bedre enn sin referanseindeks. 

2017 Utbetalt Aberdeen Verdi endr 21 111 059       Avkastning
1. kvartal 274 667,35           284 770,08 21 395 829,25      2,65 %

2.kvartal 264 072,49           169 612,88 21 565 442,13      2,05 %

3.kvartal 250 994,73           41 520,00   21 606 962,13      1,39 %

utbytte AS 9 934,78               21 606 962,13      0,05 %

4.kvartal 243 831,87           230 486,33 21 837 448,46      2,25 %
Sum 1 043 501,22        726 389,29 22 563 837,75      8,38 %

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 2015 2016 2017 Andel
Norske rente pengemarked 14 148   10 150   11 170   11 483   0,0 %
Obligasj. omløpsmidler/bank 70 366   72 520   76 027   82 172   79 079   88 500   93 712   85 266   88 934   69,1 %
Anleggsoblig./overkurs 15 596   10 402   10 248   10 241   10 209   5 069     -        -        -        0,0 %
Eiendomsfond Aberdeen 18 973   19 702   20 239   20 214   20 112   20 341   20 520   21 111   21 837   17,0 %
Norske/nordiske aksjer 16 304   20 020   15 752   18 698   17 277   18 314   17 770   14 978   17 860   13,9 %
Utenlandske aksjer 8 167     3 720     -        -        -        0,0 % -        -        -        0,0 %
Sum langsiktige midler 143 554 136 514 133 436 142 808 126 677 132 224 132 002 121 355 128 631 100 %
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Løpende effektiv avkastning på rentepapir oppgis å være er 3 % videre og kredittløpetiden 
samlet oppgis å være 4 år. Rentefølsomheten er 1,5% kursendring ved 1% renteendring. 
Aksjefondet KLP Norden gav best avkastning av aktivaklassene i 2017 med 19,2 % 
avkastning.  
 
Budsjettet samlet er på 4,2 mill.kr er basert på 3,5 % avkastning av ca. 120 mill. kr.  
Samlet avkastning hittil er 6,9% eller 8,3 mill.kr. Det gir en merinntekt iht budsjett på 4,1 
mill.kr. Ved en snitt flytende lånerente på 1,4% betjener avkastningen renter av nær 5 ganger 
så mye lån, dvs lån på anslagsvis 590 mill.kr.  
 
Kommunens finansinntekter fra langsiktige plasserte midler, har hatt følgende avkastning 
de enkelte regnskapsår: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2017 gav et godt resultat på 6,9 %.  
Avkastningen har variert mye over 16 år. Siden oppstart 2002 har kommunen hatt ca 140,2 
mill.kr i inntekter fra plasseringene. Snittavkastningen, summen av hvert års avkastning i % 
delt på 16 år, gir ca 5,7 %.  
 
Rapporter fra Pareto viser at Re kommunes plassering norske aksjer har hatt en 
gjennomsnittlig årlig avkastning på 11,76 % fra 2002 tom august 2016. Oslo Børs har hatt 
9,12 % årlig avkastning i perioden. Norske aksjer er den aktiva-klassen som har bidradd mest 
i % til resultatet over tid. Det inkluderer et kraftig kursfall i 2008 og 2015. Avkastningen 
samlet er godt over kommunens lånekostnader i perioden og over fastrentene på deler av 
lånene på ca 4,7 %. For 2017 har et bredere nordisk fond overtatt den plassen. 
Finansstrategien må derfor sies å ha vært svært vellykket også i 2017 og i 16-årsperioden sett 
under ett.   

  

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 % -     0,0 %
Anleggsoblig./overkurs 716      4,6 % (192)     4,4 % (154)    4,9 % (7)         5,1 % (32)     5,2 % (140)   4,8 % 143    4,6 %
Eiendomsfond 1 120    5,5 % 1 830    9,9 % 1 661   8,6 % 1 089    5,5 % 961    4,9 % 1 307  6,7 % 1 271  6,4 %
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 % (544)   -3,0 %
Utenlandske aksjer 1 777    27,5 % 530      8,6 % 108      2,9 % -       0,0 % -     -     -     
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 % 870    0,7 %

2012 2013 20142009 2010 2011 2015

Avkastning 
i 1000 kr /% kr % kr % kr %
Norske rente pengemarked
Obligasj. omløpsmidler/bank 3 969  4,3 % 3 668  4,3 % 96 164    
Anleggsoblig./overkurs -     -     5 252      
Eiendomsfond 1 667  8,1 % 1 769  8,4 % 14 624    
Nordiske aksjer 2 031  12,3 % 2 882  19,2 % 28 743    
Utenlandske aksjer -     -     (4 541)    
Sum langsiktig midl. 7 667  6,4 % 8 319  6,9 % 140 242  5,7 %

2016 2002-172017
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2.7.1 Drifts - og investeringsfond etter salg elverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer 
I 2017 har det har vært avsatt 22,3 mill. kr fra overskudd på drift i 2016. Bufferfondet er på 
36,8 mill. kr ved utgangen av 2017.  
Bufferfondet er den eneste delen av de langsiktige fondene som kan brukes til drift. Ved 
utgangen av 2017 utgjør fondene samlet 164,7 mill. kr. Etter gjeldende strategi er 
bufferfondet plassert på kommunens konto i bank som likviditetsreserve til svingninger. Det 
er 119,7 mill. kr som er satt ut til langsiktig forvaltning. Pr dato er 128,6 mill.kr plassert 
eksternt, da siste års avkastning ikke er solgt ut av porteføljen. 
 

 
2.7.2 Gjeld med flytende/fast rente og rentenivå - nøkkeltall 
 
Investeringsgjeld (eksklusiv formidlingslån)  

Lånetype Lån i mill. kr Andel Rente Snittrente Bindingstid

31.12.2016 2017 snitt i år

Bundet rente 141,75 19 % 4,55 % 4,55 % 6,1

Kort rente bank 189,8 25 % 1,70 % 1,70 % 0,34

Sertifikatlån 430,5 56 % 1,30 % 1,30 % 0,34

Sum 762,1 100 % 2,00 % 1,4            

Snitt kort rente 620,3         81 % 1,42 % 0,34  
 

 
 

Lånetype Lån i mill. kr Andel Rente Snittrente Bindingstid
31.12.2017 31.des 2017 snitt i år

Bundet rente 137,7 16 % 4,65 % 4,65 % 4,9
Kort rente bank 179,5 20 % 1,40 % 1,69 % 0,33
Sertifikatlån 420,1 48 % 1,13 % 1,17 % 0,33
Obligasjonslån 140,8 16 % 1,16 % 1,17 % 0,33

Sum 878,2 100 % 1,82 % 1,0            

Snitt kort rente 740,4              84 % 1,30 % 0,34

Besparelse sertifikat mot bank 0,52 %

Fond- i hele mill. kr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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 20,2 11,3 22,7
Bruk av bufferfond -1,1 -6,8 -11,9 -7,7 -12,7 -11,2 0 0 0 0 -2,35 -8,9 -8,14
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 11,4 22,3
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 11,3 22,7 36,8
KAPITALFOND:
2.5400.900 Kapitalfond langs. Plass. 66,2 66,2 66,1 66,3 161,9 163,6 165,3 137,7 109,7 109,7 109,7 109,7 114,7 119,7 119,7 119,7
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. 160,7 160,7 160,2 155,7 162,4 164,5 165,3 120 120 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7
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.  31.12 160,7 160,2 155,7 162,4 164,5 165,3 137,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7 119,7
SUM DRIFTS/ KAPITALFOND 31.12 173,8 167,7 176,6 187,7 189,5 185,3 143,4 119,7 121,7 127,8 130,9 139,9 139,9 131,0 142,4 156,5

Regnskap
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Samlet lånerente i 2017 ble 1,82% mot 2 % i 2016. Gjennomsnittet for lån med kort rente var 
1,3% mot 1,4% i 2016. Snittet for lånene i bank var 1,69%, mens snittet på 
sertifikat/obligasjonslån lå 0,52% lavere gjennom året. Disse lånene utgjør 560 mill.kr og 
besparelsen i renteutgifter ved strategien var dermed ca 2,9 mill.kr i 2017.  I 2016 var denne 
forskjellen 0,4%. 
 
Rentenivået har falt gjennom 2017 for så å stige medio desember. Nytt lån i 2017 er tatt opp i 
obligasjonsmarkedet og ekstra avdrag opp til minimumsavdrag er gjort på lån i bank med høy 
rente. Rentebindingene utgjør nå kun 16% av lånene og løper 4,9 år til i snitt. 
 
Iflg finansreglementet skal gjennomsnittlig rentebindingstid for kommunens lån ligge i 
intervallet 0,8 til 11 år. En ligger pr 2017 på 1 års binding samlet sett inklusiv 
rentebytteavtaler. Det betyr at en endring i rentenivået med en gang vil slå inn for 84% av 
lånevolumet. Re kommune har stor grad av rentefølsomhet på 740 mill. kr i lån. 
 
Fastrentelånene ble hovedsakelig tatt opp i 2003 og 2007. Da fremstod 5-6 % som et attraktivt 
rentenivå fremover. Kommunene ble da oppfordret til å binde renten på deler av lånene. 
Ved rentebytteavtaler er bindingene forlenget til 2018 og delvis 2023/27. Derved er det 
oppnådd lavere renter fra 2014 på lån som tidligere var opptatt med faste renter, men som i 
ettertid viste seg å være høye. I 2017 har snitterenten på det som er bundet vært 4,65%. 
Kostnaden ved forlengelsene er at etter 2017 vil rentenivået antagelig bli høyere på disse 
lånene enn den flytende renten ville ha vært. Fasit ser man ikke før hele perioden er over. 
 
Risikovurdering ved bruk av sertifikatmarkedet. 
Til sammen er ca 420 mill.kr er finansiert i sertifikatmarkedet. Det utgjør 48% av lånevolumet 
til kommunen. Finansreglementet tilsier at denne andelen kan være inntil 65%. 
Sertifikatlånene er kortsiktige 3 måneders lån som hentes direkte i markedet hos aktører som 
skal plassere midler. I 2018 er det pr februar oppnådd 0,94 % ved sertifikatlån og i 
Kommunalbankens er renten på 1,45 % i samme periode. Besparelsen ved sertifikatlån har 
vært 0,52% i 2017 og nivået på besparelsen ser ut til å vedvare.   
 
Det viser seg at særlig i perioder når næringslivet har vanskeligheter med finansiering, 
fremstår kommuner som attraktive låntakere som derved oppnår best rente. Det er ingen 
erfaring som tilsier at kommuner ikke får lån i sertifikatmarkedet under finanskriser. 
Imidlertid er kommunen avhengig av et kapitalmarked som fungerer og de senere år har 
kommunene samlet blitt betydelige aktører i sertifikatmarkedet. Flere kommuner benytter 
derfor også obligasjonsmarkedet med lengre løpetider slik Re også nå har gjort. 
 
Hver 0,25 % renteøkning betyr 1,85 mill.kr i økte utgifter for Re kommune 
Erfaringen hittil er at kommunens lånerenter ikke automatisk følger styringsrenten fra Norges 
Bank. Kommunen er også avhengig av de påslag långiverne tar og erfarer at 
Kommunalbanken har økt sine påslag de senere år med ca 0,3%. 
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2.8.0 Hovedtallsanalyse 
 
Hovedtall i hele mill. kr 

 
(- betyr underskudd) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sum driftsinntekter 295,4 305,6 327,9 349,6 383,1 398,9 427,8 470,7
Sum driftsutgifter(eksl. avskrivn.) 293,3 294,1 319 345,9 368,3 405,3 423,8 458,2
Brutto driftsresultat (korr. avskrivn.) 2,1 11,5 8,9 3,7 14,8 -6,4 4,0 12,5
Netto finansutg.(renter,avkastn.,avdrag) 3,6 7,7 -2,7 -0,1 -3,7 -14,5 -35,8 -5,2
Netto driftsresultat 5,7 19,2 6,2 3,6 11,1 -20,9 -31,8 7,2
Netto bruk av fond/tidl.overskudd 1,9 3,9 3,8 20,9 15,4 17,5
Netto avsetning til fond 5,7 2,4 2,5 23,2
Regnskapsmessig resultat 0 16,8 8,1 7,5 14,9 0,0 -18,9 1,6
 
 
 
(- betyr underskudd) 2010 2011 2012 2013 2013* 2014 2015 2016 2017  17/16
Sum driftsinntekter 499,1 527,5 568,3 633,5 595,4 621,3 660,9 720,1 750,1 4,2 %
Sum driftsutgifter(eksl. avskrivn.) 476,6 505,3 537,2 567,1 567,0 600,6 628,6 661,3 710,0 7,4 %
Brutto driftsresultat (korr. avskrivn.) 22,5 22,2 31,1 66,5 28,4 20,7 32,3 58,8 40,1 -32 %
Netto finansutg.(renter,avkastn.,avdrag) -11,1 -23,2 -16,9 -19,4 -19,4 -23,7 -32,6 -28,2 -28,2 0 %
Netto driftsresultat 11,4 -1,0 14,2 47,1 9,0 -3,0 -0,3 30,6 11,9 -61 %
Netto bruk av fond/tidl.overskudd 10,3 14,4 2,1 13,65 13,6 11,4 11,8 10,2 44,3 335 %
Netto avsetning til fond 11,9 12,8 7,2 54,0 17,7 8,4 3,6 14,3 34,7 142 %
Regnskapsmessig  mindreforbruk 9,8 0,6 9,1 6,7 4,9 0,0 7,9 26,5 21,6 -19 %

 
 
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 alle år da avskrivninger ikke 
budsjetteres. I regnskapet føres avskrivninger til inntekt igjen før netto driftsresultat.  
 
Utviklingen 2016 til 2017. 
Regnskapsresultatet ble 21,6 mill.kr i regnskapsmessig mindreforbruk i 2017. Det inkl. 8,14 
mill.kr i bruk av bufferfondet som ikke lenger var nødvendig å bruke for å balansere driften. 
Bufferfondet ble ved dette redusert fra 45 til 36,9 mill. kr pr. 31.12.17. Om hele 
mindreforbruket på 21,6 mill. kr avsettes til bufferfondet, blir det på ca 58 mill. kr.  
Det er budsjettert bruk av bufferfondet i 2018 på 5 mill.kr etter endret budsjett i 
kommunestyret 13.2.18. Vedtatt økonomiplan frem til og med 2021 er basert på bruken av 
fondet. Basert på siste vedtak vil fondet være ca 29 mill.kr i 2020 ved inngangen til nye 
Tønsberg kommune. Det oppfyller revisjonens krav til buffer og bør sikre likviditet når lånene 
til ny ungdomsskole er disponert. Fondet skal i tillegg kunne brukes til svikt i 
regnskapsresultatene, f.eks ved tap i langsiktige plasseringer. 
 
De korrigerte driftsutgiftene vokser med 7,4 % fra 2016 til 2017 og det er 3,2 % mer enn 
inntektsveksten på 4,2 %.  Det er et negativt trekk. 
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KS fremholder at endringen i brutto driftsresultat fra et år til et annet i hovedsak forklares av 
realveksten i frie inntekter.  
 
Frie inntekter -1000kr 2015 2016 2017 % økning

Skatt på inntekt/formue 209 397 228 469 246 644 8,0 %

Rammetilskudd 251 637 257 058 258 615 0,6 %

Eiendomsskatt næring -          3 495      -          -100,0 %

Eiendomsskatt bolig -          13 674   14 477   5,9 %

Statstilskudd flyktninger 12 646   22 041   23 046   4,6 %

Sum frie inntekter 473 680 524 737 542 782 3,4 %

Sum økning frie inntekter 51 057   18 045    
 
Eiendomsskatt har en nedgang fra 17,2 til 14,5 mill.kr fra 2016. Rammetilskudd har 1,8% 
vekst. Andre statlige overføringer som flyktningetilskuddet har en økning på 4,6%. Summert 
gir dette 18 mill.kr eller 3,4% i økte fri inntekter i forhold til 2016. Fra 2015 til -16 økte de 
samme inntektene med 51 mill.kr. Svakere vekst i hovedinntektene (3,4%) enn utgiftsveksten 
på 7,4% er hovedårsaken til et svekket brutto driftsresultat fra 23 mill. kr i 2016 til 0,8 mill.kr 
i 2017. 
De nevnte inntektene utgjør samlet 546 mill.kr eller 72 % av samlede driftsinntekter. 
En svært stor del av inntektene er dermed statlig styrt.  
 
Resultat av eksterne finanstransaksjoner har vært stabilt på 28,2 mill.kr i 2016 og 2017 til 
tross for en økt gjeld. Årsaken er lavere rentekostnader ved sertifikat- og obligasjonslån (ca 
1,2%) kombinert med en god avkastning på 6,9% fra langsiktige plasseringer. 
 
Netto driftsresultat er den viktigste størrelsen å fokusere på når det gjelder sunn 
driftsøkonomi. Netto driftsresultat forteller hva resultatet av driften ble før avsetninger til fond 
og bruken av ulike driftsfond.  Netto driftsresultat ble et overskudd på 11,9 mill.kr mot et 
budsjettert underskudd på 16,4 mill. kr. Avviket er da 28,3 mill.kr. 
Netto driftsresultat er påvirket av inntekter fra VAR som kommunen er pliktig til å avsette på 
bundne fond eller for utgifter som skal dekkes av disse bundne fondene. 
 
Dersom en korrigerer regnskapsmessig mindreforbruk for bruken av bufferfondet på 8,1 
mill.kr, kommer en nærmere et ordinært regnskapsresultat. Et slikt korrigert regnskapsresultat 
på 13,5 mill. kr utgjør ca 1,8 % av sum driftsinntekter.  
 
Minimumskrav til sunn driftsbalanse på 1,75 % i driftsresultat tilsier et overskudd på ca 13 
mill. kr. Korrigert regnskapsmessig resultat oppfyller dette kravet. 
 

  



8/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00090-2 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 : arsberetning 2017

29 
 

2.8.1 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  

 
Nøkkeltall 2008 2009 2010 2011 2012
Andel i % av sum driftsinntekter:
Brutto driftsresultat i % av dr.innt. 0,9 % 2,7 % 4,5 % 4,2 % 5,5 %
Netto driftsresultat i % av dr.innt. -7,4 % 1,5 % 2,3 % -0,2 % 2,5 %
Skatt i %  av dr.innt. 34,4 % 34,2 % 35,3 % 30,5 % 31,0 %
Rammetilskudd/skjønn i %  av dr.innt. 27,3 % 27,7 % 27,1 % 42,1 % 41,5 %
Netto finansposter i % av dr.innt. -8,4 % -1,1 % -2,2 % -4,4 % -3,0 %
Netto gjeld belaster drift i % av dr.innt 26,2 % 30,0 % 32,2 % 29,8 %
Disposisjonsfond i % av dr. innt. 1,3 % 0,4 % 2,0 % 2,0 %
Andel i % av:
Renteutgift i % av skatt/ramme 7,8 % 5,9 % 5,1 % 4,3 % 4,1 %
Invest.gjeld i % av skatt/ramme 131,7 % 127,9 % 135,4 % 114,1 % 108,1 %
Lønn m/sos.kostn. i% av driftsutgifter 68,4 % 66,7 % 67,1 % 67,3 % 66,6 %
Nøkkeltall i mill. kr
Lønn m/sos.utgifter 290,0 305,8 319,9 340,0 358,0
Skatteinntekter mill.kr 147,0 161,2 176,3 161,1 175,9
Rammetilskudd/ skjønn i mill.kr 117,0 130,2 135,4 221,9 235,7
Renteutgift i mill.kr 20,5 17,2 15,8 16,6 16,8
Investeringsgjeld i hele mill.kr 347,7 372,8 422,1 437,0 444,9
Langsiktig plassert inkl  avkastning 182,9 143,6 136,5 133,4 142,8
Investeringsgjeld minus langs.plassert 164,8 229,2 285,6 303,6 302,1
Derav gjeld vann/avløp -29,8 -39,1 -42 -46
Derav gjeld med rentekomp. -76,0 -97,0 -92,0 -87,0
Netto gjeld som belaster driften 123,4 149,5 169,6 169,1
Formidlingslån til videre utlån 16,2 18,0 15,1 16,8 20,9
Disposisjonsfond- for driften 5,9 2,1 10,7 11,3  
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Nøkkeltall 2013* 2014 2015 2016 2017 Endring
Andel i % av sum driftsinntekter: 2016-17
Brutto driftsresultat i % av dr.innt. 4,8 % 3,3 % 4,9 % 8,2 % 5,3 % -2,8 %
Netto driftsresultat i % av dr.innt. 1,5 % -0,5 % 0,0 % 4,2 % 1,6 % -2,7 %
Skatt i %  av dr.innt. 31,6 % 31,0 % 31,7 % 31,7 % 32,9 % 1,1 %
Rammetilskudd/skjønn i %  av dr.innt. 40,9 % 40,5 % 38,1 % 35,7 % 34,5 % -1,3 %
Netto finansposter i % av dr.innt. -3,3 % -3,8 % -4,9 % -3,9 % -3,8 % 0,2 %
Netto gjeld belaster drift i % av dr.innt 60,7 % 61,3 % 67,9 % 72,2 % 84,3 % 12,1 %
Disposisjonsfond i % av dr. innt. 3,4 % 3,3 % 1,7 % 3,2 % 4,9 % 1,8 %
Andel i % av:
Renteutgift i % av skatt/ramme 4,2 % 3,8 % 3,8 % 3,2 % 2,8 % -0,4 %
Invest.gjeld i % av skatt/ramme 143,6 % 144,0 % 152,2 % 156,8 % 173,8 % 17,0 %
Lønn m/sos.kostn. i% av driftsutgifter 66,4 % 66,2 % 67,1 % 68,1 % 67,1 % -1,0 %
Nøkkeltall i mill. kr
Lønn m/sos.utgifter 376,6 397,5 422,1 450,4 476,2 25,8
Skatteinntekter mill.kr 188,1 192,7 209,4 228,5 246,6 18,1
Rammetilskudd/ skjønn i mill.kr 243,5 251,4 251,6 257,4 258,6 1,2
Renteutgift i mill.kr 18,1 16,9 17,7 15,4 13,9 -1,5
Investeringsgjeld i hele mill.kr 619,7 639,6 701,6 762,1 878,2 116,1
Langsiktig plassert inkl  avkastning 126,7 132,2 132,0 121,4 128,6 7,2
Investeringsgjeld minus langs.plassert 493,0 507,4 569,6 640,7 749,6 108,9
Derav gjeld vann/avløp -49,4 -48,6 -46,7 -52,0 -53,4 -1,4
Derav gjeld med rentekomp. -82,0 -78,0 -74,0 -69,0 -64,0 5,0
Netto gjeld som belaster driften 361,6 380,8 448,9 519,7 632,2 112,5
Formidlingslån til videre utlån 19,5 17,4 17,4 17,8 25,7 7,9
Disposisjonsfond- for driften 20,4 20,2 11,3 22,7 36,9 14,2  

 
 
Lønn med sosiale utgifter inkluderer godtgjøring skyss. kost, tlf og lignende. 
Tabellen viser den delen av gjelden som netto belaster kommunens driftsresultat.  
Rammetilskudd er korrigert for tilskudd på 3,1 mill. kr som er overført Tønsberg til 
digitalisering og 0,6 mill.kr avsatt til felles ny hjemmeside intranett (felles søknad). 
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. 
 
Sterke sider 
 
 Bufferfondet er økt til 36,9 mill. kr. Det utgjør 4,9% av driftsinntektene. 
 Regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) ble på 21,6 mill. kr og kan brukes til å 

styrke bufferfondet og til dekning av planlagt bruk 2018-19. Regnskapsresultat korrigert 
for 8,1 mill.kr i bruk av bufferfondet er 13,5 mill.kr. Det utgjør 1,8 % av driftsinntektene 
og er over det anbefalte kravet på 1,75 %. 

 Netto driftsresultat (før fond netto) er et overskudd på 11,9 mill.kr eller og utgjør 1,6 % av 
driftsinntektene.  

 Skatteinntektsveksten på 8% i Re var betydelig sterkere enn for landet samlet med 4,5 %. 
Re har økt fra 82% i 2012 til 87,3% av landsgjennomsnittet i 2017 og er nå på nivå med 
f.eks. Sandefjord kommune. 

 Gjennomsnittlig lånerente ble 1,8 %, derav 1,27% på andelen med kort flytende rente. 
 Finansavkastningen av 120 mill. kr i langsiktige plasserte midler oppnådde 6,9 % mot et 

budsjett på 3,5 % og det gav merinntekter på 4,1 mill.kr. 6,9% tilsier 5,4 ganger den korte 
lånerenten. Det innebærer at avkastningen dekker rentene av lån på 648 mill. kr. 

 Netto finansposter falt ytterligere fra 3,9% til 3,8% av driftsinntektene selv om 
gjeldsnivået økte. 
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I KLP ble det brukt 12,2 mill.kr av premiefond til å betale premie. Premiefondet er bygd 
opp ved god avkastning fra investeringsvalg. Det sparte kommunen for samlet ca 14 
mill.kr inkl. 14,1 % arbeidsgiveravgift. Regnskapsmessig kommer besparelsen fordelt 
over de kommende 7 år. 

 Samlet sett hadde tjenesteproduksjonen innsparing på 5 mill. kr iht de budsjettrammene i 
endret budsjett. 
 
 

 
Svake sider 
 
 Investeringsgjelden har steget til 878 mill. kr og gjelder som belaster driften er steget fra 

72 % av driftsinntektene i 2016 til 84 % i 2017. Nivået har steget over flere år. 
 Sårbarheten ved renteøkning er stigende. 84% av lånevolumet som utgjør 740 mill.kr, vil 

etter bare tre måneder få høyere lånerente om markedet stiger. 1% rentestigning i korte 
renter gir da 7,4 mill.kr i økte rentekostnader pr år. 0,25% økning vil gi 1,85 mill. kr i økte 
utgifter. 

 Det er en viss refinansieringsrisiko ved kortsiktige lån. Sertifikatlån utgjør 48% av 
samlede lån, tillatt nivå er 65%. For disse tre lånene må en hver tredje måned finne 
långivere. Kommunene har nå en stor del av markedet samlet. Kommunen er avhengig av 
tilgang på kapital til akseptable renter. Det sannsynlige vil kunne være perioder med 
høyere renter pga uro.  Vedtaket om sammenslåing med Tønsberg og overskudd i 
driftsregnskapene vil bli oppfattet som positive faktorer i lånemarkedet. 

 Utgiftene i tjenesteproduksjonen er stigende og går over vedtatte budsjetter på en del 
områder. Virksomhetene ble gjennom året tilført 3,7 mill. kr. Derav 2 mill.kr er tilført 
helse omsorg, 1,4 mill.kr til private barnehager og 0,3 mill.kr til psykisk helse og 
miljøvern. Helse og omsorg og tilskudd til private barnehager fikk likevel merforbruk 
utover disse økte budsjettrammene.  

 Det positive avviket i regnskapet i forhold til budsjett kommer i stor grad fra forhold som 
ikke kan påregnes videre. I forhold til endret budsjett står innsparinger på tjenestene for 5 
mill.kr, mens felles inntekter og finans står for 17 mill.kr, dvs 77%.   

 Vurderes regnskapsavviket ut fra opprinnelig budsjett, før virksomhetene ble tilført 3,7 
mill.kr, er besparelsen fra tjenesteproduksjonen bare 1,3 mill.kr. 
Fra områdene skatt/rammetilskudd, statstilskudd flyktninger, finans, pensjon og 
lønnsoppgjør kommer da 20,4 mill.kr.  
Andelen av besparelsen er da med 93% fra fellesområder utenfor 
tjenesteproduksjonen vurdert mhp. opprinnelig budsjett.  
 
 Større vekst i skatteinntektene i har gitt Re kommune 8,4 mill.kr mer enn forutsatt i 

opprinnelig budsjett.  
 Fallende rentenivåer og opptak av lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet har gitt 

besparelser. God avkastning på 120 mill.kr i plasserte midler etter salg av everk gir 8,3 
mill.kr, det er 4,1 mill.kr mer enn budsjettert. Samlede merinntekter/besparelser på 
finans er ca 9 mill.kr mer enn forutsatt i budsjettet ved årets start.  

 Lavere pensjonskostnad enn opprinnelig budsjett, 2,1 mill. kr. Komplisert regler gir 
uforutsigbarhet. 

 Lønnsoppgjøret ble 0,9 mill.kr lavere enn antatt ved årets start basert på statlige 
anslag. 
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2.9.0 Økonomiske utfordringer videre 
 
Norges Bank styringsrente med usikkerhetsvifte- prikket linje mest sannsynlig: 
  
 

 
 
 
Styringsrenten til Norges bank er pr 9. februar 2018 på 0,5 % og har vært stabil siden tidlig 
2016. Av figuren er det forventning til en svak oppgang på 0,25 % i 2018 og gradvis videre til 
1,5% ved utgangen av 2020. Det gir antagelig tre år med svært lavt, men noe stigende 
rentenivå.  Fargenyansene viser at det er risiko også for andre forløp iflg vurderingen i Norges 
Bank. Det er 50% risiko for at styringsrenten kan være mellom 0,5 og 3%. Siste rentemøte i 
Norges bank i mars varsler en renteheving over sommeren 2018, med typisk 0,25%. 
Kommunalbanken har allerede varslet tilsvarende økning fra over påske. 
Tre måneders Nibor – (intern bankrente) har fra februar til 20. mars økt fra ca 0,85 % til 
1,08% . Kommunen låner til denne renten pluss for tiden ca 0,6 %, dvs 1,7 % på lån i 
Kommunalbanken.  
Det forventes fortsatt lavt men stigende rentenivå i de land som påvirker det norske 
rentenivået.  I USA har rentene begynt å stige og forventes å stige fremover. 
 
Kommunen må innarbeide ytterligere bortfall av inndelingstilskuddet fra Ramnes og Våle i 
rammetilskuddet som var på 8,8 mill.kr i 2016. Det trappes ned med 20 % eller 1,8 mill. kr 
årlig over årene 2017-2021. I 2018 er tilskuddet 5,5 mill.kr. 
 
Re kommunes langsiktige mål bør være et driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene. Vedtatt 
økonomiplan 2018-21 har årlige driftsunderskudd som skal dekkes av bufferfondet. 
 
Kommunens interesse er å ha stabile og forutsigelige rammevilkår. Dette gjelder særlig de 
bærende frie inntektene skatt og rammetilskudd som må dekke faktisk vekst i flere av de 
lokale utgifts driverne. Dagens praksis med å øke kun de frie inntekter med en prisfaktor, 
kompenserer lønns- og prisvekst bare på 3/4 deler av kommunens driftsbudsjett. Det gir ofte 
uendrede budsjetter med lavere reell kjøpekraft på poster eksl. lønn. Staten bør ta hensyn til 
den reelle lønnsveksten og prisveksten på hele driftsbudsjettet når de øvrige inntekter ikke kan 
ha nødvendig vekst fordi det ofte er regelstyrt. 
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Kriteriene for rammetilskudd fanger ikke opp fullt ut forskjellene mellom kommuner i behov 
for tjenester når mange tjenester stadig blir mer rettighetsstyrt. Det har Re kommune 
dokumentert i søknaden til fylkesmannen om skjønnsmidler. Det er et dilemma at rettighetene 
til tjenester er like i hele landet, når ulikt skattenivå selv etter skatteutjevning gir Re kommune 
ca 5 % mindre skatteinntekter inntekter til å yte disse tjenestene.  
 
Kommunen bør gjøre driften uavhengig av finansinntektene fordi de er svært variable fra år til 
år og uegnet til drift.  
Et bufferfond brukes til svingninger i inntekter gjennom året og er en sikkerhet mot fall i 
finansinntekter, stigende rentenivå og merutgifter i tjenestene. Erfaringen fra senere år er at 
det blir merforbruk på noen rettighetsområder.  
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2.9.1 KOSTRA nøkkeltall, offentlig pr mars 2018. 

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

 

 
Re er fra og med 2014 flyttet fra gruppe 10 til 8. Det bestemmes av SSB basert på 
statistikkutvikling av inntekter og utgifter. 
 
Kommentar 
Renter/avdrag er en kalkulert størrelse basert på hvor mye gjeld pr innbygger i Re avviker fra 
gruppe 8. Det er forutsatt et års effekt, 2,5% og nedbetaling over 40 år. Søylen må betraktes 
som en illustrasjon.  
Avvik i Re kommunes prioritering er sammenlignet med kommunegruppe 8. 
 

KOSTRA - Prioritering i Re kommune avviker gj.snitt gr.10 og gr 8 fom 2014

Avvik fra gruppe 10-8 fra -14 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % avvik
i hele mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr Gr. 8

Sum nto avvik gr. 10/ gr.8 27,62 26,8 13,9  2,5 -4,0 20,3 37,0 47,0 50,0

Områder med merbruk:

Pleie og omsorg pr innbygger 14,3 11,3 9,0 2,8 0,5 -4,9 -3,8 10,4 20,6 26,5 33,0 23 %
Formålsbygg -4,0 1,6 11,7 11,6 11,7 26 %

Sosialtjeneste 2,9 0,9 -1,3 3,0 0,4 0,7 1,2 3,1 1,0 2,4 5,4 10,2 50 %
Gjeldsbetjening 4,5%; 40 
år/rente2%

1,8 9,4 7,7 7,6 5,2 5,2 17 %

Barnehage 1,5 1,7 0,1 -1,8 -4,0 -3,3 1,7 3,1 -0,5 0,8 3,8 5,1 6 %

Adm./politikk/styring/fellesutgifter -6,8 0,1 -3,0 0,0 -1,7 -6,3 -1,0 -3,9 -0,2 1,2 2,7 3,9 11 %

Samferdsel -0,6 -1,4 -1,4 -0,9 -1,9 -2,5 -2,6 -2,8 -0,6 -0,8 -1,0 3,9 45 %

Skoleskyss 1 1,6 2,1 2,3 1,3 1,4 0,9 1,2 2,7 2,1 2,3 2,7 103 %

Kirke 0,27 0,3 -0,3 -0,5 -0,9 -0,3 -0,4 -0,2 0,9 1,6 2,8 1,6 31 %

Landbruk 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 1,2 1,2 1,2 1,5 128 %

Underv materiell 0,2 -0,5 0,2 0,1 0,3 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,1 0,3 15 %

Skoleutstyr/inventar -0,15 -0,3 -0,4 -0,3 0,0 -0,1 0,4 0,2 -0,2 -0,5 2,0 0,2 16 %

Sum merbruk 79,3

Områder med mindrebruk:

Kulturskole 0 -0,2 -0,4 -0,2 -0,6 -0,7 -1,0 -1,3 -0,5 -0,4 -0,4 -0,5 -18 %

SFO 0,5 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,8 -1,0 -1,8 -0,9 -0,4 -0,8 -0,5 -33 %

Kommunehelse 2,8 0,26 0,9 -1,1 -2,8 -1,2 -2,0 -2,7 -3,1 -0,9 1,4 -0,5 -2 %

Næring (eksklusiv landbruk) -0,7 -1,5 -0,8 -0,7 -1,1 -97 %

Barnevern 2,8 4 4,9 4,3 5,4 6,3 5,8 7,7 11,0 5,5 1,9 -1,9 -9 %

Boligformål  3,8 3,1 2,1 -0,4 0,7 3,5 -1,8 -3,0 -4,0 -6,2 -8,1 -4,9 -999 %

Kultur eksklusiv kulturskolen 0,1 -3,3 -3,8 -5,5 -5,1 -32 %

Planlegg.nærmiljø -0,5 -1,6 -1,2 -1,4 0,0 -0,6 -1,4 -3,5 -1,4 -2,0 -3,2 -5,6 -94 %

Grunnskoleundervisning 11,3 11,2 9,8 6,6 5,4 3,4 -2,5 -0,8 0,2 -1,7 -2,4 -9,4 -9 %

Sum mindrebruk -29,5

Netto merbruk iht G8* 49,8

% 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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Avvik fremkommer ved at forbruket i Re sammenlignes med at kommunen hadde brukt like 
mye pr mottaker av en tjeneste som gjennomsnittet i kommunegruppe 8 bruker. Re inngår i 
gruppe 8. (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 
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. 
 
Det er betydelig endringer i avvik fra 2016 til 2017. Pleie og omsorg basert på netto forbruk 
pr innbygger, øker merforbruket videre fra 26 til 33 mill.kr. Formålsbygg opprettholder et 
stort merforbruk på11,7 mill.kr. Her inngår driften av alle bygg anlegg, unntatt 
kommunehuset. 
For 2013-17 er det kalkulert et avvik for renter/avdrag basert på det faktum at kommunen har 
mer investeringsgjeld pr innbygger enn gruppe 8. Det er beregnet 4,5 % på gjeldsforskjellen 
pr innbygger. Det gir en årlig merutgift på 5,2 mill. kr. 
 
Sosialtjeneste har økt sitt merforbruk fra 5,4 til 10,2 mill.kr. Administrasjon/styring/politikk 
har økt merforbruket til 3,9 mill. kr. Derav er ca 3 mill.kr på administrasjon. Administrasjon 
her omfatter rådmannens og virksomhetsledernes stabstjenester. Se mer under stabstjenester. 
Administrasjon ligger på gjennomsnittet i Vestfold. 
Barnehage har økt merforbruket til 5,1 mill. kr. Kirke er har redusert sitt merforbruk noe, til 
1,6 mill.kr. Samferdsel har rykket opp fra mindreforbruk til et merforbruk på 3,9 mill. kr.  
Skoleskyss har økt merforbruk til 2,7 mill.kr. 
 
Store reduksjoner er det særlig på grunnskoleundervisning som har økt mindreforbruket fra -
2,4 til -9,4 mill.kr og ligger dermed lavet ift gruppe 8. Barnevern har gått fra merforbruk på 
1,9 mill.kr til et mindreforbruk 1,9 mill.kr.   
Kommunehelse har igjen et mindreforbruk på 0,5 mill.kr. 
Fysisk planlegging øker sitt mindreforbruk til -5,6 mill.kr.  
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.  
 
Spesifisering av avvik innen pleie og omsorg pr innbygger  
 
Hjemmetjenester inkluderer bemannede boliger innen Psykisk helse miljø og omsorgsplasser 
på helsehuset, samt tjenester i private hjem. De ulike områdene kan ikke skilles fra hverandre 
i statistikken da alle i prinsippet bor i eget hjem. 
Pleie i institusjon består av 72 sykehjemsplasser og 6 avlastningsplasser for barn/unge, sum 
78 plasser. Dette lar seg ikke sees hver for sege basert på Kostra. Institusjon bygningsdrift 
inkluderer også avskrivninger som kan trekkes ut. 
Pleie og omsorg samlet består dermed av alle disse elementene hjemmetjenester, pleie i 
institusjonen og bygningsdrift med avskrivninger for institusjoner. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00090-2 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 : arsberetning 2017

36 
 

Produktivitet pr institusjonsplass. 
 

 
 
Snittet av de 78 institusjonsplassene i Re koster mindre i Re enn alle det sammenlignes med i 
tabellen. Det betyr at dersom de 78 plassene i Re hadde kostet det samme som snittplassen i 
Tønsberg, ville kostnaden vært samlet10,2 mill.kr høyere for Re. Men dette tallet kan brytes 
ned til pleiedelen, avskrivninger på bygninger og annen byggingsdrift. Pleiedelen blir da hele 
23 mill.kr lavere enn ved Tønsbergs pleiekostnad pr plass, men avskrivninger og 
bygningsdrift er henholdsvis 10,5 og 2,3 mill. kr dyrere plasser i Re. I forhold til gruppe 8 blir 
bildet det samme, med noe større tall. Institusjonsplass driftes rimelig i Re pr plass. Re har 
mange institusjonsplasser i forhold til antall eldre. Som vi videre skal se bruker Re relativt 
mye på pleie og omsorg pga antall plasser. Men det kan være at mange plasser er belagt av 
personer med et lavere pleiebehov. 
 
Prioritering av pleie og omsorg i hjemmet og i institusjon. 
Behovet for pleie og omsorgstjenester øker med andelen eldre i en kommune, slik at det 
misvisende bare å dele utgiftene på antall innbyggere. Men pga. mange yngre personer i 
bemannede boliger og som mottakere av hjemmetjenester er bildet mer komplisert. 
 
Bildet blir slik dersom utgiftene deler på innbyggerne over 67 eller over 80 år: 

 
 
Dersom en deler de ulike kostnadene på antall innbygger over 67 år, finner en at Re ligger 
over både gruppe 8 og Tønsberg i samlet ressursbruk. Det viser seg da at på kun pleiedelen i 
institusjon som ligger Re under Tønsberg, men når avskrivninger og bygningsdrift tas ligger 
Re høyere enn Tønsberg med11 mill. kr på institusjon og 19 mill. kr mer på tjenester til 

Beregninger produktivitet institusjon, 
produksjonskost pr plass: hele 1000 kr Re

Tøns-
berg 

Kommune 
gruppe 8 Vestfold

Landet 
eskl.Oslo

Avvik fra 
Gruppe 8

78 plass. 
Avvik gr.8 
1000 kr

 78 plass. 
Avvik 
Tønsberg 
1000 kr

Korrigerte brutto driftsutgifter, 253 pleiedelen pr plass(78 i 
Re) 780 1076 1057 1090 1007 -26 % -21 595 -23 050
Korrigerte brutto driftsutgifter, drift av institusjonsbygg -f 
261 m. avskrivn. pr plass 257 93 137 129 118 88 % 9 401 12 840
  Derav kun avskrivninger institusjon pr plass 161 26 55 54 42 193 % 8 250 10 494
   Derav annen bygningsdrift institusjon pr plass 97 67 82 74 76 18 % 1 151 2 346
Sum korrigerte brutto driftsutgifter, pr 
institusjonsplass pleie og bygg -f 261 og 253 1037 1168 1194 1218 1125 18 % -12 194 -10 210

Prioritering av tjenester i institusjon og 
hjemmetjenester (inkl. bemannede boliger) Re

Tøns-
berg 

Kommune 
gruppe 8 Vestfold

Landet 
eskl.Oslo

Avvik fra 
G8

Avvik gr.8 
1000 kr

Avvik 
Tønsberg 
1000 kr

Beregninger basert på pr innbyggere over 67 år:

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i institusjoner, ikke 
bygg (f253)kun pr innbygger over 67 år 40,143 44,072 38,110 40,297 45,294 5 % 2 540 -4 907 
Netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler (f261) pr 
innbygger over 67 år 15,992 3,503 5,285 5,475 6,392 203 % 13 373 15 599
derav avskrivninger pr innbygger over 67 år 10,027 0,991 2,235 2,276 2,145 349 % 9 732 11 287
derav øvrig bygningsdrift 5,965 2,512 3,050 3,199 4,246 96 % 3 641 4 312
Netto driftsutgifter,  tjenester til hjemmeboende brukere 
(f254) pr innbygger over 67 år 81,512 66,246 56,832 57,539 59,394 43 % 30 826 19 068
Beregninger basert pr innbygger over 80 år:
Netto driftsutgifter,  tjenester til hjemmeboende brukere 
(f254) pr innbygger over 80 år 293,943 211,064 210,737 198,836 202,820 39 % 28 819 28 706
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i institusjoner, ikke 
bygg (f253)kun pr innbygg. Over 80 år 144,761 140,418 141,315 139,253 154,670 2 % 1 194 1 504
Netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler (f261) pr 
innbygger over 80 år 57,669 11,161 19,598 18,919 21,827 194 % 13 186 16 108
derav avskrivninger pr innbygger over 80 år 36,159 3,156 8,289 7,865 7,326 336 % 9 653 11 431
derav annen bygningsdrift pr innbygger over 80 år 21,510 8,004 11,309 11,055 14,500 90 % 3 533 4 678
Netto pleie og omsorg i institusjon og hjemmetjenester inkl 
bygg pr innbygger over 80 år 496,374 362,643 371,649 357,008 379,318       43 199     46 318 
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hjemmeboende. Avvikene er enda større iht gruppe 8. Tallene fremkommer ved at Re 
alternativt kunne brukt det Tønsberg gjør pr innbygger over 67 år. 
Mange eldre har lite behov for pleie frem til 80 og det gir dermed et bilde når alle pleie og 
omsorgsutgiftene deles på befolkningen i aldersgruppen over 80 år. Når utgiftene deles kun på 
innbyggere over 80 år, øker merutgiftene ift. Tønsberg. Fordi Re har lav andel over 80 år øker 
merbruken i forhold til G8 og Tønsberg Re på alle tjenestene. Pleiedelen i institusjon ligger da 
også 1,5 mill.kr over Tønsberg. Men det er særlig hjemmetjenestene i Re som fremstår som 
kostnadskrevende for Re. 
Det er da ikke antall eldre som utløser merutgifter i Re. Det kan videre undersøkes hvilke 
aldergrupper som mottar tjenester i de ulike kommunene: 
 

 
 
Sammenlignet med Tønsberg mottar en mye større andel av innbyggerne i Re under 67 år 
tjenester i hjemmet eller i institusjon, mens de over 67 år og særlig over 80 år i mindre grad 
får tjenester. Det samme bildet gjelder for hjemmetjenester spesielt og det inkluderer 
bemannede boliger. Et spesielt forhold avdekkes ved at Re har 45 personer over 67 år i 
bemannet bolig (er hjemmetjeneste) og det er relativt 6 ganger så mange som i Tønsberg iht 
aldergruppen. Re har 107% flere samlet i bemannede boliger enn Tønsberg iht folketallet. 
I institusjon har Re 152% flere i aldersgruppen under 67 år, 35% færre i gruppen 67-79 år, 
mens i gruppen over 80 år er det lik andel som Tønsberg. Alt er i % av aldersgruppen samlet. 
 
Oppsummering pleie og omsorg i Re. 
Samlet sett gir det et bilde av pleie og omsorg i Re med mange i bemannede boliger, spesielt 
med mange eldre over 67 år. For øvrige tjenester er det mange flere brukere under 67 år både i 
institusjon og hjemmetjenester. Flere over 67 og 80 år klarer seg bedre uten hjemmetjenester i 
Re. Det er de mange flere brukerne 0-66 år og store avskrivninger på nye bygg som trekker 
opp samlet ressursbruk til pleie og omsorg, til tross for at pleiedelen i hver institusjonsplass er 
rimeligere. Men hver hjemmetjenestemottaker blir da mer kostbar i Re, særlig fordi det er 
mange institusjonsplasser og heldøgns bemannede boliger. Det er også mange flere i alle aldre 
som bor i omsorgsboliger. 

Dekningsgrader for institusjon og 
hjemmetjenester iht aldersgrupper Re

Tøns-
berg 

Kommune 
gruppe 8 Vestfold

Landet 
eskl.Oslo

Avvik 
fra G8

Avvik 
Tønsberg

Andel Re iht 
Tønsberg

Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester  0-66 år 210 794 7553 5155 86061
Andel av dette av befolkningen 0-66 år 2,5 % 2,1 % 2,9 % 2,5 % 2,2 % -14 % 21 % mye større
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år 71 394 3016 2220 40874
Andel av dette av befolkningen67-79 år 7,9 % 8,3 % 9,7 % 7,8 % 8,3 % -19 % -5 % mindre
Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år og over 148 1045 6356 4989 91008
Andel av dette av de over 80år 42,7 % 48,0 % 55,5 % 43,0 % 44,7 % -23 % -11 % mindre
Mottakere av  hjemmetjenester  0-66 år 199 763 7300 4986 83102
Andel av dette av befolkningen 0-66 år 2,4 % 2,0 % 2,8 % 2,4 % 2,1 % -16 % 20 % mye større
Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år 64 339 2511 1869 33439
Andel av dette av hele befolkningen 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % -20 % -11 % mindre
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over 107 788 4780 3723 65087
Andel av dette av de over 80 år 30,9 % 36,2 % 41,7 % 32,1 % 32,0 % -26 % -15 % mye mindre
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål under 67 år 58 127 1478 738 18235
Andel av dette avbefolkningen 0-66 år 0,7 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 21 % 110 % mye større
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 67-79 år 15 37 645 340 7131
Andel av dette av befolkningen 67-79 år 1,7 % 0,8 % 2,1 % 1,2 % 1,5 % -20 % 114 % mye større
Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over 42 96 1352 808 15922
Andel av dette av befolkningen over 80 år 12,1 % 4,4 % 11,8 % 7,0 % 7,8 % 3 % 175 % mye større
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 76 173 1411 1038 21665
Andel av dette av hele befolkningen 0,8 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 69 % 107 % mye større
Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 67 år og over 45 36 791 354 10470
Andel av dette av befolkningen  67 år og over 3,6 % 0,5 % 1,9 % 0,9 % 1,5 % 94 % 594 % mye større
Beboere i institusjon 0-66 år 17 31 323 212 4064
Andel av befolkningen 0-66 år 0,20 % 0,08 % 0,12 % 0,10 % 0,10 % 63 % 152 % mye større
Beboere i institusjon 67-79 år 7 57 516 353 7508
Andel av befolkningen 67-79 år 0,78 % 1,20 % 1,66 % 1,24 % 1,53 % -53 % -35 % mye mindre
Beboere i institusjon 80 år og over 41 258 1581 1272 25980
Andel av de over 80 år 11,84 % 11,85 % 13,79 % 10,95 % 12,77 % -14 % 0 % lik andel
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Utviklingen på områdene med merfor bruk iht gruppe 8 for 2009 - 2017 :

Figuren ov er viser utviklingen fra 2009 - 16 på tjenester som over tid har hatt store merforbruk iht gruppe
8.

Finansielle nøkkeltall
– alle er i prosent av
brutto driftsinntekter,

Re
2011

Re
2012

Re
2013

Re
2014

Re
2015

Re
2016

Re
2017

Tønsberg
2017

Gj. snitt
K.gr
08

2017

Gj.snitt
Vest -
fold
2017

Gj.snitt
landet
utenom

Oslo
20 17

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

Regnskapsresultat 0,7 1,7 1,1 0,0 0,2 3,6 2,9 2,7 1,9 1,7 1,6

Netto finans og avdrag 4,3 3,0 3,1 3,8 4,9 3,9 3,8 3,2 3,9 2,8 3,4
Netto finans 0,7 0,8 2,0 0,8 0,6 1,5 0,6 0,5 0,2
Netto lånegjeld 79,5 77,4 96,7 103,9 104,3 103,8 108,8 68,5 92,8 68,7 75,4
Langsiktig gjeld 192,8 195,1 211,8 251,3 224 222 233,6 181,7 219 198,1 210,4
Pensjonsforpliktelse 106,5 112,4 107,3 117,9 115 1 12,2 112,7 107,6 107,2 117,1 114,7
Langs.gjeld eskl.
pensjon

86,3 82,7 104,5 133,4 109 109,8 120,9 74,1 111,8 81 95,7

Disposisjonsfond 1,7 2,3 3,2 3,3 3,1 3,2 4,9 2,2 8,7 9 8,8
Arbeidskapital 30,6 26,6 25,2 49,1 28,2 29,1 34,5 12 20,2 27,5 20,7

Tabellen er basert på Fi nansielle tall nivå 2. pr 15 .3 .18 .

Kommentar 2017
Re kommune had de et netto driftsresultat i % som er lavere enn Tønsberg , gruppe 8 (G8 ) ,
Vestfold og l andet utenom Oslo .
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Regnskapsresultatet inkl bruk av bufferfond i % er med 2,9% høyere enn i Tønsberg, 
gruppe 8 (G8), Vestfold og landet utenom Oslo. Landet er på 1,6%. (eksl bruken av 
bufferfondet er Re på 1,8%) 
 
Netto finans og avdrag med 3,9 % er under enn gruppe 8, men over Vestfold og Tønsberg. Re 
har store avdrag iht krav til minimumsavdrag. 
Netto finans er uten avdrag. Re har 0,6% og det er under Tønsberg, men på nivå med 
kommunegruppe 8 og Vestfold.  
 
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket 
kommunale utlån og ubrukte lånemidler.  
Re har netto lånegjeld på 108 % av driftsinntektene og dermed høyere netto gjeld i % enn de 
øvrige sammenligningene i tabellen.  
Pensjonsforpliktelsene med 113 % er på nivå med de øvrige sammenligningene i tabellen. 
 
Disposisjonsfond utgjør 4,9 % og det er over Tønsberg med 2,2%, men svakere enn de øvrige 
sammenligningene. 
Arbeidskapitalen er høy i Re i forhold til sammenligningene. Det tilsier relativt god likviditet. 
Bufferfondet og årsresultat 2017 medvirker til dette. 
 
Re kommunes profil i forhold til vår kommunegruppe 8 i 2017 blir da slik: 

 Svakere brutto og netto driftsresultat ift sammenligningene 
 Regnskapsresultat på nivå med gruppe 8 korrigert for inntekt fra bufferfondet.  
 Bedre arbeidskapital grunnet bevarte everksmidler og et bufferfond. 
 En del høyere netto lånegjeld fra investeringer 
 Finansutgiftene netto er noe under snittet grunnet god avkastning på langsiktige 

plasseringer og lave rentekostnader. 
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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 13 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 selskapene som fremgår av notene til regnskapet, note 5. som er aksjer 
og andeler i selskaper og note 8. interkommunalt samarbeid. 
 
Befolkningsvekst 
 
År: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Folkemengde 0101 7768 7949 7936 8038 8172 8111 8194 8182 8243 8321 8443 8527 8710 8821 8936 8994 9144 9253 9361 9486
Fødte 104 99 102 114 80 101 108 91 110 115 119 107 104 116 74 110 90 99 108 91

Døde 72 65 64 61 67 68 57 61 47 66 76 56 62 59 59 69 67 68 58 74

Fødselsoverskudd 32 34 38 53 13 33 51 30 63 49 43 51 42 57 15 41 23 31 50 17
Innflyttinger 644 733 703 529 610 550 562 593 688 588 635 639 648 558 695 684 686 678 784

Utflyttinger 691 669 622 625 568 613 531 578 615 547 503 570 590 515 596 598 609 603 663

Netto innflytting 149 -47 64 81 -96 42 -63 31 15 73 41 132 69 58 43 109 86 77 75 121

Folkemengde 3112 7949 7936 8038 8172 8111 8194 8182 8243 8321 8443 8527 8710 8821 8936 8994 9144 9253 9361 9486 9624
Endring i antall 181 -13 102 134 -61 83 -12 61 78 122 84 183 111 115 58 150 109 108 125 138
Endring i % 2,33 -0,16 1,29 1,67 -0,75 1,02 -0,15 0,75 0,95 1,47 0,99 2,15 1,27 1,30 0,65 1,67 1,19 1,17 1,34 1,45

 
 
Befolkningsveksten ble 1,45 % i 2017 og ligger nær ønsket vekst på 1,5 %. Veksten i Re er 
høyere enn både Vestfold (0,82 %) og landet (0,96%) 
 
Måloppnåelse. 
 
Det er viktig å se sammenhengene mellom mål i kommuneplan, økonomiplan og det enkelte 
års budsjett.  
 
Mål for økonomiplanperioden 2016- 2019:  
 
 
Fellesmål for alle rammeområder: 
 
1. All ny ressursinnsats skal vurderes i forhold til det forebyggende perspektiv og det 

arbeides systematisk for bedret folkehelse. 
Forebygging har blitt et begrep det jobbes etter i Re kommune. 
a.  ”SmArt oppvekst” er et gjennomgående prosjekt i Re kommune. I 2016 har arbeidet 

vært forsterket i forbindelse med et doktorgradsprosjekt. Samarbeidet internt er 
videreutviklet mhp gode relasjoner mellom ansatte og barn, unge og voksne 
samarbeidspartnere. Metodikken som ligger i prosjektet er tatt i bruk i alle 
virksomheter som arbeider med barn og unge. 

b. Kvalifiseringsprogrammet ved NAV Re bidro til at flere kom med i arbeidsrettede 
tiltak eller aktiviteter for å forebygge passive stønadsmottaking. 
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c. I regi av Trygge lokalsamfunn arbeider 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 (dvs. hindre forverring 
av allerede eksisterende sykdom eller funksjonsnivå) 
 

2. Res omdømme er opprettholdt og styrket. Tiltakene skaper identitet og entusiasme og 
bidra til at kommunen kan framstå som utviklingsorientert og attraktiv både for nye 
innbyggere, ny arbeidskraft og samarbeidspartnere. Innbyggerundersøkelser gjennomføres 
jevnlig. 
 

 
Prosjektet ”Slagene på Re” og Re middelalderdager har gitt Re styrket omdømme. 
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, KS konferanser o.l. Re kommune er i gang med 
kvalifiseringsarbeid for et doktorgradsarbeid. ”SmArt Oppvekst” er blitt et begrep og 
konseptet utvikles videre. Det omfatter barnevernet. For 2017 er prinsippene blitt 
overført til hele kommunens ledelse ved prosjektet SmArt ledelse. SmArt verdiene blir 
tillagt vekt i arbeidet med å skape en ny kommune sammen med Tønsberg. 
 
Ny ungdomsskole skole som er ferdigstilt har bedret kommunens omdømme og skapt 
bedre forhold både for elever og ansatte. 
 
Helsehuset er utviklet som et samlingspunkt med aktiviteter både formiddag og kveld 
med tilbud både for innbyggere og pasienter og beboere. 
 
Omdømmet til Re er styrket hos andre kommuner ved de flere samarbeid med andre 
kommuner i Vestfold  og i ulike fagnettverk. Aktiv deltakelse i prosjekter og kampanjer 
er også med på å styrke omdømmet. I 2016 har kommet deltatt bl.a. i følgende 
prosjekter mm: 
 

o SmArt oppvekst- doktorgradsarbeid med støtte fra Forskningsrådet 
o Kompetanse for mangfold 
o Læringsmiljøprosjektet- bl.a. avdekking/oppfølging av mobbesaker 
o Re er en av tre pilotkommuner for implementering av den regionale planen for 

helhetlig opplæringsløp  
o Pasientsikkerhetskampanjen i Trygge hender 
o Nytt Blikk – heltidskultur i pleie og omsorg 

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

 
 

3. Kommunen har en robust drift og skaper en god samfunnsutvikling ved å: 
a. levere god kvalitet innen planlegging, analyse og budsjettering. 
b. ha god kvalitet på saksproduksjonen. 
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c. aktivt informere på mange plattformer 
d. ha kompetente medarbeidere med høy etisk bevissthet 
e. arbeide for at driftsbudsjettet har overskudd alle år på anslagsvis 1,75 % og har 

et tilstrekkelig bufferfond på ca 30 mill.kr. 
 
Arbeidet med kvalitet i produksjonen og høy etisk bevissthet har fokus i organisasjonen. 
Aktiv informasjon skjer på mange digitale plattformer, via media og folkemøter og dialog. 
Målet e) er nådd da regnskapsresultatet tilsier at fondet kan overstige dette. 

 
 

4. Medarbeidertrivselen er høy, minst totalscore på 4,5 og over snittet til andre 
kommuner, målt i medarbeiderundersøkelse som gjennomføres annen hvert år. 
Resultatene, rådmannens oppfølging, overordnede mål og den enkelte virksomhetenes 
egne mål legges fram for administrasjonsutvalget i forbindelse med budsjettarbeidet i 
desember samme år. 
 
Medarbeiderundersøkelsen i 2017 var en ny modell uten tidligere erfaringstall. Score for 
Re ble 4,2, likt med snittet for landet av kommuner som deltok. Svakest var 
kompetanseutvikling og mestringsbasert ledelse. Sterkest var motivasjon, fleksibilitet og 
mestringsfølelse. Saken er fremlagt administrasjonsutvalget. 
 

5. Ny teknologi er tatt i bruk innenfor alle kommunens tjenesteområder for å:  
 bedre brukeropplevelsen ved digital toveis dialog mot brukere og innbyggere 

uavhengig av åpningstider 
 effektivisere administrasjonen ved automatiserte rutiner 
 effektivisere produksjonen av de kommunale tjenestene ved effektiv 

informasjonsfangst og gjenbruk av registrerte data 
 i direkte utforming og produksjon av tjenestene ved overvåking av ulike tekniske 

forhold, varslinger og velferdsteknologi. 
 gi oppdatert informasjon om innholdet i kommunens tjenestetilbud 

 
Fortsatt er det toveis digital dialog kun på deler av tjenestene. Ved administrasjon av ansatte 
er det hovedsakelig syke- /egen meldinger og delvis timelister, som ikke er digitalisert. Digital 
sykemelding er under innføring. Holmestrand, Tønsberg og Færder og har innført det 
nyinnkjøpte komplette økonomi og personalsystem med nye moduler som Re kommune skal ta 
i bruk i 2020. Ny versjon av sak/arkiv system er under bestilling i Re. Det muliggjør utsending 
til digitale postkasser. Compilo kvalitets og internkontrollsystem er innført og under utrulling 
i nye virksomheter. Skoler, barnehager, idrettsanlegg har fått utvidet og bedret tilgang på 
trådløst nett. 
 

 
6. Nærværet blant kommunens ansatte er 94 %. 

 
Nærværet var 90,4 % i 2017 og ligger 3,6 % under målet. Det er svekket nærvær fra 2016. 
Korttidsfraværet er gått ned fra 2,4% til 2,2 %. Langtidsfraværet gått opp fra 7% til 7,4%. 
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7. Det arbeides planmessig med utvikling av kompetanse på alle nivåer i organisasjonen. 

 
Kompetanseutvikling inngår i alle virksomhetsplaner. Sentralt styres en overordnet 
opplæringsplan med bl.a. ledelsesutvikling. Nytt komplett økonomi og personalsystem har 
modul for kompetansekartlegging fra ansatte selv. 
 

8. Antall lærlingeplasser i den kommunale organisasjonen er høyere enn 1 pr. 1000 
innbyggere. 
 
Målet er nær nådd for 2017 med ca 9 lærlinger. 
 

9. Kommunale tjenestebiler bruker fornybar energi. 
 
Kommunen har anskaffet en elbil som kan bestilles via kalendersystemet. Bruken er 
foreløpig moderat. 
 

Re kommune
Sykefraværsoversikt 2017     4.kvartal 

Oppdatert 25.01.2018

Virksomhet Fravær 2016 Fravær Antall Antall

2016 4.kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2017 Ansatte årsverk

Stabstjenester inkl. rådmann 6,0 % 5,6 % 6,5 % 6,0 % 7,4 % 8,9 % 7,2 % 41 36,2
Ramnes skolen 9,9 % 11,8 % 9,2 % 6,3 % 7,5 % 8,9 % 8,0 % 27 22,1
Kirkevoll skole(inkl.veil.funksjonsh.) 9,6 % 8,5 % 9,0 % 8,6 % 9,3 % 13,3 % 10,2 % 70 54,6
Solerød oppvekstsenter 12,0 % 9,4 % 7,3 % 3,8 % 3,3 % 8,1 % 5,9 % 30 27,2
Røråstoppen skole 7,1 % 9,8 % 11,6 % 10,7 % 9,7 % 8,7 % 10,1 % 32 27,4
Revetal ungdomsskole 6,3 % 8,8 % 11,9 % 8,9 % 7,8 % 7,3 % 9,1 % 50 42,8
PPT 4,8 % 3,0 % 2,9 % 6,2 % 4,2 % 14,1 % 6,9 % 11 10,1
Barnehager 11,5 % 12,0 % 9,8 % 10,4 % 6,5 % 11,6 % 9,7 % 95 80,2
Kultur 14,1 % 15,3 % 4,7 % 0,6 % 2,5 % 0,2 % 2,0 % 10 6,5
Barn og unge 5,9 % 8,0 % 9,4 % 8,6 % 7,1 % 9,7 % 8,8 % 33 29,0
NAV  kommunalt ansatte 6,0 % 6,9 % 8,4 % 9,3 % 23,1 % 16,1 % 14,0 % 14 12,6
Helse og Omsorg 10,2 % 9,2 % 10,8 % 11,8 % 10,5 % 9,8 % 10,8 % 196 128,1
Psykisk helse og miljøarbeid 9,3 % 13,3 % 10,9 % 7,7 % 9,2 % 11,0 % 9,7 % 105 72,8
Teknikk- og næringstjenester 11,4 % 12,6 % 17,6 % 11,1 % 9,3 % 9,5 % 12,0 % 58 49,7

Samlet Re kommune 9,4 % 10,0 % 10,4 % 9,2 % 8,6 % 10,2 % 9,6 % 772 599

Tilsvarende tall 2016 9,4 % 10,9 % 8,4 % 7,7 % 10,0 %

Tilsvarende tall 2015 9,2 % 9,6 % 8,6 % 8,6 % 9,7 %

Tilsvarende tall 2014 9,5 % 10,1 % 9,2 % 9,2 % 9,1 %

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  2017

Sykefravær korttid-langtid:  4.kvartal 2017  

(Over/under 16 dager)

Oppdatert 25.01.18

Virksomhet Antall Antall

korttid langtid korttid langtid korttid langtid korttid langtid korttid langtid Ansatte årsverk

Stabstjenester inkl. rådmann 2,8 % 3,7 % 1,1 % 5,0 % 2,1 % 5,3 % 2,3 % 6,7 % 2,1 % 5,2 % 41 36,2
Ramnes skole 3,9 % 5,3 % 1,7 % 4,6 % 2,8 % 4,7 % 3,5 % 5,5 % 3,0 % 5,1 % 27 22,1
Kirkevoll skole 4,2 % 4,8 % 1,8 % 6,8 % 2,8 % 6,5 % 2,6 % 10,7 % 2,7 % 7,5 % 70 54,6
Solerød oppvekstsenter 2,7 % 4,6 % 2,9 % 0,9 % 2,5 % 0,8 % 3,9 % 4,1 % 3,1 % 2,8 % 30 27,2
Røråstoppen skole 3,7 % 7,9 % 1,8 % 9,0 % 2,5 % 7,2 % 2,3 % 6,4 % 2,6 % 7,5 % 32 27,4
Revetal ungdomsskole 2,2 % 9,8 % 1,3 % 7,6 % 2,3 % 5,5 % 1,2 % 6,1 % 1,7 % 7,5 % 50 42,8
PPT 2,9 % 0,0 % 0,5 % 5,7 % 0,4 % 3,8 % 1,6 % 12,5 % 1,5 % 5,4 % 11 10,1
Barnehager 3,7 % 6,1 % 2,5 % 7,9 % 2,2 % 4,7 % 3,4 % 8,2 % 2,8 % 6,9 % 95 80,2
Kultur 0,8 % 3,9 % 0,6 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,9 % 1,1 % 10 6,5
Barn og unge 2,7 % 6,8 % 1,4 % 7,3 % 1,4 % 5,7 % 1,5 % 8,2 % 1,7 % 7,1 % 33 29,0
NAV  kommunalt ansatte 1,6 % 6,8 % 1,9 % 7,4 % 0,7 % 22,3 % 1,0 % 15,1 % 1,1 % 12,9 % 14 12,6
Helse og Omsorg 3,5 % 7,3 % 1,7 % 10,1 % 1,9 % 8,6 % 1,7 % 8,2 % 2,0 % 8,7 % 196 128,1
Psykisk helse og miljøarbeid 2,9 % 8,0 % 1,8 % 5,9 % 2,9 % 6,3 % 1,8 % 9,2 % 2,3 % 7,4 % 105 72,8
Teknikk- og næringstjenester 1,3 % 16,3 % 1,0 % 10,2 % 2,1 % 7,2 % 2,2 % 7,4 % 1,6 % 10,4 % 58 49,7

Samlet Re kommune 3,1 % 7,3 % 1,7 % 7,5 % 2,2 % 6,4 % 2,2 % 7,9 % 2,2 % 7,4 % 772 599

hele 20171.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal
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10.   Re kommune har gode systemer for å ivareta krav til internkontroll og beredskap. 
 
Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er revidert og vedtatt av kommunestyret 
6.9.16. I tillegg har de fleste virksomheter foretatt lokale ROS-analyser. Det er også igangsatt et 
arbeid for å revidere resterende planverk, som overordnet beredskapsplan og tiltakskort, basert på de 
sårbarheter som er identifisert i overordnet ROS. Bevisstheten i organisasjonen er dermed allerede 
betydelig hevet som følge av arbeidet. 
Arbeid med internkontroll og risikostyring er intensivert og systematisert ved innføring av 
internkontrollsystemet Compilo som er under innføring. Systemet vil samle kommunens ressurser og 
rutiner. Avviksmodulen har nå vært i bruk i et drøyt år, og erfaringene er gode. 
Dokumentmodulen vil tas i bruk tidlig i 2018. I 2017 har virksomhetene jobbet med kartlegging av 
sine kvalitetsdokumenter. Helse og velferd har vært pilot, og er i sluttfasen av sitt arbeid. Øvrige 
virksomheter har også startet med sin kartlegging. 
Alle dokumenter knyttet til HR/HMS og beredskap er gjennomgått, og vil bli publisert i systemet tidlig 
i 2018.  Avviksmodulen har vært i bruk hele året. 
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Likestilling mellom kjønnene, deltid, etikk. 
 
Kjønnsbalanse: 
 
Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer: 
 
 

Stillingsnivå Kvinner 
årsverk 

Kvinner % Menn 
årsverk 

Menn %  

Rådmannens 
ledergruppe 

 
2 

 
50 

 
2 

 
50 

 

Virksomhetsledere 10 80 2 20  
Øvrige ledere 41,01 80 14 20  
Øvrige ansatte i kap.5 24,45 75 8,15 25  
Høyskole med 
tilleggsutdanning 

 
19,12 

 
99,17 

 
0,16 

 
0,83 

 

Høyskole 55,49 91,05 5,45 8,95  
Pedagogisk personale 108,67 76,67 33,06 23,33  
Faglærte  178,16 87,69 25,33 12,31  
Ufaglærte 62,1 86,3 9,85 13,7  
      
Sum ansatte 501 83% 100 17% 601 

 
Kvinneandelen er 50% i rådmannens ledergruppe, og 80% i virksomhetsledergruppen 
og øvrige ledere og samlet 83%.  
 
Likelønn: 
 Gjennomsnittlig årslønn for ulike stillingskategorier: 
 
Stillingskategori: Gj.snittslønn kvinner Gj.snittslønn menn Ans.  kvinner Ans. menn SUM

Rådmannens ledergruppe 892 500kr                      1 042 500kr               2 2

Virksomhetsledere 729 350kr                      737 500kr                   10 2

Øvrige ledere 555 066kr                      562 444kr                   44 16

Øvrige ansatte (rådgivere,ingeniører,

    leger,noen kons.,noen sykepl.) 595 468kr                      613 907kr                   28 25

 - alle har personlig lønn

Høyskole m/tilleggsutdanning 516 066kr                      523 958kr                   22 1

Høyskole 462 605kr                      488 162kr                   71 6

Pedagogisk personale 431 841kr                      503 964kr                   125 35

Faglærte 415 077kr                      422 506kr                   220 28

Ufaglærte 367 174kr                      345 150kr                   106 20

Gj.snittslønn alle ansatte 466 088kr                      488 802kr                   628 135 763  
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  Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn Menn Menn Menn 

  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 
    

2017 

Årslønn Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % 
 

Antall 
 

% 
250000-
299999 31 4,8 25 3,9 19 3,1 27 4,16 3 2,8 6 5,4 6 5,4 10 8,26 
300000-
349999 70 10,9 70 11,1 51 8,7 23 3,54 5 4,6 8 7,1 5 4,5 4 3,3 
350000-
399999 245 38,2 222 34,9 182 28,8 96 14,83 22 20,2 22 19,6 21 19 10 8,26 
400000-
449999 104 16,2 72 11,3 112 17,7 207 31,94 23 21,1 9 8,0 10 9,0 25 20,66 
450000-
499999 115 17,9 161 25,3 149 23,6 132 20,38 23 21,1 31 27,7 26 23,4 24 19,84 
Over 
500000 77 12,0 86 13,5 149 18,8 163 25,15 33 30,3 36 32,2 43 39 48 39,68 

SUM 642 100 636 100 632 100 648 100 109 100 112 100 111 100 121 100 

 
 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Årsverk kvinner 
 

468 83% 485 83% 502 83% 490 83% 501 83% 

Årsverk menn 
 

96 17% 97 17% 100 17% 98 17% 100 17% 

Sum årsverk 
 

562  582  602  588  601  

 
 
 
Arbeidstid: 
 
Ansatte fordelt på stillingsprosent 

Stillingsprosent Antall  kvinner Prosent kvinner Antall menn Prosent  menn 
0-24.99 51 8 8 6,6 
25-49.99 40 6,2 6 4,9 
50-74.99 108 16,9 15 12,4 
75-99.99 162 25,4 10 8,3 
100% 277 43,5 82 67,8 
SUM 638 100 121 100 

 
Utvikling siden 2013 
 

  Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn Menn Menn Menn Menn 

  2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

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

  0 - 24,99% 57 9,2 55 63 59 9,2 63 9,9 70 11,1 7 6,2 10 8,7 4 3,7 6 5,4 7 6,3 

25 - 49,99% 48 7,8 39 39 46 7,2 39 6,1 51 8,1 4 3,6 4 3,5 4 3,7 5 4,5 7 6,3 

50 - 74,99% 139 22,5 127 122 123 19,2 122 19,2 131 20,7 15 13,4 13 11,3 10 9,2 12 10,7 17 15,3 

75 - 99,99% 140 22,6 144 140 142 22,1 140 22,0 137 21,7 9 8,0 8 7,0 11 10,1 11 9,8 13 11,7 

100 % 235 37,9 249 272 272 42,4 272 42,8 243 38,4 77 68,8 80 69,6 80 73,4 78 69,6 67 60,4 

Totalt 619 100 614 636 642 100 636 100 632 100 112 100 115 100 109 100 112 100 111 100 

 
Alle tabellene er basert på rapporter for fast ansatte pr. 31.12.2017. 
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Re kommune arbeider for likestilling og mot diskriminering. Re kommune har som mål at 
dette skal være integrert i alle prosesser i kommunens virksomhet. Av de som er fast ansatt i 
kommunen er 83 pst. kvinner. De siste årene har tallene vært uendret.  
 
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.  
 
God personalpolitikk 
Virksomhetene har 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, brukere og andre som kommunen er i kontakt 
med.  
 
God personalpolitikk er å jobbe for det gode arbeidsmiljøet. Trivsel i arbeidshverdagen er 
viktig for alle, uavhengig av hvilken situasjon eller livsfase man er i.  
Seniorpolitikk bygger på to sentrale holdninger. Seniorer innehar en verdifull kompetanse 
som er viktig, og mennesket lærer og utvikler seg gjennom hele livet.  
Seniorer i Re kommune skal oppleve at de har like muligheter som andre ansatte i forhold til 
nødvendig kompetanseutvikling. Dette er viktig for å få seniorer til å stå lengre i arbeidslivet. 
 
Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor 
Re kommune gjennomførte medarbeiderundersøkelsen 10-faktor i oktober 2017.  
10-faktor er en medarbeiderundersøkelse som er utviklet av KS og kommuneforlaget i 
samarbeid med forsker og professor Linda Lai. Undersøkelsen setter fokus på mestring og 
utvikling hos den enkelte medarbeider – hvordan opplever den enkelte medarbeider sin 
arbeidshverdag. 
Undersøkelsen følges opp av rådmannen overfor virksomhetene og av virksomhetslederne 
innen sin virksomhet. 
 
Heltidskultur 
Re kommune har i perioden 2015 til 2017 deltatt i læringsnettverket Nytt Blikk. Målet for 
Nytt Blikk er å redusere deltidsarbeidet og utvikle en heltidskultur. Konkret har Re kommune 
opprettet Bemanningsenheten på Re helsehus. Her har ansatte mulighet til utvidet stilling 
gjennom ordningen med faste vikarer. Det vil si at man istedenfor å leie inn midlertidige 
vikarer kan benytte egne, faste ansatte.  
Det jobbes også med ulike turnusordninger for å øke stillingsprosentene. 
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3.2 Rådmann og s tabstjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Avdeling /funksjoner Hovedoppgaver
Rådmann og kommunalsjefer - rådmannsfunksjonene
Fellesfunksjoner/sekretariat - kommunen s hoved e kspedisjon, sentralbord

- felles post mottak, 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.)
Skatt eoppkrever for Hof, Holmestrand ,
Stokke og Re

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

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

Overordnet planlegging - kommuneplan
- beredskap og internkontroll
- annet overordnet kommuneplanarbeid
- medisinskfaglig rådgivning

Økonomistyring og finans - koordinering av kommunens budsjett og
økonomiplanarbeid

- finans og likviditets forvaltning
- gjeldsforvaltning
- regnskapsrapportering, budsjettstyring
- eiendomsskatt, saksbehandling, utskriv ing,
- innkreving av utestående krav

Viktige hendelser

Re kommunestyre vedtok den 21.9.16 kommunesammenslåing med Tønsberg kommune.
Arbeidet er blitt videreført i 2017 med vedtak av den politiske plattformen med en rekke
føringer. Prosjektleder/rådmann for nye T ønsberg kommune er ansatt og det er utlyst tre
prosjektstillinger til prosessen med å etablere ny kommune . Rådmennenes ledergrupper i de to
kommunen har jevnlig hatt fellesmøter. Kommunestyret har vedtatt at tekniske tjenester for
Re blir utført fra Tønsberg kommune fra 2018. Tidligere ansatte i Re er overført.

Arbeid med i nternkontroll og risikostyring er intensivert og systematisert ved innføring av
internkontrollsystemet Compilo som er under innføring. Se måloppnåelse mål 10. i
økonomiplanen.
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Overordnet beredskapsplan, samt planer knyttet til helse og sosial beredskap, ble oppdatert og 
vedtatt av kommunestyret i april 2017. Beredskapsplanen oppdateres løpende ved behov.  
 
Jarlsberg IKT for 6 kommuner ble satt i drift 18. september i Fjordgata 9 i Tønsberg. Styret i 
§27 selskapet er rådmennene i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Holmestrand, Hof og Re og to 
ansattrepresentanter. Etter sammenslåinger består styret av rådmennene i Tønsberg, Færder og 
Holmestrand og en ansattrepresentant.  
Bakteppet er de mulighetene som samarbeidet i Gigafib gir der kommunene i dag er knyttet 
sammen med en del felles drift. Formålet er gode og effektive digitale tjenester ved 
samlokalisering og felles ledelse, standardisert felles programvare også på fagsystemer, 
utnyttelse av stordriftsfordeler og samlet kompetanse Det er vedtatt en døgnvaktordning og en 
utvidet brukerstøtte til kl. 1800. Både nye Holmestrand og Færder kommune kom i drift med 
nye systemer uten store vanskeligheter. Det har ført til at del brukerhenvendelser fra Re har 
fått lavere prioritet, særlig fra desember. 
 
Innen IKT i Re er det fornyet en del sluttbrukerutstyr, servere og kommunikasjonsutstyr. Det 
er god erfaring med og mindre svinn etter at hver elev på ungdomsskolen har fått sin egen pc 
til skolebruk. Kommunen har fått en oppgradert barnehage og skoleadministrativ løsning. 
 
Soppinfisert arkiv er overlevert IKA Kongsberg. Rensing av deler av arkivet er skjedd også i 
år, men en andel gjenstår fortsatt. Avlevering av arkivet fra Våle kommune til IKA er igjen 
utsatt. 
 
Felles skatteoppkreverkontor for Re, Holmestrand, Hof og Tønsberg hadde også funksjonen 
for Lardal fra 1.5.16 og ut 2017 innenfor uendret bemanning. Tønsberg og Re kommuner 
opprettet felles skatteoppkreverkontor på Revetal og de ansatte fra Tønsberg tiltrådte 1. april 
2017. Fra 2018 inngår nye Holmestrand kommune. 
 
Eiendomsskatt har medført saksbehandling i relativt nye kommunale utvalg, sakkyndig 
nemnd og klagenemnd. Det har vært lavere aktivitet i 2017 enn 2016 da det kun er nye 
boliger/ fritidsboliger som fikk takster. Alle klagesaker ble behandlet av et annet takstfirma 
enn opprinnelig takst. Antall klager er lavt og behandlingen har gitt enkelte eiendommer 
endring i takstene.  
 
Gjennom 2017 ble det gjennomført et lederutviklingsprogram – smart ledelse. Deltakere på 
programmet er ledere med personalansvar, verneombud og hovedtillitsvalgte, til sammen ca. 
90 personer. Smart ledelse bygger på styrkebaserte metoder og prinsipper som vi er kjent med 
gjennom arbeidet med smart oppvekst. Programmet har gitt lederne i Re felles normer 
forankret i verdiene i Smart ledelse.  
 
Drift. 
 
Måloppnåelse for rådmannens stab: 
 

1. Staben leverer god kvalitet på driftsoppgaver innen service, arkiv, regnskap, 
lønn, skatteinnkreving og IKT. 

 
Det har vært levert god tjenesteyting i de ulike avdelinger. Sykefraværet på 7,2% har vært 
svakere enn målsettingen på 6%. Det langsiktige fraværet har gått opp grunnet alvorlig 
sykdom. Korttidsfraværet har nedgang. Det arbeides aktivt med sykefraværsoppfølging.  



8/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00090-2 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 : arsberetning 2017

50 
 

 
IKT driften har vært svært stabil uten nedetid og uønskede hendelser til tross for at Jarlsberg 
IKT har prioritert oppstart nye Holmestrand og Færder kommune. Mange trusler er avverget 
ved IKT tiltak og ved informasjon til ansatte.  
 
Fellesfunksjoner har på en god måte ivaretatt henvendelser, post arkiv og intern service.  
Økonomiavdelingen har utbetalt rett lønn i tide. Avdelingen er ajour med alle rutiner og 
avleggelse av regnskapet skjer etter fristene. Det er godt samarbeid med revisjonen som har få 
merknader ved løpende revisjon.  
Budsjettkontrollarbeid, innkjøpsarbeid, styring av budsjett/økonomiplan og 
finansforvaltningen vurderes å fungere tilfredsstillende. Det er forbedringspotensialer på 
anslag av regnskapsprognoser gjennom året, særlig der kommunen venter på avregninger fra 
eksterne. Tilskudd til private barnehager er et slikt særskilt område.  
 
Arbeidet med utskriving og innkreving av eiendomsskatt vurderes å være tilfredsstillende 
utført tatt i betraktning at det er et nytt fagområde. Klageprosenten i Re har vært lav iht andre 
kommuners erfaringer ifølge valgte takstfirma. Det er riktig å prioritere god informasjon på 
mange nivåer. 
 
Skatteoppkreversamarbeidet gir svært gode innfordringsresultater, sett i sammenheng med 
både andre kommuner i Vestfold, regionen og på landsbasis. Kontrollarbeidet hos 
arbeidsgivere har god måloppnåelse. 
 

e. Det er tilrettelagt godt for folkevalgtes arbeid ved en god sekretærfunksjon i 
utvalgene, og høy kvalitet på saksproduksjonen 

 
Det politiske sekretariatet i fellesfunksjoner fungerer tilfredsstillende ved at det er robust ved 
bl.a. fravær. Utsendinger av saker skjer når sakene er ferdig fra saksbehandler og protokoller 
har i stor grad vært i rute.  
 
Investeringer 
 
IKT investeringer er prosjektene 190 IKT investeringer. Det er benyttet kr 750’ av et budsjett 

på kr 900’, etter nedjustering fra 1,2 mill. kr. Omfatter oppgradering, elektronikk i 
datarommene, trådløse nettverk, maskinvare og sluttbrukerutstyr.  
 
Økonomisk resultat  
 

Virksomhet Avvik Kommentar
Alle tall i hele tusen kroner Regnskap Budsjett

Sum utgifter 44 617 45 103 486

Sum inntekter -11 251 -9 974 1 277
RÅDMANN/ STAB 33 366 35 129 1 763 Besparelse 

 
 
Kommentarer: 
Netto innsparing iht budsjett ble kr 1 763 000,-.  
 
Det er bl.a. innsparing på valget med kr 139’. Forsikringer for året er betalt 0,3 mill.kr over 

budsjett. Innbyggerundersøkelsen, budsjettert med kr 150’ kr, er utsatt. Det er inntekter utover 
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budsjett på IKT konsulentsalg til Gigafib på 0,2 mill.kr.  Det er merinntekter på gebyrer på 
0,25 mill.kr. Det er inntekter på sykepenger på ca. 0,9 mill.kr uten tilsvarende vikarutgifter. 
Det er netto 0,3 mill.kr i innsparing på skatteavdeling. Det er netto besparelser på diverse 
driftsposter på resterende. 
 
Måloppnåelse 
Måloppnåelse for stab er kommentert under kapittel 3.1 Fellesområder. 
 

Driftsutg. pr innbygger Re 

Tøns- 

berg

Kommune 

gruppe 8

Vest-

fold

Landet eskl 

Oslo

Administrasjon, styring og fellesutgifter :
Netto utgift for admin (f120), revisjon (f110), 

politisk styring (f100), eiend.forv (f121) 

admin.lok (f130) samlet 4310 3306 3900 4135 4389

Administrasjon netto, funksjon 120, beregnet 

fra nivå 3 under 3090 2741 2863 3092 3186

Brutto driftsutg. pr innbygger:

Politisk styring, funksj.100 339 190 365 311 422

Revisjon/kontroll, funksjon 110 95 35 89 66 103

Eiendomsforvaltning, f 121 153 247 217 252 256

Administrasjonslokaler, f 130 633 93 366 414 422  
 
Nøkkeltallet for administrasjon, styring og fellesutgifter med kr pr innbygger er vanskelig å 
sammenligne direkte med andre kommuner da størrelsene er påvirkelige ved ulik 
organisering. Større kommuner får stordriftsfordeler og har lavere utgifter pr innbygger. 
Nøkkeltallet indikerer at Re ligger ca 10% over kommunegruppen vi er plassert i og 30% over 
Tønsberg kommune, men på nivå med Vestfold og landet.  
For isolert 120 administrasjon netto, ligger Re 8% over gruppe 8 og 12% over Tønsberg, men 
på nivå med Vestfold/landet. 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 gruppe 8 og Vestfold, men over Tønsberg.  
Revisjon er på nivå med G8 og landet, men noe over Vestfold. Tønsberg ligger mye lavere. 
 På 121 Eiendomsforvaltning ligger Re betydelig under G8, Vestfold, landet og Tønsberg.  
Administrasjonslokaler i Re 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)
- Ressurssenter for barn og unge

- Tiltak for funksjonshemmede for barn
og unge
- Avlastningsbolig for barn og unge

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

avdelinger fra 01.08.2017 , 71 plasser.
Røråstoppen skole - Undervisning 1 – 7. klasse

- SFO
- Innføringsklasse for minoritetsspråklige

Revetal ungdomsskole - Undervisning 8 – 10. klasse
- Innføringsklasse for minoritetsspråklige
- 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, felles barnehagevirksomhet
Brekkeåsen bar ne hage

Revetal barnehage:

Brår barnehage:

Skj eggestadåsen barnehage:

Fon barnehage
Vivestad barnehage:

- Samlet 456 plasser.
- Heldagsbarnehage med sju avdelinger,

126 plasser.
- Heldagsbarnehage med fem avdelinger,

96 plasser + åpen barnehage.
- Heldagsbarnehage med fire avdelinger –

78 plasser.
- Heldagsbarnehage med tre baser – 72

plasser
- Tre avdelinger med 54 plasser.
- Heldagsbarneh age med 30 plasser.

Barn og unge - Helsestasjon
- Re familiesenter
- Barnevern
- Omfatter også Hof

Kulturtjenesten - Tilskudd og støtte til frivillige
organisasjoner

- Formidling av kunst og kultur
- Kulturminnevern
- Kulturskole – Nord Jarlsberg kulturskole
- Re bibliotek
- ”Aktiv i Re”
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Viktige hendelser: 
 
Skoler:  
 
Skolene i Re har hatt ett år med jevn og god drift. Noen store prosjekter har blitt avsluttet og 
det har blitt jobbet meget bra både med læringsmiljø og læringsutbytte på alle skolene. Det er 
et godt samarbeid på tvers av skolene og alle er opptatt å skape en felles merkevare i 
Reskolen. 
 
Nye Revetal ungdomsskole. 
Det nye skolebygget sto ferdig til skolestart høsten 2017. Byggetrinn 2. , flerbrukshallen og en 
rehabilitert svømmehall, vil bli ferdigstilt sommeren 2018. Da vil også uteområdet være 
ferdig. Skoleåret 2017/18 er utfordrende uten gymsalfasiliteter og et meget begrenset 
uteområde. 10.trinn får kroppsøving på Røråstoppen skole siden de er avgangselever. Det blir 
bra for elever og ansatte når hele prosjektet blir ferdigstilt. 
 
Rektorskifte. 
Rektor ved Kirkevoll skole sluttet etter et mange år 01.04.2017 og ny rektor ble tilsatt og 
begynte i jobben 08.05.2017. Hun kom fra inspektørstilling ved skolen.  
 
Læringsmiljø – Smart oppvekst i Re kommune: 
Det har vært stort engasjement og fokus på Smart oppvekst hos alle som jobber med barn og 
unge i Re kommune også  i 2017. Høsten 2017 ble det startet opp en SMART-trener 
opplæring der mange ansatte fra skoler og barnehager deltar. Opplæringen går over ett år. Alt 
SMART arbeidet er fra 01.01.2018 samlet i et SMART senter i rådmannens stab etter vedtak i 
kommunestyret i desember 2017. 
 
Kompetanseheving: 
Re kommune har fortsatt å gi lærere videreutdanning gjennom den statlige satsningen: 
«Kompetanse for kvalitet» som startet høsten 2009 og som legger opp til at lærere får 
permisjon med lønn for å videreutdanne seg eller et stipend som er dekket av staten. For 
skoleåret 2016/17 startet ni lærere fra Re opp med videreutdanning. Da de tok eksamen 
sommeren 2017 har 41 lærere fått høyere kompetanse gjennom denne satsningen i Re. Ved en 
lovendring der det settes krav om 6o studiepoeng på ungdomstrinnet og 30 på barnetrinnet i 
basisfagene må skoleeier prioritere å ha nok kvalifiserte lærere i norsk, engelsk og 
matematikk. I skoleåret 2017/18 er det ytterlige ni lærere som studerer under ordningen.  
 
En rektor avsluttet rektorskolen i november 2017.  
 
Livsmestring vil komme inn i nye læreplaner som er under utarbeidelse fra staten og skal 
iverksettes fra høsten 2020. Re kommune har gjennom «SMART oppvekst» satt dette på 
timeplanen. Da skal det jobbes med sosial kompetanse, empati og mestring. Et mål er at alle 
elever skal oppleve å ha det bra på skolen og oppleve mestring. Da er det viktig at skole, 
elever og hjem arbeider sammen om dette. Våren 2017 ble det utarbeidet: «En helhetlig og 
systematisk plan for arbeidet med skolemiljø, mobbing og andre krenkelser i Re kommune.» 
Planen ble vedtatt i kommunestyre 24.10.2017. 
 
Re kommune ble valgt ut som «realfagskommune fra høsten 2017. Alle skoler og barnehager 
deltar. Det er laget en struktur med ressurspersoner på hver skole og barnehage. 
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Ressurspersonene deltar i et kommunalt nettverk og får ekstra kompetanseheving. Satsningen 
fortsetter i hele 2018. 
 
Re kommune har vært vertskommune for de to utviklingsveilederne i Vestfold som var ansatt 
i fire år for å  veilede skoler og kommuner i ungdomstrinnsatsningen fram til 01.01.2018. Det 
har vært positivt for skolene i kommunen å trekke veksler på dem. 
 
De fire ekstra lærerstillingene som Revetal ungdomsskole fikk for å øke lærertettheten ble 
faset ut sommeren 2017. De har vært et kjærkomment tilskudd for å gjøre undervisningen mer 
praktisk og relevant for alle elever.  
 
Tiltak for funksjonshemmede og avlastningsboligen: 
Avlastningsboligen ble flyttet til Vestjordet 15.11.2016. Det har blitt jobbet med hele tilbudet 
til målgruppen og Vestjordet har fått navnet «Ressurssenter for barn og unge.» Det har blitt 
jobbet bra med å kvalitetssikre tilbudet og foresatte gir uttrykk for stor tilfredshet. Det har 
vært utfordrende å få driften i samsvar med budsjettet og høsten 2017 måtte det etableres en 
barnebolig der som gjør dette enda vanskeligere. Konsulenten som har gjennomgått driften på 
Brår har også sett på driften av avlastningsboligen. Dette skal følges opp i 2018. 
 
Sykefravær: 
Skolene har tradisjonelt ligget under gjennomsnittet i Re kommune i fraværsprosent. I 2017 
varierer det fra 8,0% på Ramnes skole til 10,2% på Kirkevoll skole (inkl. ressursenteret). 
Solerød oppvekstsenter ligger på 5,9%. Det er en nedgang fra 12% i 2016. Det har blitt jobbet 
systematisk for å komme ned så det er veldig bra! 
 
Barnehager: 
 
Utbygging og opprettelse av nye plasser: 
Den nyeste barnehagen i Re, Skjeggestadåsen barnehage, ble overtatt av Re kommune 15.09. 
2015. Den er bygd med 72 plasser i tre utvidede avdelinger/baser. Det er inngått en 
opsjonsavtale med entreprenøren om full utbygging innen fem år for en avtalt pris. Det ble 
vedtatt i budsjettbehandlingen for 2016 at opsjonen skulle utløses slik at hele barnehagen 
skulle være ferdig til barnehageårets start i 2018. Slik ble det ikke! 28.01.2017 ble det 
oppdaget en stor vannlekkasje fra sprinkleranlegget i Skjeggestadåsen barnehage. Allerede 
tirsdag 31.01 var det i gang drift i alternative lokaler, først i Skauveien og fra 20.02 i lokalene 
til Re sykehjem. Skjeggestadåsen barnehage kunne tas i bruk igjen 01.08.2017. Midlene til 
utbygging er bevilget på nytt i 2018 og planen er at utbyggingen skal stå ferdig høsten 2019. 
 
Ved hovedopptaket 2017 viste deg seg at det var på Solerød det var flest barn som ikke fikk 
plass. Det ble derfor satt i gang et arbeid med å utvide barnehagen med en ny avdeling i andre 
etasje i det eldste bygget. Utvidelsen ble vedtatt av kommunestyret 25.04.2017 og ved 
barnehageårets start 01.08.2017 ble avdelingen tatt i bruk. En del av løsningene er 
midlertidige og det må ses på en permanent løsning med ny grovgarderobe og bedre 
personalfasiliteter. 
 
Det var noen ledige plasser i et par barnehager høsten 2017. Derfor har det latt seg gjøre å 
holde stillinger vakante. Det er en av grunnene til at barnehagevirksomheten hadde et 
betydelig mindreforbruk i regnskapet også for 2017 
 
Kompetanseheving av personalet og arbeid i barnegruppene: 
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Det ble tatt i bruk ny rammeplan for barnehagene fra høsten 2017. Alle barnehagene har 
deltatt i et opplæringsprogram fra fylkesmannen. Arbeidet med implementeringen vil gå 
gjennom hele 2018 og 2019. Re barnehagene har valgt å fokusere på lek, berikelse av lek og 
krav til de voksne i barnehagen og hospiterer hos hverandre for å «forske» på lek. 
 
SMART oppvekst har også i 2017 hatt stort fokus. Det har vært arbeidet strukturert og 
målrettet og mange ansatte har god kompetanse. Dette gjelder de kommunale barnehagene så 
vel som de private. «Smart relasjon» ble et fast innslag på alle foreldremøter fra høsten 2017. 
 
Pedagogisk bruk av IKT i barnehagene har vært en satsning også i 2017. Nettverket på tvers 
av alle barnehagene med superbrukere fra hver barnehage er med å spre kompetanse.  
 
Revetal barnehage deltar i prosjektet: «Kompetanse for mangfold» sammen med Ramnes 
skole. Dette er i samarbeid med fylkesmannen og høgskolen i Sør Øst. Temaet er 
flerspråklighet og språkidentitet. 
 
Brår barnehage deltar i et læringsmiljøprosjekt sammen med Ramnes private barnehage og 
Linnestad barnehage. Det er i samarbeid med høgskolen i Sør Øst og fylkesmannen. 
 
En styrer deltar på den nasjonale styrerutdanningen. Flere assistenter har tatt fagbrev som 
barne- og ungdomsarbeidere ved siden av jobb i 2017 og en fagarbeider tar fagskole. En 
pedagogisk leder har startet et masterstudie i spesialpedagogikk. 
 
Sykefravær: 
Barnehagevirksomheten fikk et samlet fravær på 9,7% i 2017 mot 11,5% i 2016. Av det var 
6,9% langtids og 2,8% korttidsfravær. Det jobbes systematisk for å redusere det fraværet som 
det kan gjøres noe med. Vivestad barnehage med kun fem ansatte hadde et sykefravær på 
4,7%, Brår dernest med 6,3% og Brekkeåsen høyest med 13,6% 
 
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 
2017 var det siste året Re var vertskommune for den interkommunale PP-tjenesten som 
tidligere omfattet Andebu, Hof, Holmestrand og Re kommuner. Andebu ble faset ut 
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sommeren 2017 og Holmestrand og Hof dannet sin egen PP-tjeneste sammen med Sande fra 
01.01.2018. 
 
Året har vært preget av overføring av Andebu til Sandefjord og forberedelse til at Hof og 
Holmestrand skulle trekke seg ut. PP-lederen for det interkommunale kontoret ble ansatt som 
PP-leder for kontoret til nye Holmestrand og sluttet i Re 01.10.2017. Ny PP-leder var ansatt 
fra samme tidspunkt. Som en følge av at Andebu ble en del av PP-kontoret i Sandefjord ble 
antall ansatte i Re redusert med tre årsverk. Høsten 2017 har det vært 10,1 årsverk fordelt på 
11 ansatte. 
 
 PPT hadde et sykefravær på 6,9% i 2017 mot 4,8% i 2016. Det er likevel godt under det 
totale fraværet i Re kommune som endte på 9,6%. 
 
Klientarbeidet: 
 Det har vært arbeidet med 782 barn totalt i alle de fire kommunene i 2017 mot 765 i 2016. 
Av disse var 119 henvist i 2017. Det har blitt skrevet 226 sakyndige vurderinger. Av de 782 
barna var 262 fra Re mot 250 i 2017. Det er 12% av barnebefolkningen mot 11,5 % i 2016. 
 
I Re var det 5,8% av elevene som fikk spesialundervisning i skoleåret 2015/16. Det var en 
nedgang fra 7,2% i skoleåret 2014/15.  I 2016/17 økte det til  8,2%  og for 2017/18 er det helt 
oppe på 9%. Målet er å kunne inkludere fleste mulig innenfor tilpasset opplæring slik også 
forskning peker på er mest riktig. Det som er bekymringsfullt er at det er på de høyeste 
trinnene det er mest spesialundervisning. På undomstrinnet 11,2%,  5-7.trinn 10,1% og i 1-4. 
trinn 6,7%.  Det er viktig å gå inn i dette sammen med PP-tjenesten. Det er imidlertid ikke et 
Re fenomen. I Tønsberg er det 12,9% på ungdomstrinnet som får spesialundervisning. 
 
Det er et høyt antall barn som sliter med ulike psyko-sosiale vansker og det arbeides tett med 
skolene og andrelinjetjenesten for å følge opp disse barna 
 
Saksbehandlingstiden var gjennomsnittlig 93 dager mot 110 dager i 2016. Det er nesten på 
målsetningen som er en saksbehandlingstid på 90 dager(3mnd). 
 
PP-tjenesten deltar i ulike tverrfaglige fora i kommunene. I Re er det tverrfaglige tiltaksutvalg 
på alle skoler og barnehager. I tillegg deltar leder og psykolog i kommunens kompetanseteam. 
 
 
Barn og unge: 
 
Barn og unge er delt opp i tre avdelinger: 1. Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmor. 2. 
Familiesenter med psykisk helseteam, 16-23 og barn- og familieteam. 3. Barnevern med et 
undersøkelse og omsorgsteam. Smart barnevern er et tiltak som ligger rett under 
virksomhetsleder. 
 
Helsetjenesten: 
Helsestasjon har totalt 9,5 stilling. Helsestasjonen har tatt inn SMART verktøy i sitt arbeid. 
De siste to årene er bemanningen styrket fra opptrappingsmidlene til skolehelsetjeneste.  
 
Revetal ungdomsskole flyttet inn i nye lokaler høsten 2017 og helsesøster opplever å ha åpne 
og lett tilgjengelige lokaler. Nytt i 2017 er at helsesøster har startet med trivselssamtale med 
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hver enkelt 8.klassing. Dette er ifølge de nasjonale retningslinjene for skolehelsetjenesten. 
Dette er krevende og genererer naturlig nok merarbeid i form av oppfølgingssamtaler osv. 
Ellers rapporterer helsesøstrene om økning i atferdsvansker i skolene. Det meldes om en stor 
forskjell bare i 2017. Dette er et problemområde som krever godt tverrfaglig samarbeid. 
 
Bjerkely skole flyttet også til nye lokaler ved skolestart høsten 2017. Dette har medført bedre 
kontorløsning for helsesøster og dermed bedre arbeidsforhold enn tidligere.  
 

I 2017 var det 102 fødsler i Re. Noen av disse har flyttet til Re i løpet av året, og et barn 
følges opp i Holmestrand. Kort liggetid på barselavdelingene fører til merarbeid for 
helsestasjonen.  
 
En av helsesøstrene og jordmor er faste deltakere i teamet som avholder fødsels- og 
foreldreforberedende kurs. I 2017 er det avholdt to kurs, og tilbudet fortsetter inn i 2018.  
 
Prosjektet SMART relasjon går videre med fokus på samspill og relasjon ved konsultasjoner. 
Det deles ut foreldreperm og er et tema både på barselgrupper og ved konsultasjoner på 
helsestasjonen. I skolene deltar helsesøstrene på foreldremøter på 5.trinn der fokus er SMART 
relasjon og psykologisk førstehjelp. Dette startet høsten 2017. 
 
Familiesenteret: 
Re familiesenter består av to team: 16/23 ungdom og barne- og familieteamet. Det er et 
lavterskeltilbud i kommunen som har målsetting om å fremme god psykisk helse hos barn. 
Tilbudet er frivillig.  Arbeidet skjer gjennom tverrfaglig samarbeid med ulike 
faggrupper/etater, samtaler og veiledning av barn/foreldre, og gjennom gruppevirksomhet i 
skoler/andre arena. I Re familiesenter inngår også en 50% psykologstilling der hovedvekten 
av arbeidet har vært på strukturnivå. Det har bestått i å fremme og utarbeide rutiner for et godt 
tverrfaglig samarbeidet til beste for barn og unge i kommunen. Fra medio september 2017 ble 
det tilsatt en ny psykolog i 80% stilling der stor del av stillingen er lagt til det kliniske 
arbeidet.  
 
Den 31.12.18 er det til sammen 8 personer knyttet til senteret, i  til sammen 5,47% stilling. Re 
familiesenter består av en adjunkt, sosionom, to psykologer, helsesøster/psykiatrisk 
sykepleier, familieterapeut, miljøterapeut og helsesøster.   
 
Barnevernet: 
 
Barnevernstjenesten hadde det siste året som en interkommunal barnevernstjeneste for Hof og 
Re i 2017.  I tillegg til ordinære oppgaver på kontoret har barnevernet intern hatt fokus på å 
avslutte og overlevere alle sakene fra Hof barnevern til Holmestrand kommune som overtok 
dette ansvaret fra 01.01.18. Fokuset har vært på å forberede alle samarbeidsparter samt 
familiene på at det skulle bli en endring, og at alt det formelle i sakene var i orden før 
Holmestrand kommune overtok. Tre ansatte fra Re fulgte med over til Holmestrand. 
 
Barnevernet er organisert i to team, et undersøkelse/ 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 ca 40 barn til enhver tid.  
 
Barnevernet mottar fortsatt mange bekymringsmeldinger. Et felles trekk ved sakene er at de er 
alvorlige og sammensatte. Barnevernet har et stort arbeidspress og kravet til saksbehandlingen 
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er stor. Det er ofte også behov for forsterkede tiltak for fosterhjemsbarn med diverse 
diagnoser eller stor egenproblematikk. Tidligere var dette Bufeats ansvar men de senere årene 
har en større andel av disse typer forsterkninger blitt kommunen ansvar. Forsterkede tiltak er 
det Bufetat som bestiller via anbudsrunder på vegne av kommunen, men regninga er i større 
grad overlatt til kommunen.  
 
Smart barnevern: 

I 2015 ble det ansatt to familieterapeuter til å drive utviklingsarbeidet med SMART barnevern 
videre. En prosjektleder og en familieterapeut. Arbeidet består i en kombinasjon i å utvikle 
nye metoder i tiltaksarbeidet i barnevernet og bruke disse i konkret arbeid inn i familier som 
er henvist fra tiltaksteamet.  I tillegg til tiltaksarbeid og videre utvikling av SMART 
Barnevern, har prosjektleder deltatt i utviklingen i Smart relasjon og deltar i intern 
forskergruppe på Off. Phd. SMART oppvekst. 
 

Mandatet som Smart Barnevern hadde i 2017 var det samme som året før: Styrking av 
foreldres omsorgskompetanse, veiledning til foreldre ved tilbakeføring fra 
fosterhjem/institusjonsopphold, forhindre brudd i fosterhjem, veiledning i familier ved akutte 
saker for å forhindre eller begrense akuttplassering. 
 
I løpet av 2017 har alle rammer og rutiner for prosjektet og tiltaksarbeidet blitt avklart og 
nedskrevet. Det er etablert hensiktsmessige samarbeidsrutiner mellom Smart Barnevern og 
barneverntjenesten, og målgruppen og formål med tiltaket er definert.  
 

I løpet av 2017 ble det utarbeidet evalueringsverktøy som sikrer hver enkelt families 
tilbakemelding av den hjelpen som blir gitt. Evalueringene innhentes ved avslutning, samt 6, 
12 og 18 måneder etter avsluttet tiltak.  
 
Noen nøkkeltall for Barn og Unge i 2017:  

 Det er født 102 barn i Re.  
 Det har vært gjennomført 3604 konsultasjoner i helsestasjonen 
 Det har vært gjennomført 5193 konsultasjoner i skolehelsetjenesten 
 Totalt har 218 barn og unge har fått oppfølging og veiledning fra Re Familiesenter 
 Jordmor har fulgt opp 72 gravide 
 Barnevernet fikk 149 bekymringsmeldinger totalt  
 Det ble gjennomført 122 undersøkelser i barnevernet i Re og Hof 
 35 er under omsorgstiltak utenfor hjemmet  
 I alt fikk 130 barn hjelpetiltak i løpet av året 
 71 barn fikk tilsyn i fosterhjem i Re og Hof kommuner  
 35 ungdommer fikk oppfølging av 16-23 gjennom året 

 
*Tallmaterialet i årsmelding kan avvike på noen områder da tall fra SSB i årsmeldingen er utarbeidet 
før statistikken er ferdig gjennomarbeidet og godkjent av SSB. Tallene for barnevern viser samlet tall 
for felles barneverntjeneste Re og Hof. For detaljer se under pkt. 6. 

 

Sykefravær: 
Barn og unge hadde et fravær på 8,8% i 2017 mot 5,9% i 2016.  
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Kulturtjenesten: 
 
Kulturkontoret er bemannet med to årsverk fordelt på to personer. Det holdes 
avdelingsledermøter annenhver fredag der avdelingslederne fra kulturskolen, Aktiv i Re, 
biblioteket og kulturkontoret møter. 
 

Den kulturelle skolesekken  
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 
og evalueres hvert semester sammen med kulturkontaktene på skolene i Re. Skolene sender 
også inn evalueringsskjema for alle arrangementer de har hatt i regi av den kulturelle 
skolesekken. 

I Re brukes den lokale kulturarven godt i DKS sammenheng og det jobbes aktivt med å bygge 
identitet. Re middelalderdager er det største arrangementet som er i «skolesekken». 1.-4. trinn 
har en egen dag hvor de besøker middelalderdagene. Alle elever får to stasjoner med «lek og 
lær i middelalderen». I 2017 fikk også alle elever i 4.trinn teatersport opplegg på skolen som 
forberedte dem på å være med i en større oppsetning under middelalderdagene. 32 barn 
meldte seg på og var med på prøver og to forestillinger i under middelalderfestivalen. 

Det arbeides tett mot fylkeskommunen, som avholder minst to årlige møter for 
kulturkontaktene i kommunen og et felles møte i året for kommunekontakter, kulturkontakter 
og rektorer. 

Den kulturelle spaserstokken 
Den kulturelle spaserstokken er et samarbeidsprosjekt mellom kulturtjenesten og pleie og 
omsorg.  2017 var det siste året det ble samarbeidet med Hof og Holmestrand. 
Samarbeidskommunene lager programmet for alle kommunene sammen og trykker egen DKS 
brosjyre. Brosjyren legges ut på bibliotek, Re helsehus og kommunens servicetorg. 
Arrangementene annonseres også i Renytt. 

Året startet med en felles nyttårskonsert i Hof kultursal for seniorer fra alle tre 
samarbeidskommunene. Re kommune hadde 33 påmeldte. 

Det har i løpet av 2017 vært arrangert fem forskjellige konserter på Re helsehus samt to turer 
til kirkekonserter i Holmestrand og Hof. På kirkekonsertene har vi ikke hatt noen påmeldte fra 
Re. Det ble arrangert to teaterturer til Bølgen kulturhus hvor Re kommune i gjennomsnitt 
hadde 18 påmeldte seniorer. 

Ungdommens kulturmønstring 
UKM ble i 2017 arrangert i samarbeid med Tønsberg og Hauga Rock. Lokalmønstringen ble 
holdt på Støperiet i Tønsberg og Re kommune hadde 16 ungdommer påmeldt med 7 
forskjellige innslag 

Ungdommens kulturråd 
I 2017 har det vært seks møter i ungdommens kulturråd. En reperesentant var med og 
bestemte hvem som skulle bli kåret til Ridder av Re 2017 Alle har arbeidet på Re 
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middelalderdager og to har vært med å jobbe på Tønsberg middelalderfestival. Ungdommens 
kulturråd har vært med i prosessen med bibliotek og forprosjektet til ungdomshus som har 
vært behandlet politisk. 
 
Re Middelalderdager 
Middelalderdagene 2017 trakk mange besøkende. Alfred Ringdal ble slått til ridder av Re av 
ordføreren på åpningen fredag kveld. Skoledagene på Re middelalderdager ble inndelt i tre 
dager med de forskjellige aldersgruppene: Nye stasjoner på skole og barnehagedene i 2017 
var: Lodins gård, snøfallkamp, drageforestillingen og Slaget på Re. Fredag var alle elevene 
fra 5. -7.trinn på middelalderturnering. 5. trinn samlet poeng gjennom en natursti med 
middelalderleker og 6. og 7. trinn samlet poeng gjennom middelalderleker. Alle i 5. trinn fikk 
premie og en klasse fikk hovedpremien med flest poeng fra naturstien. 6. og 7. trinn gikk 
videre til semifinaler og finale hvor en klasse (6 og 7. trinn fra Solerød) gikk av med seieren 
og fikk vandreskjoldet med seg tilbake til skolen. 
 
Idrett 
Kultur har ansvar for spillemiddelsøknadene som lag og foreninger ønsker sendt inn for 
behandling. Kulturkontoret har også ansvaret for utleie av haller, gymsaler og svømmehall. 
Dette er tredje driftsåret med bookingsystemet FRI. Leder for kultur er sekretær for Re 
idrettsråd og leder for styringsgruppen for Meny Arena. 
 
Biblioteket 
Endring, samarbeid og nyskapning har vært en rød tråd for Re bibliotek i 2017. Det har vært 
en naturlig utskifting i personalet og derfor tidvis redusert bemanning. Tre ansatte med lang 
tjenestetid har gått av med pensjon - i januar, juni og desember. Ved inngangen til 2018 er det 
en stab på fire med totalt 2,9 årsverk. 
 
Kommunestyret vedtok den 12. desember 2017 at Re bibliotek skal flytte til leide lokaler i et 
nytt bygg som skal stå ferdig i Revetal sentrum i 2019. Byggherre er Revetal Invest AS , men 
Re kommune har vært med på samspillmøter i planleggingsfasen . Det er valgt løsninger som 
gir moderne, funksjonelle og attraktive lokaler til Re bibliotek.  
 
Etter flere års arbeid ble Vestfoldbibliotekene.no lansert den 8. juni 2017. Felles nettsted 
markerer en stor milepæl for Vestfoldbibliotekene: Nettstedet gir en unik oversikt over hva 
bibliotekene i Vestfold faktisk tilbyr. Biblioteksjefen i Re har deltatt i arbeidsgruppene og  har 
derfor god kompetanse på de nye nettsidene i Re. 
 
En ny transportavtale mellom biblioteker trådte i kraft fra 01.01.2017.  Innbyggerne i Re får 
tilgang til materiale som ikke er tilgjengelig på Re bibliotek, samtidig stiller Re bibliotek sine 
samlinger til disposisjon for innbyggere i andre kommuner. 
 
Den 10. januar 2017 lanserte Re bibliotek i samarbeid med folkebibliotekene og 
skolebibliotekene i de videregående skolene i Vestfold den digitale tjenesten PressReader. 
Tjenesten gir innbyggerne i Re tilgang til over 6000 aviser og tidsskrifter på over 70 
forskjellige språk fra mer enn 100 land. Dette er et stort løft for Re bibliotek da vi tidligere 
ikke har hatt noe tilbud om utenlandske aviser/tidsskrifter til vårt publikum. 
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Fremmedspråklige kan nå lese aviser/tidsskrifter på sitt språk; holde seg oppdatert på nyheter 
fra hjemlandet og bevare morsmålet sitt. Norskspråklige aviser/tidsskrifter er også 
tilgjengelige. Vestfoldbibliotekene hadde fra før felles e-boksamling gjennom tjenesten 
eBokBib. Med PressReader har vi utvidet det digitale tilbudet ytterligere. I samarbeid med 
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek lanserte vi i tillegg i Re de digitale tjenestene Atekst 
(avisarkiv) og Mango Languages (språkkurs). 
 

I 2017 var det 20 år siden Litteraturuka i Vestfold ble arrangert for første gang. Dette ble 
markert i åpningsforestillingen, der scenen ble fylt med Vestfoldforfattere. Mandag 6. 
november 2017 fikk ca. 50 barnehagebarn i Re oppleve forfatter Magnus Holm fortelle om 
små og store tall. Ved siden av å fange barnas interesse for bøker og lesing, var 
arrangementet med på å spre matematikkglede og kunnskap om realfag i realfagskommunen 
Re. Tilbudet til de voksne var historisk krim med forfatterne Tom Egeland og Kurt Aust den 9. 
november 2017. I Re var det 285 barn som i 2017 registrerte seg på på sommerles.no. Det er 
hyggelig å kunne nevne at Re var den kommunen i Vestfold med størst oppslutning om årets 
Sommerles. Rundt 36% av alle barn i 1.-7. klasse var med. I 2017 fikk Vestfold 
fylkesbibliotek utviklingsstøtte fra Nasjonalbiblioteket for å løfte den digitale lesekampanjen 
til et nasjonalt nivå. Telemark og Finnmark fylkesbibliotek vil sammen med utviklere i Snuti 
ANS jobbe frem Sommerles 2018. 
 
Totalt sett har 2017 vært ett år med et høyt aktivitetsnivå. I løpet av året har innbyggerne i Re 
fått tilbud om 29 litteratur- og temaforedrag for voksne samt forestillinger og filmvisninger 
for barnefamilier – alt gratis. Teaterforestillingen Jeg fant! Jeg fant! - sa Askeladden trakk 110 
personer til biblioteket, og er det arrangementet med høyest besøkstall i 2017. Ved hjelp av 
eksterne samarbeidspartnere er det også tilbudt babysang, leksehjelp, slektsforskning, TUR og 
litteraTUR.  
 
Aktiv i Re/Smart oppvekst: 
2017 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.  
 
Aktiv skoledag 
Alle barneskolene og ungdomsskolen har benyttet seg av AiRe sitt tilbud i 2017. Det legges 
vekt på at aktivitetene på Aktiv skoledag skal ha som hovedformål å fremme sosial trening, 
faglig innhold, fysisk aktivitet, mestringsopplevelser og naturopplevelser. I løpet av 2017 har 
ca 50- 60 elever vært med på Aktiv skoledag.  
Aktivitetene som elevene har vært med på er veldig varierte og mange som 
skiski/skøyter/aking/isfiske/gårdsbesøk/sykkelturer/skogsturer/ridning/fossilturer og masse 
annet. Samarbeidet med ledelsen på skolene og de enkelte kontaktlærere har vært veldig bra, 
noe som har vært et satsningsområde.  
 
SMART oppvekst 
Aktivitetsnivået i 2017 har vært meget høyt. Følgende har blant utrolig mange tiltak blitt 
gjennomført i 2017: 
- 650 – 700 personer på SMART dagskurs 
- Historiens første SMART trener utdannelse startet på høsten 2017 med 35 deltagere. Her var 
9 av deltagerne fra Tønsberg 
- SMART relasjon i drift etter fire års forberedende arbeid. Presentasjoner på alle skoler. 
- Oppfølging og støtte ved noen utvalgte virksomheter i Re kommune 
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- to interne grunnkurs med 40 deltagere 
- fire nettverkssamlinger for barnehagene 
- to nettverksamlinger for barneskolene 
- fire samlinger for SFO ansatte + 4 ledersamlinger 
- fire styrernettverk for barnehagene 
- Presentasjon av SMART for ulike virksomheter utenfor Re (Gausdal, 7 kommuner i 
Finnmark,        Drammen m.f) 
- SMART senter etablering vedtatt i enstemmig kommunestyre i desember 2017.. 
- SMART 4 med arbeidshefte ble ferdigstilt høsten 2017, kommer fra trykkeriet i februar 
2018.  
 
Avlastning: 
Avlastningen har foregått i lokalene som Aktiv i Re disponerer på Vestjordet. Det har variert 
noe gjenom året hvem og hvor mange som har fått tilbudet. 
 
Sommeraktiviteter  
I tett samarbeid med helsesøstre, barnevern og skolene hadde AiRe sommeraktiviteter i uke 
25 og 31. I uke 25 var det 18 deltagere og i uke 31 11 deltagere 
I uken 25 var det bla. følgende aktiviteter: Tusenfryd,  Høyt og lavt og kanotur. 
I uke 31 var det hyttetur til Tjøme. Det var seiltur, lek på Havna hotell der det ble  middag og  
rideopplæring. En stor takk til Våle sanitetsforening for bidrag som det settes stor pris på. 
 
Kulturskolen 
Pr 1. oktober 2017 var det registrert 179 kulturskoleelever fra Re kommune, mot 176 elever 
året før. Økning i elevtallet skyldes økt rekruttering til korps. Litt færre elever fra Re på 
drama/teater, men økt elevtall på ensemble som kompenserer dette. Ventelisten er stabil i 
antall, men flere på venteliste på piano på bekostning av gitar.  
 
Nord-Jarlsberg kulturskole hadde pr 01.10.17 en total bemanning i undervisningen på i 
underkant av 8 årsverk, hvorav ca.3,5 årsverk er knyttet til kulturskoledriften i Re. 
Kulturskolen solgte i 2017 dirigenttjenester til Våle Skolekorps og til Ramnes & Røråstoppen 
skolekorps. Kulturskolen samarbeider også med Ramnes og Våle Orkesterforening. De 
arrangerer bl.a. konserter og samspillprosjekter som kulturskoleelever inviteres til å delta på. 
Orkesteret øver i kulturskolens lokaler på Våle Samfunnshus. 

 
Samarbeidet med kommunens to skolekorps har vært tett i løpet av 2017. Korpsinteressen i 
Re er fortsatt økende, og korpsene vokser jevnt og trutt både i antall og i nivå. Samarbeidet vil 
fortsette, og kulturskolen ønsker fortsatt å bidra til store og blomstrende skolekorps i Re.  
Kulturskolens største utfordring fremover vil være knyttet til omorganisering. 
Vertskommunesamarbeidet med Re er sagt opp, og skal avsluttes pr 1/8-18. Re skal drive 
kulturskole «alene» fram til sammenslåingen med Tønsberg.  
 
I 2017 har det vært gjennomført flere huskonserter for alle elever på Våle Samfunnshus. I 
februar 2017 ble det arrangert en stor bandkonsert på Våle Samfunnshus hvor alle bandene i 
kulturskolen deltok sammen med sangelever og gitarelever med interesse for pop/rock. 20. 
mars 2017 ble det arrangert kirkekonsert i Våle kirke med musikk av Johann Sebastian Bach. 
Det ble en flott Bach- fest hvor orgelelever, noen lærere samt elever på gitar, cello og fløyte 
medvirket. 
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I april 2017 arrangerte kulturskolen «Åpen dag» i Biorama. Her var det kunstutstilling, 
teaterforestilling og konserter.  I mai 2017 viste teater og musikkelever musikalen «Annie» i 
Våle Samfunnshus. Et meget vellykket prosjekt som ble vist for fulle hus. Videre har 
strykeelevene deltatt i samarbeid med Våle- og Ramnes orkesterforening samt VUSO, og 
orgelelevene har deltatt på flere konserter og på «mestermøter» i Våle kirke. Orgelskolen 
feiret for øvrig sitt 15 års- jubileum i 2017 med flere konserter i Våle kirke høsten 2017. 
Desember 2017 hadde kulturskolen to tradisjonelle kirkekonserter i Re, en i Våle og en i 
Ramnes. 
 
 
 (Elevundersøkelsen fortsatt ikke klar- Kommer senest 23.03) 

Måloppnåelse.  

Spesielt for oppvekst og kultur: 
 
1. Barn og unge får ut sitt beste læringspotensial i et ekstraordinært godt læringsmiljø. 
Dette vises i bl.a. forbedrede grunnskolepoeng, opprettholdelse eller forbedring av gode 
resultater på nasjonale prøver, elev og foreldreundersøkelsen 
 
Det gode arbeide med Smart oppvekst i alle skoler og barnehager fortsatte med høy aktivitet 
også i 2017.  Elevundersøkelsen fra høsten 2017 viderefører de positive tilbakemeldingene 
elevene på 7.trinn kom med i 2015. De scorer høyere enn Vestfold og landet på nesten alle 
indikatorer. Mobbetallet ligger litt lavere, men noen flere svarer at de blir mobbet i 2016 enn 
i 2015. Også for ungdomstrinnet er det et lavere tall for mobbing enn Vestfold og landet. Det 
er positiv score på trivsel og mestring, mens det for andre indikatorer bør ses på hvordan 
elevene skal bil mer fornøyde. 
 

 

Skoleporten - Elevundersøkelsen
Enhet: Re kommune skoleeier

Re kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2016-2017, Trinn 7, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Re kommune 

skoleeier

Kommunegruppe 

08
Vestfold fylke Nasjonalt

Læringskultur 4,3 4,1 4,1 4,1

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

Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1 4,1

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

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

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

Støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,4 4,4

Motivasjon 4,1 4,0 4,0 4,0

Vurdering for læring 4,1 4,0 3,9 3,9

Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,5 4,4

Mobbet av andre elever på skolen 1,2 1,3 1,3 1,3
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Arbeidet med målsettingen om å løfte de faglige resultatene har fortsatt ved alle skolene i Re i 
2017. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for Revetal ungdomsskole gikk opp fra 38,4 i 2015 til 
39,5 i 2016. Det landet omtrent på det samme i 2017 med 39,4. Målet er å komme opp på 
gjennomsnittet i Vestfold som var 41,1. Nasjonalt var enda høyere med 41.4. 
Grunnskolepoeng omfatter både eksamensresultater og standpunktkarakterer. Det er fortsatt 
et fokus på vurderingsarbeidet og det å gi en «riktig» standpunktkarakter. 
 

Gjsn. grunnskolepoeng  
 År Poeng  
Re 2007 32,6  
  2008 38,4  
 2009 37,7  
 2010 36,1  
 2011 39,0  
 2012 38,9  
 2013 37,7  
 2014 37,7  
 2015 38,4  
 2016 39,5  
 2017 39.4  
Vestfold 2007 38,8  
 2008 38,9  
 2009 38,5  
 2010 39,4  
 2011 39,4  
 2012 39,3  
 2013 39,7  
 2014 40,4  
 2015 40,5  
 2016 41,0  
 2017 41,1  
Landet 2007 39,6  
 2008 39,7  
 2009 39,5  
 2010 39,9  
 2011 39,9  
 2012 39,9  
 2013 40,0  
 2014 40,4  
 2015 40,7  
 2016 41,1  
 2017 41,4  

 

Skoleporten - Elevundersøkelsen
Enhet: Re kommune skoleeier

Re kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2016-2017, Trinn 10, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Re kommune 

skoleeier

Kommunegruppe 

08
Vestfold fylke Nasjonalt

Læringskultur 3,7 3,9 3,8 3,8

Elevdemokrati og medvirkning 3,1 3,3 3,4 3,3

Faglig utfordring 4,2 4,2 4,3 4,2

Felles regler 3,5 3,9 3,9 3,9

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

Mestring 4,1 4,0 4,0 4,0

Utdanning og yrkesveiledning 3,8 3,8 3,9 3,8

Støtte fra lærerne 3,9 4,0 4,0 4,0

Motivasjon 3,4 3,5 3,6 3,5

Vurdering for læring 3,1 3,3 3,4 3,3

Støtte hjemmefra 4,1 4,0 4,1 4,0

Mobbet av andre elever på skolen 1,1 1,3 1,3 1,3
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Nasjonale prøver 5-trinn høsten 2017: 
 
Resultatene på nasjonale prøver fra høsten 2016 var fantastisk bra for 5.trinn i Re. Høsten 
2017 ble resultatene mye dårligere. Skolene har sett på dette for sin skole. At det kan være 
svigninger i elevkullet er normalt, men det bør ikke være så mye. 
 

 
 
Nasjonale prøver 8-trinn høsten 2017: 
 

 
 
 

Skoleporten - Nasjonale prøver 5. trinn
Enhet: Re kommune skoleeier

Re kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Alle eierformer og Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Engelsk - Re kommune skoleeier 49 49 50 46

Engelsk - Kommunegruppe 08 49 49 49

Engelsk - Vestfold fylke 49 49 50 50

Engelsk - Nasjonalt 50 50 50 50

Lesing - Re kommune skoleeier 50 51 52 48

Lesing - Kommunegruppe 08 49 49 49

Lesing - Vestfold fylke 49 49 50 50

Lesing - Nasjonalt 50 50 50 50

Regning - Re kommune skoleeier 49 49 52 48

Regning - Kommunegruppe 08 50 49 50

Regning - Vestfold fylke 49 50 50 50

Regning - Nasjonalt 50 50 50 50

Skoleporten - Nasjonale prøver ungdomstrinn
Enhet: Re kommune skoleeier

Re kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Alle eierformer og Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Engelsk - Re kommune skoleeier 50 49 48 50

Engelsk - Kommunegruppe 08 49 50 49

Engelsk - Vestfold fylke 50 49 49 50

Engelsk - Nasjonalt 50 50 50 50

Lesing - Re kommune skoleeier 51 50 50 49

Lesing - Kommunegruppe 08 50 49 49

Lesing - Vestfold fylke 50 50 50 49

Lesing - Nasjonalt 50 50 50 50

Regning - Re kommune skoleeier 51 48 50 50

Regning - Kommunegruppe 08 50 50 49

Regning - Vestfold fylke 50 50 50 49

Regning - Nasjonalt 50 50 50 50
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På 8.trinn scoret Re-elevene på Vestfoldgjennomsnittet i lesing og regning og litt svakere i 
engelsk. Det er tilfredsstillende! 
 
 Nasjonale prøver 9-trinn høsten 2017: 
9.trinn blir kun testet i lesing og regning. I regning gjorde Re-elevene det veldig bra med 55 
mot 53 i Vestfold og 54 nasjonalt.  I lesing ligger Re litt under Vestfold og landet. 
 

 
 

     

2. Antall barn med enkeltvedtak etter opplæringslovens § 5.1 er redusert ned til 5 % i 
løpet av perioden. Ressursinnsatsen settes inn på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Skolene har jobbet målrettet for å gi flest mulig av elevene tilpasset opplæring slik at det er 
kun de med helt spesielle behov som skal ha spesialundervisning. I 2015 var Re på 5,8% mens 
det for høsten 2016 gikk opp igjen til  8,2. Høsten 2017 er det…….I skolene jobbes det 
systematisk med tidlig innsats. Målet er å kunne gi flest mulig støtte innenfor ordinær 
undervisning. Skolene melder om mange barn med store vansker. Det settes i gang arbeid 
med å se på hvordan det kan legges til rette for enda mer varierte læringsaktiviteter. 
 
3. Re kommune har full barnehagedekning. Tilbudet er fleksibelt og barna får ut sitt 
beste læringspotensial i et ekstraordinært godt læringsmiljø. Dette vises i bl.a. 
foreldreundersøkelsen. 
Målet om full barnehagedekning er nådd ut i fra lovens definisjon. Det var noe ledighet ved 
oppstart av barnehageåret også høsten 2017. Det ble åpnet en ny avdeling på Solerød for å 
kunne møte behovet der. Det bemannes etter behov i de kommunale barnehagene og det 
spares derfor ressurser. Barnehagene arbeider målrettet med å gi alle barn best mulig 
utvikling og læring med lek som hovedaktivitet. Resultatene på foreldreundersøkelsen i 2017 
viser en liten nedgang i tilfredshet fra 2016. Hver barnehage jobber med dette i etterkant av 
undersøkelsen i samarbeid med foreldrene. 

Skoleporten - Nasjonale prøver ungdomstrinn
Enhet: Re kommune skoleeier

Re kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, Trinn 9, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Lesing - Re kommune skoleeier 52 55 54 53

Lesing - Kommunegruppe 08 53 53 54 .

Lesing - Vestfold fylke 54 53 54 54

Lesing - Nasjonalt 54 53 54 54

Regning - Re kommune skoleeier 53 54 52 55

Regning - Kommunegruppe 08 53 54 54 .

Regning - Vestfold fylke 53 53 53 53

Regning - Nasjonalt 53 54 54 54
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Foreldreundersøkelsen 2017 

 Re 
kommune 
(2017)_1 

Re 
kommune 

(2016) 

Nasjonalt 
(2017) 

Ute- og innemiljø 4,1 4,2 4,1 

Relasjon mellom barn og voksen 4,5 4,6 4,5 

Barnets trivsel 4,7 4,8 4,7 

Informasjon 4,1 4,1 4,2 

Barnets utvikling 4,6 4,7 4,6 

Medvirkning 4,1 4,3 4,2 

Henting og levering 4,3 4,4 4,4 

Tilvenning og skolestart 4,3 4,5 4,5 

Tilfredshet 4,4 4,5 4,5 

 
4. Re kommune har robuste barn og unge. Dersom de trenger hjelp, får de rett hjelp til 
rett tid. 
Re kommune har et variert tilbud til barn og unge. Helsestasjon og skolehelsetjeneste møter 
alle barn. Familiesenteret er bygd opp for å kunne gi tilbud til enkeltbarn og familier. 
Barnevernet henviser til familiesenter og bruker Smart barnevern som et tiltak. Komplekse 
saker blir løftet i kompetanseteamet. Der sitter alle instanser som jobber med barn og unge. 
Smart oppvekst satsningen gir barn og unge verktøy for å kunne takle motgang. Det jobbes på 
de arenaer barn og unge er.  
 
5. I Re har vi et godt foreldresamarbeid fra barnets fødsel og gjennom barnehage og 
skole. Det innbefatter felles møteplasser og gode relasjoner. 
Nytt høsten 2017 er «SMART relasjon» som er et foreldreveiledningsprogram. 
15x15 betyr at foreldrene skal møte temaet på 15 ganger i 15 minutter. Det er i helsestasjon, 
foreldremøter i barnehager og skoler dette løftes. Det var pilotert i 2016 og ble rullet ut til 
alle i 2017.  

 
6. Biblioteket er en viktig sosial og kulturell møteplass for alle, men spesielt for barn og 
unge. 
Biblioteket er et lavterskeltilbud og en sosial og kulturell møteplass i kommunene. Det har 
vært mange arrangementer på Re bibliotek i 2017. I desember 2017 ble det vedtatt å flytte 
biblioteket til leide lokaler på Revetal. Det vil skje i januar 2019. 
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Økonomisk resultat 

 
 
Rammeområdet oppvekst og kultur fikk et samlet mindreforbruk på kr. 3 598 000,- i 2017 
mot kr. 5 123 000,- i 2016. Av elleve ansvarsområder hadde åtte et mindreforbruk og tre et 
merforbruk. Det har vært en stram drift også i 2017 fordi man visste at kommunen samlet så 
ut til å gå mot et merforbruk. 
 
Felles skole: 
Området hadde en innsparing på kr. 884 000,-. Dette selv om skoleskyss hadde en 
overskridelse. Budsjettet for skoleskyss var på kr. 4 500 000,- og regnskapet endte på kr. 
5 332 000,-. Det utgjør kr. 832 000,- i merkostnader. Den forventede innsparingen på kr. 
800 000,- ble ikke innfridd i 2016. Nye skyssregler gjaldt fra skolestart i august 2016 og med 
mange klager der noen fikk medhold og andre ikke. En eventuell innsparing ville ikke vise 
seg fullt ut før i 2017. I perioden gikk takstene for skoleskyss opp, Budsjettet for 2018 er på 
kr. 5 000 000,-. 
 
Kjøp av tjenester andre kommuner (inkludert Høyjord skole) og overføring til private hadde et 
merforbruk på kr. 258 000,-. Dette ble utlignet med merinntekter mot budsjett fra andre 
kommuner på kr. 266 000,-. Budsjettet ble tilført fondsmidler på kr. 351 000,- for å dekke opp 
kostnader for videreutdanning av lærere.  Hovedgrunnen til mindreforbruket er større tilskudd 
fra staten og fylkeskommunen enn budsjettert. 
 
Skolene: 
 
Samlet hadde skolene i Re et mindreforbruk. Revetal ungdomsskole hadde kr. 178 000,- i 
innsparing. Solerød oppvekstsenter kr. 693 000,- i merforbruk fordi det ble åpnet en ny 
barnehageavdeling uten budsjettjustering, Røråstoppen skole hadde kr. 478 000,- i 
mindreforbruk og Ramnes skole kr. 16 000,-  i merforbruk. Kirkevoll skole med 
ressurssenteret kom ut med et mindreforbruk på kr. 376 000,-. Dette til tross for at de i løpet 
av høsten åpnet en barnebolig som det ikke var budsjettert med. 
 
Revetal ungdomsskole hadde i utgangspunktet en god ressurssituasjonen med de fire ekstra 
lærerstillingene på våren. Da de ble borte økte også elevtallet og de fikk noe mer av 
ressursene i Re. Skolen har hatt utfordringer med noen elever og har måttet kjøpe tjenester 
eksternt. Det at de likevel går med et lite overskudd tilskrives refusjon av sykepenger da det 

Virksomhet Netto Netto reg. Avvik Kommentar

Alle tall i hele tusen kroner regnskap budsjett

Fellesutgifter skole 11 392 12 276 884 Innsparing 

Ramnes skole 14 733 14 717 -16 Merforbruk 

Kirkevoll skole 33 594 33 970 376 Innsparing 

Solerød oppvekstsenter 14 541 13 848 -693 Merforbruk 

Røråstoppen skole 16 420 16 898 478 Innsparing 

Revetal ungdomsskole 28 446 28 624 178 Innsparing 

PPT 3 513 3 800 287 Innsparing 

Fellesutgifter barnehage 24 928 23 541 -1 387 Merforbruk 

Barnehage 42 639 45 206 2 567 Innsparing 

Kulturtjenesten 11 428 11 649 221 Innsparing 

Barn og unge 29 808 30 511 703 Innsparing 

OPPVEKST-KULTUR 231 442 235 040 3 598 Innsparing 



8/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00090-2 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 : arsberetning 2017

69 
 

har vært vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer. Vikarer med lavere årslønn, enn dem de er 
vikar for er en faktor for alle skolene. Inspektørene har brukt administrasjonstiden sin til 
vikaroppdrag i perioder. Når inspektør eller rektor tar vikartimer utgjør dette ikke ekstra 
lønnskostnader for skolen. Refusjon sykepenger er også grunnen til at Røråstoppen skole får 
et såpass mye i mindreforbruk. Ramnes skole har også måttet sette inn tiltak mot enkeltelever, 
men når underskuddet blir såpass beskjedent skyldes det sykefraværsrefusjon.  
 
PP- tjenesten: 
Re sin andel av mindreforbruket for PP- tjenesten var kr. 287 000,-. Det er refusjon av 
sykepenger som gir overskuddet samt vakant stilling. 
 
Felles barnehage: 
Regnskapet viser et merforbruk på kr. 1 387 000,-. Dette etter at det ble tilført kr. 1 375 000,- 
i siste budsjettjustering høsten 2017. Dette skyldes økt tilskudd til private barnehager. Re 
kommune betaler også i 2017 ca. kr. 2 000 000,- for barn som går i barnehager i andre 
kommuner. Dette beløpet må sees i sammenheng med mindreforbruket i 
barnehagevirksomheten da Re tar høyde for å ha plass til disse barna i barnehagene i Re. Det 
ble overført kr. 325 000,- av bundne fond til ansvaret. 
 
Barnehagene: 
Barnehagevirksomheten kom ut med et mindreforbruk på kr. 2 567 000 i 2017 mot kr. 
3 789 000,- i 2016. Dette kommer i hovedsak av redusert drift gjennom hele året eller deler av 
året i to av barnehagene, Revetal og Brekkeåsen barnehage. Færre barn i perioder har ført til 
at bemanningen kunne reduseres. Det har var et forholdsvis høyt sykefravær i barnehagene 
også i 2017.  Det har medført høye refusjonstall for sykepenger. Ved fravær blant lederne har 
det ikke blitt satt inn vikar i alle perioder, Det er jobbet målbevisst med å søke støtte til ulike 
sykefraværstiltak, noe som har økt inntektene.   
 
Kulturtjenesten: 
Kulturtjenesten hadde et mindreforbruk på kr. 221 000,-. Det var stort sett knyttet til lønn og 
sykepengerefusjon bl.a. på biblioteket. 
 
Barn og unge: 
Barn og unge hadde et mindreforbruk på hele 703 000,-.  Det er veldig bra og andre året på 
rad de har kontroll på økonomien! Barnevernet hadde et forholdsvis lite merforbruk som ble 
utlignet av mindreforbruk på andre poster. 
     

Ansvar Regnskap Budsjett Avvik 

Barn og unge felles adm.           1108            1249               141  

Barnevern 2520:         19357         19024            -333 

Familie senteret            3098            3356               258  

Helsestasjon 3555           6245            6882               637  

Samlet netto utgift barn og unge      29172       29358            703  
 

 3.3 Tiltak for å holde budsjettet: 

Tett månedlig oppfølging med avdelingsleder og teamleder i barnevernet. Månedlige møter 
med økonomikonsulent. Felles rutiner rundt vedtak i barnevernet. Lite bruk av vikar ved 
sykefravær. Utvikler nye tiltak som er finansiert av eksterne midler.  
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Kostra nøkkeltall 2017: 
 
Type 
tall 

Nøkkeltall Re 
2015 

Re  
2016 

Re 
2017 

K.gr 8 Tøns-
berg 
2017 

 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 

127 419 140 317 150478 141304 141304 139 345 139 345 

 Nto. dr.utg. grunnskole 
f.202 eksl. skyss/lokaler pr 
innb. 6-15 år  

  80 705 77 458 84 717 81 171 81 755 86 003 

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

13832 13 053 14 234 17 226 13 827 16 351 17 158 

 Skoleskyss pr. innbygger 
6-15 år 

3663 3781 4140 2044 1841 2174  2272 

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

1178 1064 1862 2761 3321 2852 3871 

 Brutto driftsutgifter til 
SFO pr. bruker. 

21 158 22 087 24 732 26 814 34 163 29 136 29 139 

 Nto. dr.utgift 
voksenopplæring pr 
innbygger  

 290 -148 221 205 176 259 

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

1738 1823 1838 2273 1024 1475 2430 

 Nto dr.utg til kultur pr 
innbygger  

1321 1245 1365 1952 1613 1698 2218 

 
 

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

10 789 9577 8545 9334 9334 9130 10278 

 Nto dr.utg til bibliotek pr 
innbygger  

225 209  235 285 483 350 310 

Prod- 
uktivi- 
tet i kr 

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

Re 2015 Re 
2016 

Re 
2017 

K.gr 8 Tøns- 
berg 
2016 

 Vest- 
fold 

Landet 
eksl. 
Oslo 
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 Barnehage, korr. brutto 
driftsutg pr barn i 
kommunal barnehage 

172 508 186 528 204 902 190 797 190 797 184 485 
 

184 485 

 Grunnskole korrigert 
brutto driftsutgift pr elev, 
skolelokaler, skyss 

117989 121 651 123 169 112 707 111 257 110 061 115 514 

 Undervisningsmateriell, 
drifts- 
utgift pr elev 

1375 1570 1731 1504 1642 1665 1509 

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

6924 8544 9170 8801 13098 10861 9990 
 

 Barnevern i kr pr barn 
utenfor oppr. familie 

366 683 365 857 229 054 Ukjent 175 465 280 313 355 067 

Tilgj- 
engelig- 
het i % 

Dekningsgraden, hvor 
mange av målgruppen 
bruker tjenesten. 

Re 2015 Re 
2016 

Re 
2017 

K.gr 8 Tøns- 
berg 
2016 

 Vest-
fold 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass i % 

87,6 89,1 88,7 91,3 91,3 90,9 90,9 

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

90 90,7 90,0 96,1 85,8 94,0 95,7 

 Andel elever som får 
spesialundervisning i % 

5,8 8,2 9,0 7,8 8,6 8,8 7,9 

 Andel elever som får 
skyss i % 

57 47,1 47,4 23,2 13,8 20,2 23,0 

 Andel i SFO av barn 6-9 
år i % 

71,8 64,7 65,7 52,8 72,9 63,6 58,6 

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

Re 2015 Re 
2016 

Re 
2017 

K.gr 8 Tøns- 
Berg 
2016 

 Vest- 
fold 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Barnevern, andel  i % 
undersøkelser med 
behandlingstid innen 3 
mnd 

98 98 93 91 
 

100 96 86 

 Andel som begynner i 
vgd. skole 

100 97,6 100 98,5 99,2 98,7 97,9 

 Gj. snittlig 
grunnskolepoeng 

38,4 39,5 39,4 Ukjent 40,8 40,1 41,4 

 Andel barn under 17 år 
med tiltak barnevern 

5,2 5,8 5,5 Ukjent 6,2 5,3 5,0 

 
Skole: 
Re kommune bruker mindre enn sammenligningene til kun netto grunnskoleundervisning pr. 
innbygger 6-15 år enn alle de en sammenligner seg med. Det er eksklusiv bygninger, SFO, 
skyss. Re bruker kr 77.458,- og det er 5% under Tønsberg og 8,5% under gruppe 8.  
Både Re og Tønsberg har en stor andel i private skoler som er med på delingen her. Bruker en 
tallene pr. elev (som går på skole i Re) er tallet kr. 123 169,- i 2017. Dette er bruttotall før 
refusjon fra staten og refusjon andre kommuner. Re er en stor fosterhjemskommune og får 
mye refusjon. Her er det med fire lærerstillinger ved Revetal ungdomsskole som staten betalte 
for fram til sommeren 2017. Dette tallet har også med skolelokaler og skyss der Re har høye 
kostnader.  Det er noe høyere enn de andre. Årsakene til såpass høye kostnader for Re er en 
desentralisert skolestruktur og forholdsvis mange barn i private skoler. Dette sammen med 
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avtalen med Andebu gjør at det er færre barn å dele kostnadene på. 90,0% av kommunens 
innbyggere går i kommunens grunnskoler mot 94,0 % i resten av Vestfold og 96,1 % i gr.8. 
Tønsberg har enda flere elever i private skoler, men har store kommunale skoler der 85,8% av 
elevene går. 
 
Re har mange elever som har rett til skoleskyss. I 2015 var tallet 57%, men det har gått 
betydelig ned høsten 2016 til 47,1% og i 2017 er tallet 47,4%. Det er fortsatt mye høyere enn 
både gruppe 8. og de andre, og det vil det fortsatt være fordi mange bor langt fra skolen.  
 
I 2015 var det 5,8% av elevene i Re som fikk spesialundervisning. En nedgang fra 7,2% i 
2014. I 2016 steg det til 8,2% og høsten 2017 til 9,0%.  Gjennomsnittet i Vestfold er 8,8 %, 
landet 7.9% og gruppe 8. 7,8%. Tønsberg har 8,6%. Økningen i Re stemmer med meldinger 
fra skolene om mange elever med store vansker. Re har ca. 60 fosterbarn fra andre 
kommuner. Mange av de har spesialundervisning.  I tillegg har det de siste par årene blitt 
meldt om en elever på ungdomstrinnet med sammensatte vansker og utagerende atferd.. Det 
samarbeides med PP-tjenesten om hvordan skolene kan tilrettelegge enda bedre for elever 
med ulike behov. 
 
SFO:  
Re kommune driver meget rimelige skolefritidsordninger. Re kommune ligger under alle de 
de som sammenlignes i tabellen. Spesielt vises det på netto driftsutgifter pr. innbygger 6-9 år. 
65,7% av barn i aldersgruppen 6-9 år går i SFO i Re kommune i 2017. Det er litt opp fra 
64,7% i 2017. Det er litt over snittet i Vestfold Re har en lavere foreldrebetaling enn Tønsberg 
med kr. 2670,- mot kr. 3024,-.  
 
Barnehage: 
I Re går 88,7 % av barna i aldersgruppen 1-5 år i barnehager i Re kommune. Det er litt ned fra 
2016. Prosenten ville vært høyere i Re hvis ikke en del barna hadde gått i private barnehager i 
andre kommuner. De blir telt med i den kommunen de går. Kostnaden pr. barn i kommunale 
barnehager er noe høyere i Re enn kommunegruppe 8. Tønsberg ligger en del lavere. Re 
hadde en ganske stor økning fra 2015.  
 
Kultur: 
Re kommune bruker mye mindre på kultur pr. innbygger enn sammenlignbare kommuner. 
Slik har det vært i hele Re sin historie. 
 
Også kulturskoledriften ligger lavere enn gruppe 8. og landet. Vestfold ligger lavere og da 
spesielt Tønsberg. 
 
Til bibliotek pr. innbygger bruker Re mye mindre enn de øvrige. Det er en forholdsvis lav 
bemanning. Tønsberg brukes 483,- pr. innbygger. Dette selv om de har et stor felles bibliotek 
sammen med Nøtterøy. 
 
Barnevern: 
Andelen barn med tiltak fra barnevernet var 5,5% i 2017 Tønsberg  har 6,2%.  Kostnaden til 
barnevern i forhold til innbyggere 0-17 har fortsatt å gå ned. Re ligger nå lavere på kostnad 
enn sammenlignbare kommuner. Ser en på utgiftene pr barn i tiltak utenfor familien er nå 
kostnaden kr. 229 054,- pr. barn. Det er under både Vestfold og landet, men noe over 
Tønsberg. Det har vært en stor snuoperasjon i barnevernet som også vises i 
regnskapsresultatet. 
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3.4 Helse og velferd 
 
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: 
  
 

-      Korttid 
-      Langtid 
-      Dagsenter 
 

Demensomsorg:  
 

-      Korttid 
-      Langtid 
-      Dagsenter 

Omsorgsplasser: 
 

- Omsorgsplasser 
- Bemanningsenhet 

Legetjeneste 
 
 
Fysio/ergo 
 
Sentralkjøkken 
 

- Fastleger 
- Legevakt 
 
- Frisklivssentral 
 
- Cafè Kilden 

Psykisk helse og 
miljøarbeid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Boliger  
     funksjonshemmede 
 

- Olgar Dals vei bofelles-skap 
- Brår omsorgsboliger: -Øst 

                                   -Vest 
- Dagsenter 
 

      Boliger psykisk helse og rus - Brår 12 og 13 

      Psykisk helse og rusteam - Psykisk helse og rusarbeid 
- Psykolog 
- Aktivitet og dagtilbud 

 
 
Viktige hendelser 
 
Helse og omsorg: 
Det har vært stort fokus på driften av Re helsehus i 2017. Oppfølgingen av den eksterne 
gjennomgangen som ble foretatt av KPMG har vært arbeidskrevende, men har gitt et sterkt fokus på 
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planlegging av arbeidsprosesser og arbeidsmetoder for å øke ansikt til ansiktstiden. Gjennomgangen 
har vist at endring av arbeidsprosessene har medført like gode tjenester med lavere kostnad.  
 
Regnskapsmessige prognoser viste tidlig at virksomheten hadde et merforbruk på ca. 3 millioner 
kroner. Merforbruket økte utover sommer og høsten til vel 4 millioner kroner. I dette merforbruket lå 
også tjenester til spesielt ressurskrevende bruker. Virksomheten ble tilført 2 millioner kroner ved 
2.budsjettjustering. Merforbruket ved årets slutt ble allikevel vel 3 millioner kroner 
 
 
Psykisk helse og miljøarbeid: 
Det ble i august 2017 gjennomført en ekstern gjennomgang av tjenestene i virksomheten tilsvarende 
den som ble gjennomført i helse og omsorg. Sluttrapporten ble presentert for hovedutvalget HOV 
22/11-17.  
 
Mye skjedde i perioden august og ut året. Det var allerede igangsatt prosesser uavhengig av denne 
gjennomgangen, men som ble understøttet av rapporten. Blant annet gjelder dette  
arbeidsmiljøprosess på Brår omsorgsboliger som startet i 2016, og som endte med en beslutning om 
deling i to avdelinger med hver sine ledere, og lederstøtte i form av ledende miljøterapeuter som bistår 
med drift. Dette har gitt mer fokus på nærledelse.  
Det ble og utarbeidet nye turnuser som har færre årsverk. 
 
Likeledes ble det gjennomført en organisatorisk endring for Brår 12-13 og psykisk helse og rusteam 
som hadde felles ledelse. Dette ble vurdert å være for stort lederområde, og Brår 12 – 13 fikk egen 
leder. Psykisk helse og rus ble direkte underlagt virksomhetsleder 1.9.2017 
For Brår 12-13 ble det også utarbeidet ny turnus med færre årsverk. 
 
Disse tiltakene medførte at ressurser kunne omdisponeres til andre tiltak. Blant annet at psykisk helse 
og rus har fått økt tilgjengelighet på kveld og lørdager. Dette for å demme opp for kravet om 
kommunale øyeblikkelig hjelp plasser.  
Dagsentertilbudet for voksne funksjonshemmede kunne også styrkes p.g.a. av dette, både i forhold til 
kompetanse og antall personer. Noe som ga en bedre samordning med boligene. 
Det ga og mulighet til å styrke tilbudet til brukere som har fått et redusert funksjonsnivå, brukere som 
krever tettere oppfølging. 
Dette lot seg gjennomføre uten at det ble behov for å tilføre ressurser. 
 
Det økonomiske potensialet som ble skissert i sluttrapporten ble anslått til ca. 8 millioner kroner. Dette 
baserte seg på de behov for tjenester som var på det tidspunktet. Rapporten følges opp i 2018 og det 
vil bli lagt frem egne saker etter at arbeidsgruppene har jobbet. Først da vil vi ha en oversikt over det 
som er faglig forsvarlig og mulig å gjennomføre. Endringer på tjenester som vil gå ut over politisk 
vedtatte standarder vil ikke iverksettes uten politisk behandling. 
 
På bakgrunn av gjennomførte endringer i organisasjonen ble det foretatt en ny gjennomgang for å 
måle ansikt til ansiktstid på slutten av året. Dette tas med i det videre arbeidet i 2018   
 
«Pårørende prosjektet» som er et samarbeid mellom pårørende til en gruppe funksjonshemmede +- 
18år og Re kommune om bygging av boliger. Det etableres et borettslag hvor ungdommene kjøper sin 
bolig. Det er etablert samarbeid med Tønsberg om prosjektledelse, og det har vært møte med 
Fylkesmann og Husbank.  
 
 
NAV Re: 
Arbeidet i flyktningeteamet har vært preget av høyt sykefravær. Teamet har derfor måttet prioritere 
hardt og fokusere først og fremst på de lovpålagte oppgavene, som økonomi, bolig og oppstart av 
introduksjonsprogram. Det var vedtatt å bosette 20 flyktninger i 2017. Familiegjenforening kom i 
tillegg. 
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Det ble det bosatt 7 flyktninger (3 voksne mellom 18-25 år, 2 voksne mellom 26-55 år, og 2 barn). I 
tillegg ble 8 personer (6 voksne og 2 barn) bosatt på familiegjenforening.  
 
Våren 2017 ble det etablert en prosjektgruppe hvor NAV Re sammen med NAV Tønsberg og 
Tønsberg voksenopplæring deltok. Mandatet for prosjektgruppen var å se på hvilken 
organisasjonstilknytning de ulike aktørene skulle ha for å øke måloppnåelsen etter gjennomført 
introduksjonsprogram.  
For at Re skal lykkes bedre med sitt integreringsarbeid, var det allerede et ønske om å arbeide tettere 
sammen med Tønsberg.  
Arbeidet i prosjektgruppa og styringsgruppa konkluderte med en anbefaling om å etablere en 
vertskommuneløsning med Tønsberg som vertskommune for flyktningarbeidet i Re og Tønsberg fra 
1.mars 2018. Sak legges frem for kommunestyret i Re februar 2018.  
 
 
Drift: 
 
Helse og omsorg: 
Det har vært gjennomført et arbeid for å «Modernisere og videreutvikle tjenestene i Helse og omsorg». 
Oppfølgingen av den eksterne gjennomgangen som ble foretatt av KPMG har vært en slik prosess. 
Arbeidsgrupper av de ansatte selv på de forskjellige områdene har gjennomgått og prøvd ut de 
mulighetene som ble pekt på i gjennomgangen.  
Arbeidet synliggjorde at det var rom for omfordeling av ressurser internt i virksomheten, noe som 
blant annet har gitt mulighet for økt bemanning på institusjonsavdelingene og igangsetting av 
hverdagsrehabilitering.  
 
Institusjonsdrift (Demensomsorg og Institusjonsomsorg): 
 
Demensomsorg: 
27 langtidsplasser for personer med stor kognitiv svikt gjennom hele året. Avdelingen kjøper en plass 
utenfor kommunen og har hatt et enkelttiltak siste halvår. 
Erfaringen viser at vi har to hoved pasientgrupper:  
Seniorene som er mellom 60 og 80 år og de eldste eldre mellom 80 og 100 år. Disse  pasientgruppene 
kan ha svært ulike behov, og det kan være vanskelig å skape gode bogrupper med rett aktivitetsnivå.  
 
Korttidspasienter med omfattende kognitiv svikt kommer ofte på korttid somatisk institusjonsavdeling. 
Dette tilbudet gir god somatisk helsehjelp, men ikke de nødvendige miljøterapeutiske tiltak og ro som 
disse pasientene har behov for. Det bør derfor etableres en avlastningsplass på Demensomsorg.  
 
Avdelingen har hatt god nytte av samarbeid med Norsk kompetansesenter for aldring og helse. 
Kompetansesenteret har også meldt tilbake at de er imponert over hva kommunen har klart å få til.  
 
Legen har gjennomført og er ajour med årskontroller på alle langtidspasientene.  
  
Seks pasienter har vedtak jfr. Pasientrettighetslovens § 4a. 
 
Institusjonsomsorg:  
25 plasser fordelt på korttid, rehabilitering, lindrende og langtids. Fra 1. mars leide Tønsberg 
kommune 3 langtidsplasser ved avdelingen i Re helsehus.  
 



8/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00090-2 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 : arsberetning 2017

76

Belegg på institus jonsplassene varierer i hovedsak med utskrivninger av pasienter fra sykehuset og
overføring fra hjemmesykepleien, og belegget har
variert fra 24 til 29 plasser i drift.
I 2017 hadde avdelingen 165 ut/innskrivinger.
Dette er arbeid i alle ledd fra renhold ,
informasjonsutveksling, innstilling av medisin.
Dette er helt nødvendige oppgaver for å kunne yte
forsvarlige tjenester, men som til sammen gir mye
arbeid og lite Ansikt til Ansikt tid.

Det var et stort press på utskrivningsklare
pasienter fra sykehuset spesielt i juni/juli og i

oktober/november. Selv om avdelingene ved Re helsehus har utnyttet kapasiteten så godt som mulig,
har kommunen i 2017 hatt 109 overliggedøgn for utskrivningsklare pasienter (i 2016 var det 30
overliggedøgn). I 20 17 var pris pr dø gn kr 4622, - , totalt kr 504.000, - .

Avdelingen har multisyke pasienter, og forsvarlig drift er helt avhengig av høy kompetanse i alle ledd,
så som hos leger, sykepleiere, fysioterapeuter, fagarbeidere og andre. Virksomheten har gjennomført
en omfattende o pplæring i kliniske ferdigheter for pleiepersonellet og en av legene er i spesialisering.

Hjemmetjenester :

Omsorgsplasser:
Jevn drift i 2017, men en topp i pleiebehov på høsten. Det var i snitt 41,7 plasser som var belagt, noe
som var tilsvarende i 2016.
Avdelingen åpnet opp for å ta imot pasient på korttidsplass – noe som tilhører institusjonsomsorg.
Helt på slutten av åre t ble det gjort nye tildelinger av plasser. Nye beboere hadde et mindre
pleiebehov, og nyttiggjør seg av de ulike tilbudene på Re helsehus og den sentrale beliggenheten.

Avdelingen reduserte med en arbeidsliste pr dag(en person mindre på vakt).

Hjemmesy kepleie:
Har et varierende pasientantall med ulikt behov for sykepleietjenester omtrent tilsvarende situasjon
som i 2016. Det er gjennomsnittlig 160 innskrevne pasienter. Tilbudet er differensiert fra korte tilsyn
til omfattende sykepleie og planlagt hjem me død.

Hverdagsrehabilitering ble startet i september og en tverrfaglig gruppe jobber målrettet for å hjelpe
innbyggerne til å bo lengst mulig hjemme.

Hjemmehjelp:
Hjemmehjelp har etter konsulentgjennomgang hatt nedgang i frekvens og antall mottakere. Dette ga
mulighet til å overføre en 100% stilling til demensomsorg.
Tjenesten har hatt høyt sykefravær i 2017 på 13.2%.

Velferdsteknologi :
Virksomheten har fulgt opp Re kommunes strategiske plan, søkt midler og gjennomført opplæring på
innovatoriet for an satte, folkevalgte og organisasjoner, samarbeidet med Re videregående skole med et
stort seminar om Velferdsteknologi og deltatt på nettverkssamlinger og konferanser. En ansatt har tatt
deler av videreutdanning i Velferdsteknologi. Virksomheten nyttiggjør seg ulike velferdsteknologiske
produkter, og i samarbeid med Re videregående skole fikk virksomheten disponere en «Smart tavle».
Arbeidet med å utnytte de velferdsteknologiske mulighetene er et kontinuerlig arbeid.

Prosjekt Nytt Blikk – heltidskultur :
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G jennom de to siste årene har det vært arbeidet systematisk med å øke både stillingsstørrelser og andel
fast ansatte. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har på to år økt fra 58.02% til 63.62% i 2017. Dette er
ikke tilfredsstillende.

Virksomheten har erfart at et systematisk arbeid med å øke stillingsstørrelser og lage turnus som er ifht
til brukerens behov, er meget fordi det viser seg vanskelig. Høy stillingsprosent står i motsetning til
arbeidstakernes eget ønske om en lavere helgef rekvens.
Virksomheten har fremdeles stor sårbarhet i helgene og har ikke oppnådd et tilfredsstillende resultat.
Prosjektet ble formelt avsluttet ved årsskiftet.
Som en direkte følge er det opprettet et Årsturnusprosjekt sammen med bla Delta sentralt. I følge KS
har Årsturnusplanlegging vist seg å være et godt virkemiddel for å organisere virksomheten for flere
heltidsstillinger, bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravæ r. Årsturnus går gjerne over 52 uker, hvor
ferie, fritid og evt. permisjoner legges inn. Dette gir en forutsigbarhet for begge parter.

Det er opprettet to skoleklasser ved hjelp av Fønix kompetanse. Det ble søkt om midler for å gi
basiskompetanse i arbei dslivet (VOX - midler) for å utdanne assistenter med lang praksis til
Fagarbeidere. Dette viser seg å være et vellykket tiltak.

Omsorg for alvorlig syke og døende :
Å gi god riktig omsorg og helsehjelp i livets siste fase er viktig og krevende for alle.
He lse og omsorg søkte Helsedirektoratet om midler til kompetansehevende tiltak. Det er andre året i
prosjektet, og kommunen har til sammen mottatt kr. 350 tusen. Det har vært gjennomført et
omfattende og skreddersydd undervisningsopplegg for helsepersonell. Det er laget prosedyrer og
verktøy som virksomheten er i ferd med å sette i drift.
I dette prosjektet samarbeider kommunen med utviklingssenteret i Sandefjord, Nasjonalt
kompetansesenter for aldring og demens, Onkologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold o g
kompetansesenteret for palliasjon ved Ullevål sykehus - OUS.

Re modellen og Bli lærling på Re :
Samarbeidsprosjekter mellom Re videregående og Helse og omsorg.
Re modellen er et løp for de av elevene som tar fagutdanning og får full studiekompetanse samtidig.
Helse og omsorg tilbyr praksisdager

Bli lærling på Re har som mål å få flere elever til å velge å bli lærlinger innen helsefag.
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Prosjektene fortsetter, og elevene har vært svært fornøyd med praksisen på Re helsehus. Det har vært
omfat tende med ieomtale av prosjektet hvor beboere var svært fornøyd med de unges innsats. Elevene
hadde forberedt seg godt, og tok ansvar for oppgavene og hverandre på en svært god måte.

Kompetanse og opplæringsplan :
Virksomheten har opplæringsplan sammen med psykisk h else og miljøarbeid, hvor grunnleggende
ferdigheter er faste temaer noen ganger i året. Deretter bygger vi på med opplæring hvor det er behov.
E – læring er tatt i bruk , programmet for legemiddelhåndtering blir regelmessig avviklet med
etterfølgende prøve .

Lederne, verneombud og tillitsvalgte har deltatt på Smart ledelse. To ledere har deltatt på GAT
konferanse og Gerica konferanse. Helsekonferansen arrangert av Helsedirektoratet i mai var en
satsning med fire deltaker fra Re.
En vernepleier er ferdig me d videreutdanning i geriatri, en sykepleier har utdannet seg i
forbedringsarbeid, saksbehandler har gjennomført Helserett og institusjonslege er i spesialisering.

Medarbeider - arbeidsmiljø
Våren 2017 ble det utarbeidet og igangsatt nye turnuser i følgend e avdelinger: Omsorgsplasser,
Demensomsorg og Institusjonsomsorg. Etter vel et halvt års utprøving, ble det nødvendig å si opp
grunnturnusene i desember 2017 for å få hensyntatt erfaringer, samhandling og krav til effektivisering.

Ekstravakter, vikarer ve d korttids sykefravær og overtid:

Vikarleie er sentralisert gjennom bemanningsenheten og har vært
et effektivt tiltak for å styre ressursene på tvers av avdelingene.
Utviklingen av vikar innleie hadde en positiv utvikling de ni
første månedene, men enkelttiltak økte innleie betydelig siste tre
måneder.

Sykefraværet i 2017 var 10,8%, en økning med 0,6%. Det er stor
variasjon i avdelingene i sykefraværsprosenten, og lederne har
god oversikt og legger mye arbeid og kraft i tiltak. Virksomheten

var særl ig sårbar helt til høsten pga fravær fra personer i nøkkelposisjoner og pågående KMPG
prosjekt. Sykefraværet på den ene avdelingen i høst hadde direkte årsak i dette prosjektet, og resulterte
i flere overliggedøgn.

Medarbeiderundersøkelsen gir jevnt over et resultat som ligger litt under landsgjennomsnittet.
Generelt viser undersøkelsen at mestringstro, indre motivasjon, fleksibilitet, egen kompetanse er god.
Mestringsklima, mestringsorientert ledelse er lavere skår samt at relevant kompetanseutvikling ikk e er
god nok.
I perioden undersøkelsen varte, var det uro knyttet til KPMG prosjektet. Undersøkelsen blir brukt
videre i grunnleggende personalarbeid og drift.
Virksomheten har jevnlig arbeidsmiljøstimulerende tiltak.

Dagsenter :
God tilsøkning og kapa siteten er snart full på de fleste dager. Det er skreddersøm av tilbud til ulike
brukere.

Tjenestekontor og Koordinerende enhet:
Virksomheten behandler søknader om Helse og omsorgstjenester både til voksne og barn. Tidligere
var saksbehandlingen for barn tillagt Kirkevold skole. Dette er nå i god drift i Helse og omsorg.

Koordinerende enhet er opprettet og i drift.
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Syn og hørselskontakt: 
Det er 200 hørselshemmede brukere og ca. 40 synshemmede brukere. Tallene er forholdsvis stabile. 
Ventetiden er nå ca. 1 dag til 1 uke på akutte ting og 1 – 3 måneder på vanlige henvendelser om 
hjelpemidler. 
 
Kreftkoordinator: 
Kreftkoordinatorfunksjonen har vært driftet som et samarbeid mellom Hof, Andebu og Re. Avtalen 
med Andebu kommune opphørte 31. desember 2016 da Andebu ble en del av nye Sandefjord 
kommune. Hof gikk ut av ordningen ved årsskiftet 2017-2018. Ordningen er nå kun en 50% stilling 
for Re kommune. 
 
Legetjenesten:  
Mot utgangen av 2017 var det god kapasitet hos de ti fastlegene i Re. Det var totalt 9350 plasser på 
pasientlistene der 660 var ledige. Legekontorene har som tidligere hatt velfungerende vikarordninger 
seg imellom for å dekke behov ved fravær. Dette har betydd at det ikke vært en eneste dag uten 
tilgjengelighet til primærhelsetjenesten lokalt, heller ikke i høytidene.  
 
Kommunen har tatt imot 2 turnusleger som har hatt klinisk arbeid ved Re Legegruppe og gjennomført 
et opplæringsprogram med bredt innblikk i de fleste aktuelle kommunale tjenester.  
 
Vi har dette året også hatt rullerende daglegevaktsordning for øyeblikkelig-hjelp behov tilknyttet 
personer som oppholder seg i kommunen uten fastlege i Re. Dette har vært en månedlig rullering 
mellom legekontorene som har fungert godt.  
Ordningen opphører når døgnåpen legevakt åpner på Kjelle i mars 2018. Både daglegevakt og den 
interkommunale legevaktsordningen koster 295 kroner pr innbygger. 
 
Fysioterapi og ergoterapitjenesten: 
Kommunen avviklet 3 k - avtalen med Hjelpemiddellageret i Holmestrand og avtale med Tønsberg 
kommune ble etablert. Overføring av Re sin andel av hjelpemidlene ble utført på en god måte. 
Ergoterapeut har 290 registrerte brukersaker, som er en stor økning. Det er 34 personer som står på 
venteliste. 
Fra Hjelpemiddelsentralen (NAV) er det 1071 brukere, det er utlevert 1577 nye hjelpemidler til en 
verdi av kr 5.678.000,-.  
 
Frisklivssentralen har hatt følgende kurs; Røykeslutt, Bra mat kurs, Medisinsk yogakurs, 
mosjonistkurs 1 og 2, og Heier på deg. Det har vært god deltakelse. Det har vært arrangert turer bla 
sammen med Turistforeningen, og det har vært et godt brukerarrangement. Brukere er også ledere av 
grupper.  
Fylkeskommunen bidrar til gjennomføringen av Sterk og Stødig for Vestfoldkommunene. Dette 
gjennomføres på bakgrunn av økt andel bruddskader hos eldre, som fører med seg høye kostnader. 
Prosjektet går ut på å sertifisere frivillige, for å kunne gi tilbudet til enda flere. Selve gjennomføringen 
vil skje i 2018. 
 
Barnefysioterapi – det er gjennomført vel 400 konsultasjoner. Det er samarbeid med bl.a. helsesøstre, 
skole og psykisk helse. Det er opprettet avspenningsgruppe på ungdomsskolen. Skrivedans er et 
skriveforberedende program som vi har valgt å gjennomføre for barn som går siste året i barnehagene i 
Re. 
    
Private fysioterapeuter – de tre fysioterapeutinstituttene har hatt drift som tidligere år. Det er fremdeles 
lang ventetid. Det er kun et institutt som utfører hjemmebesøk. 
 
Sentralkjøkken og kafeteria: 
Sentralkjøkkenet har videreført driften. Cafe Kilden er fortsatt godt besøkt av innbyggere, pårørende 
og ansatte og oppleves som et hyggelig treffpunkt.   
Salg av antall middager varierer fra 20 til 62 pr. dag, hvorav det største salget skjer i slutten av uken.   
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Sentralkjøkkenet har deltatt i Moderniseringsprosjektet og har fått tillagt oppgaver som smøring av 
brødmat.  
Hjemkjøring av middag til hjemmeboende ble vedtatt avviket av kommunestyret i desember. 
 
Kulturaktivitet:  
Året har vært svært aktivt, med et seniorsenter som er i kontinuerlig bruk. Det har trangt ved 
tilstelninger. I budsjett 2018 er det lagt inn midler til rivning av internettkafe /rom som ikke har vært i 
bruk. 
 
Det er 9 faste aktiviteter i uken og det har vært 47 kulturarrangementer. Ansatte har også hatt små 
konserter og innslag i tillegg til dette. Aktiviteter blir annonsert i Re nytt, på Face book og 
hjemmesiden. Det er mange tilbakemeldinger fra pårørende og innbyggere at dette er verdifullt.  
 
Frivillighet: 
Lag og foreninger har vist stor interesse og benyttet seniorsenteret i hele 2017.  
Frivillig besøksvenn jobber en kveld i uka på Institusjonsomsorg. En ungdom har et leseprosjekt en 
gang i uka. Saniteten kjøper inn blomster og kaker og besøker avdelingene. Det er likemannsgruppe- 
gå gruppe og hørelaget har hatt fast brukerstand på Re helsehus en gang i måneden.  
 
 
Internkontroll: 
Arbeidet med å registrere Medisinsk teknisk utstyr og annet Ikt utstyr i Re helsehus er intensivert.  
Siden starten har det vært mange tekniske utfordringer i sykesignalanlegg, SD anlegg inklusive 
persienner. I mars var det et svært alvorlig avvik hvor ventilasjonen i Blokk B sluttet å virke. Det tok 
flere uker før skaden ble utbedret og en reserveløsning for ventilasjon ble satt i drift. Dette var en 
belastning for både pasienter og ansatte. 
Det ble montert solskjerming for første etasje demensavdelingen etter et kommunestyrevedtak i juni. 
 
I forbindelse med innføring av kvalitetssystemet Compilo har Re hatt stor nytte av samarbeidet med 
Tønsberg. Dokumentmodulen har samme innretning som i Tønsberg og virksomhetene Psykisk helse 
og miljøarbeid og virksomhet Helse og omsorg har sammen arbeidet målrettet for å lage faglig riktige 
og enkle prosedyrer.  
 
Tilsyn: 
Fylkesmannen hadde et omfattende tilsyn med saksbehandlingen ved Tjenestekontoret i f.h.t.  tildeling 
av helse og omsorgtjenester avgrenset til opphold i institusjons, gjennomføring og evaluering av 
igangsatte tiltak og klagebehandling.  
Fylkesmannen fant hverken avvik eller merknader. 
 
 
Psykisk helse og miljøarbeid. 
 
Brår omsorgsboliger:  
Det er en variert beboergruppe på Brår. Fra personer med lettere utviklingshemming til beboere med 
svært store bistandsbehov. Bygningsmassen er ikke optimal for de med svært store hjelpebehov og 
som trenger kontinuerlig oppfølging. For denne gruppen med brukere blir personalressursene i stor 
grad bundet til den enkeltes leilighet. 
 

En leilighet ble tatt i bruk til å gi avlastningstilbud til en bruker over 18 år. Ytterligere en bruker får 
avlastningstilbud her fra 1.2.18.  

Brår omsorgsboliger ble 1.11.17 delt i to  avdelinger henholdsvis Brår omsorgsboliger Vest (13 
beboere) og Brår Omsorgsboliger Øst (11 beboere + avlastningstilbud i en leilighet) .   
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Dagsenteret for voksne funksjonshemmede: 
Dagsenteret holder til på Vestjordet. Lokalitetene er godt egnet, de har egne rom - ”leiligheter”, hvor 

de kan skjerme brukerne hvis det er behov for det. Gruppene kan også deles inn i forskjellig aktiviteter 
og kan fordeles på flere rom. Tilbudet er 5 dager i uken og benyttes av 10 brukere. 
 
Olga Dahls vei: 
Består av et bofellesskap med 5 leiligheter og et fellesareal, to selveide leiligheter. Boligen driftes 
godt, med gode tjenester, lavt sykefravær og holder seg innenfor tildelt økonomisk ramme. 
Bofellesskapet har særdeles lav turnover, så ansatte og brukere kjenner hverandre godt.  
 

Brår 12-13: 
Bolig for personer med psykiske lidelser. Personalet følger opp 9 beboere i boligen.  Det er blitt jobbet 
målrettet i forhold til å bedre botilbudet til brukerne og arbeidssituasjonen for personalet.  
 
Personalet bistår i forhold til praktisk bistand, bo veiledning og samtaler. De må også håndtere 
utfordringer knyttet til alvorlig psykisk lidelse, utfordrende atferd, trusler, selvskading, psykisk helse 
og samtidig rusavhengighet.  
 
Psykisk helse og rusteam: 
Psykisk helseteam og rustjenesten har siden 2016 vært ett team med felles ledelse. Teamet består av 
totalt 7,5 årsverk og er tverrfaglig sammensatt av sosionom, barnevernspedagog, ergoterapeut, 
sykepleiere, vernepleier med mer.  
Ved utgangen av 2017 har 90 personer vedtak om tjenester fra teamet. Tjenestene som teamet yter er:  

 Støttesamtaler, praktisk bistand, råd og veiledning. 
 Informasjon, samarbeid med interne og eksterne aktører.  
 Henvisning til spesialisthelsetjenesten, private leverandører av helse- og omsorgstjenester, 

utarbeidelse og koordinering av individuell plan (IP). 
 Støttesamtaler med pårørende ved behov 
 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten om oppfølging av pasienter i LAR 

(legemiddelassistert rehabilitering. 
 Psykisk helse og rusteam har fast dialogmøter med fastlegene.  
 Psykisk helse og rusteam samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten, fengsel og NAV rundt 

enkeltbrukerne. Tjenesten samarbeider med de som brukeren ønsker at det skal være et 
samarbeid med.  

 Tjenesten har et fast medlem inn i et ”Tverrfaglig tiltaksutvalg” (TT) rundt ungdom som går 

på ungdomsskolen og Re vgs. 
 Samarbeid med politiet, helsesøstre og folkehelsekoordinator i forbindelse med 

gjennomføringen av foreldremøtene i alle 7.klassene i kommunen. 
 

 

Aktivitet og Dagtilbud: 

Dal Gård:  
Dag- og aktivitetstilbud for 16 brukere.  
Det har vært stor aktivitet på Dal gård og dette er et forutsigbart tilbud. Det er knyttet 1.48 årsverk til 
dagtilbudet.  På grunn av totalmengden av utfordringer brukergruppen har, er  erfaringen at det er 
behov for å være to ansatte tilstede alle dager. Det jobbes med å frigjøre ressurser fra andre steder i 
virksomheten til dette.  
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Psykisk helse og rusteam:  
- Tirsdagslunsj for en gruppe med avhengighetsproblematikk. 4-5 bruker deltar her. 
- Turgruppe på torsdager 1-2 brukere. 
- Golf Grønn Glede  
- Planlegging av treningstilbud for brukergruppen i samarbeid med Revetal Treningssenter, oppstart 

januar 2018.  
 

Psykolog:                                                                                                                    
Psykolog 100% stilling. Psykologen har samtaler, deltar på samarbeidsmøter med DPS, NAV, 
barneverntjenesten og helsesøster, samt nyter noe veiledning til personalgruppen i psykisk helse og 
rusteam. Kommunepsykologen følger ved årets slutt opp 25 brukere.  
 

Sykefravær: 
Sykefraværet for Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid var i 2017 på 9,7%, tilsvarende tall for 
2016 var 9,3%.    
 

Kompetanseheving/rekruttering: 
Det er satset på videreutdanning i kognitiv terapi og spesialistutdanning for psykolog. Ansatte har 
kommet med innspill til opplæring- og kompetanseplan.  
 
Psykisk helse og rusteam: etablere felles teoretisk grunnlag for forståelse for samtalene med 
pasienter/brukere.  

Det er avdekket et behov for økt kunnskap om målrettet miljøarbeid, mer kunnskap om det 
elektroniske pasient journalsystemet, dokumentasjon, fagadminsitrativt system (FAS),  kapittel 9 i 
helse- og omsorgstjenesteloven, og konflikthåndtering. Dette er implementert i Virksomhetsplanen for 
2018. 

Brår omsorgsboliger har lav dekning av kvalifisert personell til å jobbe med målrettet miljøarbeid, 
administrere det fagadministrative systemet. Det ble i 2016 gjennomført en nasjonalt tilsyn i forhold til 
utviklingshemmede som peker på at kvalitet/tjenesten ikke er tilfredsstillende i boliger, og at det også 
er mangelfull eller dårlig dokumentasjon. Vi finner de samme svakhetene på Brår, noe som er 
avdekket ved internkontroll og ved tilsyn på enkeltvedtak fra Fylkesmannen.   
 
 Det er et særlig behov for å rekruttere vernepleiere til boligene for funksjonshemmede.  
 

Tilsyn: 
Det gjennomføres årlig leggemiddelrevisjon av tilsynsfarmasøyt. Dette medfører stort fokus på 
opplæring, vedlikehold og gode prosedyrer. Virksomheten har gjennomgått sine rutiner for å bedre 
kvalitet og redusere avvik knyttet til dette området. En helt ny prosedyre er under utarbeidelse. Dette 
arbeidet kontinueres inn i 2018, og ferdigstilles februar 2018. Det er også iverksatt e-læringskurs i 
forhold til legemiddelhåndtering.   
 
Det har vært flere tilsyn på enkeltbrukeres vedtak, gjennomføring av vedtak etter helse og 
omsorgstjenesteloven kap. 9 «Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med 
psykisk utviklingshemning».  Det er etablert en ressursgruppe som skal jobbe for å bedre kompetansen 
i forhold til kap. 9, når det gjelder selve arbeidet med vedtak, med gjennomføringen av selve vedtaket 
og knyttet til dokumentasjon 
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NAV: 
 
Klientmassen kjennetegnes ved sammensatte problemstillinger. Mange trenger bistand fra flere etater 
over lang tid. Det er spesielle utfordringer 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. Det er en økning i antall enslige mødre som har behov for ekstra veiledning. 
 
Sosialavdelingen:  
Det har gjennom hele 2017 vært fokus på brukere under 30 år, for å «snu dem fortest mulig i døra». 
Nav Re benyttet dedikerte ansatte i forhold til å jobbe med ungdom. Antall unge (18-25 år) med behov 
for tjenester etter Lov om sosiale tjenester er økende fra 27 i 2016 til 45 i 2017. Dette utgjør ca. 20% 
av antall klienter i 2017 mot ca. 11% i 2016. 
Det er ulike årsaker til at det var en markant økning av ungdommer. Noen får supplerende stønad i 
tillegg til AAP, for mange er det komplekse utfordringer i forhold til rus og psykiske lidelser. Dette er 
tidkrevende prosesser som gjør at de har mottatt stønad over lengre tid. Det er utfordrende å få seg 
ordinært arbeid i ung alder og man har ikke opparbeidet seg rettigheter til andre ytelser i NAV. Ved 
igangsettelse av vårt ungdomsprosjekt så får de bistand til å komme seg videre. Flere velger seg bort 
fra skole og utdanning, og det er noe drop out fra videregående skole.  
Det er vanskelig å peke på en grunn alene, men det registreres at det er en noe større andel gutter. 
Denne gruppen er en prioritert gruppe i sosialavdelingen og får bistand i form av tett, individuell 
oppfølging, jevnlige samtaler, bistand til jobbsøking, arbeidstrening, praksisplass, bo veiledning mv.  
 
For å få unge mottakere over i arbeid i 2017 er det opprettet eget tiltak « #aktiv frem» med lokaler i 
Næringsbygget på Revetal. Alle ungdommer som henvender seg til NAV Re blir kalt inn til samtale 
med veileder for oppstart. Grunnleggende kartlegging må alle igjennom.. De møter tre dager pr uke i 
gruppe med andre ungdommer. Her vektlegges det gruppebaserte aktiviteter, samt individuelle 
mål/samtaler. Alle får en egen aktivitetsplan og det jobbes konkret mot arbeidsrettet aktivitet.  
Veileder samhandler med rus, leger og andre spesialister. Det jobbes tett på ungdommene noe som gir 
gode resultater.  
 
En stor andel er i arbeids trening og noen har fått jobb. For noen ungdommer blir kompetansehevning 
viktig for å nå mål om komme i arbeid. Målet er å få til varige løsninger som gjør at ungdommene blir 
økonomisk selvhjulpne. 
For de som av ulike årsaker ikke kan delta blir det iverksatt andre tiltak etter behov 
 
Men, det er fortsatt flere av de unge som har vært lenge i systemet hos NAV. Disse har en sammensatt 
problematikk og vil trenge mye bistand framover.  
Det har vært faste samarbeidsmøter med 16-23, ruskonsulent og psykiatritjenesten. NAV Re har startet 
opp igjen med samarbeid med barneverntjenesten. NAV Re er deltaker på møter i TTU i Re 
kommune. 
 
De kommunale sosialhjelpssatsene følger de statlige retningslinjer, og ble senest økt i januar 2017 
 
Antall brukere og vedtak 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall klienter  
pr. 31.12 

223 214 218 243 260 229 223 

Hvorav unge mellom 
18 og 25 år 

64 67 66 70 35 27 45 

Antall vedtak pr 
31.12 

1474 1429 1434 1429 1658 2106 2305 
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Kvalifiseringsprogrammet(KVP): 
Programmet kom i gang i 2009 og er et tilbud til personer som ønsker å komme i arbeid eller 
meningsfull aktivitet, men som trenger tilpasning og tilrettelegging.  
KVP skal være individuelt tilpasset og programmet skal hovedsakelig inneholde arbeidsrettede tiltak 
og aktiviteter, samtidig som det også er rom for ulike typer behandling (psykolog, lege, osv.). 
Programmet kan også inneholde andre tiltak som er med på å forberede overgang til arbeid, som for 
eksempel opplæringstiltak, motivasjons-trening og lignende. APS (arbeidspraksis i skjermet 
virksomhet) og AB (Arbeid med bistand), og arbeidstreningsplass i ordinær bedrift (AT) er aktuelle 
tiltak i kvalifiseringsprogrammet. 
 
I løpet av 2017 har totalt 6 deltakere vært i KVP. De har hatt praksisplass i bedrift, og har i tillegg 
deltatt i andre fysiske aktiviteter ved siden av. Deltakerne har i tillegg også fått oppfølging/veiledning i 
forhold til økonomi/gjeld.  
 
Det var budsjettert med 7 deltakere i KVP hver måned i 2017.  
 
Boligkontoret: 
Oppgaver lagt til boligkontoret er; startlån, tilskudd, bostøtte og tildeling av kommunal bolig. Det er 
etablert et tverrfaglig boligtildelingsteam mellom NAV, TNT og Psykisk helse og miljøarbeid. Videre 
samarbeider NAV tett med kommunens økonomiavdeling og TNT om oppfølging av 
kontrakter/depositumsgarantier med tanke på å hindre utkastelser, sikre betaling av husleie mv. 
 
Bostøtte:  
Det har i 2017 vært en reduksjon i bruk av bostøtte som virkemiddel, både i kroner og antall 
innvilgede bostøttevedtak. Dette antas å ha sin årsak i at søknader om bostøtte automatisk kontrolleres 
mot månedlige inntektsdata som er innrapportert gjennom A-ordningen. Dette har medført en 
betydelig økning i antall avslag på søknader om bostøtte, fra 121 avslag i 2016 til 445 avslag i 2017. 
 
Boligmarkedet har vært vanskelig også i 2017 og husleieprisene har økt som følge av det stramme 
leiemarkedet. Det har i hele 2017 vært jobbet kontinuerlig for å skaffe tilfredsstillende boligløsninger 
for de som trenger bistand i forhold til å skaffe midlertidig bolig, varig bolig og i forhold til å kunne 
beholde bolig.  
 

 2014 2015 2016 2017 
Sum innvilget bostøtte kr 3493385,- 3381476,- 3564750,- 2891523,- 
Sum utbetalt bostøtte   kr 3493385,- 3381476,- 3564750,- 2891523,- 

 
 
 
Startlån/tilskudd: 
 
Re kommune har i løpet av 2017 mottatt 53 søknader om startlån og tilskudd til etablering fra 48 ulike 
søkere. Bakgrunnen for at det er flere søknader enn søkere, er at et par søkere har måttet søke om 
opplåning på allerede innvilget startlån i løpet av året. Dette er en økning fra 35 søknader i 2016. 
Bakgrunnen for den sterke økningen i antall søknader fra 2016, antas å ha sin årsak i bankenes strenge 
restriksjoner og krav i forhold til privatpersoners mulighet for å få lån, jfr. innskjerpinger i 
utlånspraksis etter ny boliglånsforskrift som kom i 2016.  
 
I 2016 vedtok Kommunestyret i sakene 42/16 «Retningslinjer for tildeling av startlån» og 63/16 
«Retningslinjer for behandling av søknad om startlån» 
 
Det er i de nye retningslinjene åpnet for at det kan gis startlån til full finansiering av boligkjøp. Det er 
videre nedsatt et administrativt startlånsutvalg som behandler alle søknader om startlån og tilskudd 
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etter avgitt saksinnstilling fra saksbehandler ved NAV Re. Startlånsutvalget består av avdelingsleder 
ved NAV Re, en representant fra Re kommunes økonomiavdeling samt en representant fra Re 
kommune, teknisk avdeling. 6 søknader om startlån ligger over til behandling i 2018, da Re kommune 
ikke har tilgjengelig startlånsmidler. 
 
5 søknader om startlån er innvilget og utbetalt i løpet av året, mens 29 søknader er avslått. De aller 
fleste avslag er på bakgrunn av at søker ikke er bosatt i Re kommune, mens et lite mindretall er avslått 
på grunn av at man anser at lånesøker ikke har tilstrekkelig betjeningsevne over tid. Det har ikke vært 
noen søknader om boligtilskudd til tilpasning, mens 5 stykk har fått innvilget boligtilskudd til 
etablering, hvorav 4 av disse har blitt gitt i kombinasjon med startlån. 
 
 
 

 2015 2016 2017 
Innvilget startlån, utbetalt  2 stk:  

Kr 645 000,- 
5 stk: 
Kr 
1.808.000,- 

5 stk: 
Kr 5.749.560,- 

Innvilget startlån, ikke 
utbetalt 

  
 

4 stk: 
Kr 3.364.000,- 

Avslag startlån  11 stk  29 stk 
Innvilget startlån ikke 
benyttet 

2 stk: 
Kr 610.000,- 

1 stk: 
Kr 400.000,- 

1 stk: 
Kr. 
2.700.000,- 

Innvilget boligtilskudd - 
tilpasning 

3 stk: 
Kr 335.000,- 

2 stk: 
Kr 130.000,- 

 

 
 
Gjeldsrådgivning: 
Kommunen har en lovfestet plikt til å gi befolkningen gjeldsrådgivning. Behovet for gjeldsrådgivning 
er økende.  
Gjeldsrådgiver jobber tett med sosialkonsulentene, boligkonsulenten og øvrige saksbehandlere i NAV-
kontoret. Det er av stor betydning for NAV Re å ha ekspertise på gjeldsområdet. Gjeldsrådgiver deltar 
i Vestfold og Telemark Gjelds råd og Fylkesmannens årlige fagsamling og samarbeider med 
namsmannen og skatteoppkrever.  
 
Det er i løpet av 2017 innkommet 22 nye søknader, som ble innvilget tjenesten økonomisk råd og 
veiledning. Alle som søkte oppfylte grunnvilkårene for å innvilge tjenesten.  
En stor andel av de rådsøkende har midlertidige ytelser, i form av arbeidsavklaringspenger, 
tiltakspenger eller dagpenger.  
 
Det ble i 2017 oversendt få saker til Gjeldsordningsgruppa i Sandefjord. Det er i denne forbindelse 
sendt ut åpningsbrev i forhold til den nye standarden for utarbeidelse av utenrettslige gjeldsordninger i 
2 saker, hvor rettslig gjeldsordning er alternativet, om man ikke kommer frem til noen frivillig avtale 
med kreditorene.  
I 2 saker har refinansiering, gjennom startlån, blitt benyttet som virkemiddel for å unngå at skyldner 
mister boligen på grunn av tvangssalg, da det har vært tilstrekkelig friverdi i bolig og låntager har hatt 
nødvendig betjeningsevne. Gjeldsrådgiver har videre fått henvist 3 saker det siste året hvor 2 
barnefamilier og 1 samboende par har stått i fare for å miste bolig gjennom tvangssalg. Felles for 
sakene er at husholdningene har påtatt seg så stor gjeldsbyrde at man ikke har hatt mulighet til å bistå 
disse i forhold til eventuell refinansiering. Man ser en tendens til at rådsøkende har en gjeldsbyrde som 
er omfattende i kroner og øre, men også i antall kreditorer, med et stort innslag av forbruksgjeld og 
kredittkortgjeld. 
 
 
Flyktningeteam: 
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Arbeidet i flyktningeteamet har vært preget av høyt sykefravær blant de ansatte. Teamet har derfor 
måttet prioritere hardt og fokusere først og fremst på de lovpålagte oppgavene, som økonomi, bolig og 
oppstart av introduksjonsprogram. Det var vedtatt å bosette 20 flyktninger i 2017. 
Familiegjenforeninger kom i tillegg. 
 
I 2017 ble det bosatt 7 flyktninger (3 voksne mellom 18-25 år, 2 voksne mellom 26-55 år, og 2 barn). I 
tillegg ble 8 personer (6 voksne og 2 barn) bosatt på bakgrunn av familiegjenforening.  
Det ble bosatt 4 personer første kvartal, 1 person i andre kvartal, 0 personer i tredje kvartal, og 2 
personer i fjerde kvartal. 
 
Innenfor 5 års perioden er det bosatt flyktninger med 7 forskjellige nasjonaliteter: Irak, Nigeria, 
Sudan, Eritrea, Somalia, Syria, Russland, og noen statsløse.  
  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall flyktninger med integreringstilskudd pr/år 45 46 57 72 114* 84* 
Flyktninger bosatt pr/år etter avtale med IMDi  9  15 14 28 43 7 
CA antall flyktninger/innvandrere som har mottatt råd og 
veiledning 

180 180 180 180 >200 
 

200 

*inkl.familiegjennforening 
 
 
Smittevern: 
Det har ikke vært lokale epidemier som krevd særskilte tiltak i 2017. 
Det har vært gjennomført en del tuberkulosekontroller. 
Revidering av pandemiplan og smittevernplan ble påbegynt i 2017. 
 
Trygge lokalsamfunn/Folkehelsekoordinator: 
Dette området har en egen styringsgruppe som består av: 
Ordfører- leder, hovedutvalgsledere for DEN og HOV, rådmann, kommunalsjef for helse, velferd og 
tekniske tjenester, kommunalsjef for oppvekst og kultur, koordinator – sekretær. 
 
Trygge lokalsamfunn har i 2017 prioritert 5 innsatsområder: Eldre - hjemmeulykker-fallforebygging, 
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, Rusforebygging, Trafikksikkerhet, 
Folkeopplysning om sikkerhet og forebygging av skader og ulykker.  
I arbeidsmetodikken til Trygge lokalsamfunn, skal det være et samarbeid med blant annet  
kommunens lag og foreninger, foreldremøter, Trygg trafikk for å kunne forebygge skader og ulykker. 
«Trygg i Re» ble arrangert 5. og 6.mai. %.mai var satt av til å hedre alle frivillige som gjennom 10 år 
har kjørt ut strøsand til alle pensjonister i kommunen. 
 
Folkehelsearbeidet er i et Partnerskap med Vestfold fylkeskommune.  
 
Viser til egen årsrapport samt plan for 2018 for mer detaljert beskrivelse av arbeidet som gjøres. 
 
 
Måloppnåelse 
 
Hovedmål fra økonomiplan 2017 - 2020 og periodemål for 2017: 
 
19. Det er etablert et tverrfaglig boligtildelingsteam(kontor)  
Teamet er etablert og har jevnlige møter. 
Målet anses som oppnådd.  
 
20. Det er utarbeidet en egen plan for bruk og utnyttelse av velferdsteknologi innen pleie- og 
omsorgstjenestene. 
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Strategiplan for velferdsteknologi ble vedtatt 21.juni 2016. Det arbeides videre med handlingsplan og 
plan for gevinstrealisering  
 
21. Det er utarbeidet en plan med tiltak for å få unge mottakere av sosialhjelp over i arbeid. 
Utarbeidet egen plan og opprettet eget tiltak « #aktiv frem». Dette er et tiltak for alle ungdommer som 
henvender seg til NAV.  
 
22. Andelen deltidsstillinger i kommunens pleie og omsorgstjenester er redusert. Som 
hovedregel har ingen lavere enn 50% dersom de ikke ønsker det selv. 
Virksomhet helse og omsorg har i løpet av perioden 2015 og 2016 fått endret den gjennomsnittlige 
stillingsstørrelsen fra 58,02 til 63,62. 
 
Virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid har i 2017 en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 63%. 
 
 
Økonomisk resultat:   
 

Virksomhet Netto Netto reg. Avvik Kommentar

Alle tall i hele tusen kroner regnskap budsjett

Samhandling/Trygge lokalsamfunn 813 910 97 Innsparing 

   NAV i Re 31 983 33 276 1 293 Innsparing 

Helse og omsorg 102 214 99 011 -3 203 Merforbruk 

Psykisk helse miljøarbeid 71 047 71 604 557 Innsparing 

HELSE- OG VELFERD 206 057 204 801 -1 256 Merforbruk 

 
 
Helse – og velferd: Regnskapet viser at sektoren har et merforbruk på 1,3 mill. kr .  
 
NAV Re:  
 
Virksomheten hadde ved årets slutt et mindreforbruk på kr 1,5 mill. kr. 
Dette skyldes i hovedsak: Ansvar 3130 – Flyktninger    
 
Budsjettet var basert på mottak av 20 enslige flyktninger. Det ble bosatt 7 nye flyktninger i år pluss 8 i 
familiegjenforening.  

Introduksjonsstønad anslås 1,4 mill.kr under budsjettet på 9,9 mill.kr. Det følger faste satser pr måned 
og kommer av lavere mottak. Sosiale ytelser anslås 1,8 mill.kr over budsjettet på 2,8 mill.kr. En årsak 
er høye husleier, det medfører økt behov av supplerende økonomisk stønad. 18 deltakere i 
introduksjonsprogram er under 25, og de mottar 2/3 introduksjonsstønad, det betyr at de trenger 
supplerende økonomisk stønad til livsopphold hver måned.  
Andre årsaker er høye tannlegeutgifter, kostnadsoverslag blir vurdert av rådgivende tannlege om hva 
som skal dekkes av sosialhjelp.  Alle utbetalinger til økonomisk stønad er hjemlet i lov om sosiale 
tjenester. 
  
Voksenopplæring til flyktninger var anslått til ca. 4 mill. kr. under budsjettet, men sluttregningen ble 
1.3 mill. kroner under budsjett. Mindreforbruket forklares ved at det er flere deltakere i 
introduksjonsprogrammet som er under 25 år med rett til grunnskoleopplæring. Derved går de på 
grunnskole på TVO og kostnaden blir belastet felles skole.  
Avviket mellom det som var anslått i desember og sluttregningen, er at Nøtterøy og Tjøme gikk ut av 
TVO fra sommeren. Derved ble hver skoleplass(time) dyrere. 
 
Helse og omsorg:   
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Regnskapet viser at virksomheten hadde et merforbruk på kr 3.203` ut over endret budsjett.   
 
Ved budsjettrevisjon 1.tertial viste prognosen et merforbruk på kr 3.200`. Dette var knyttet til 
ekstrahjelp, vikarer og ressurskrevende tiltak. 
 
Ved budsjettrevisjon 2.tertial ble virksomheten tilført kr 2.000`. Dette på bakgrunn av at prognosen 
viste en ytterligere forverring til kr 4.700`. Årsaken til forverringen var ressurskrevende tiltak.  
 
Virksomhetens høye merforbruk er i hovedsak knyttet til avdelingene på helsehuset, legetjenesten og 
kjøkken. 
 
Ansvar 3301 – Legetjenester   Merforbruk      kr    570` 
Ansvar 3312 – Demens    Merforbruk   kr  2.123 ` 
Ansvar 3344 – Omsorgsplasser   Merforbruk   kr  1.400` 
Ansvar 3330, 331, 332 – Sentralkjøkken, Cafe  
                                         Kilden, Postkjøkken  Merforbruk  kr     780` 
Ansvar 3300 – helse og omsorg   Mindreforbruk kr     470` 
Ansvar 3311 – Institusjon   Mindreforbruk  kr     300` 
Ansvar 3441 -  Hjemmesykepleie  Mindreforbruk  kr     300` 
Ansvar 3442 – Hjemmehjelp   Mindreforbruk  kr     200` 
 
Merforbruket legetjenester er knyttet til daglegevaktordningen i kommunen og legevakten. 
 
Merforbruket på Demensomsorg og omsorgsplasser er knyttet til vikar og ekstrahjelp. Det har vært 
brukere og pasienter som har hatt behov for omfattende tjenester, og det har ikke vært forsvarlig å gå 
uten sykevikar ved korttidsfravær. Det har og fra sommeren av vært behov for svært sterk bemanning i 
et ressurskrevende tiltak. Dette er et tiltak som faller inn under ordningen med refusjon 
ressurskrevende tjenester. Disse to avdelingene har bare fått dekket opp deler av sitt vikarbehov. 
 
For kjøkken/kafeteria og postkjøkkenfunksjonene har fremdeles en for kostbar drift. Det er lagt inn en 
forventet effekt på dette området i 2018.  
 
Helse og omsorg felles har et mindreforbruk som skyldes overføring av kompetansemidler fra 
Fylkesmannen på slutten av året.  
 
Institusjonsavdelingen solgte tre plasser til Tønsberg. 
 
Hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten har overført ressurser til vakante stillinger i andre 
avdelinger. 
 
Psykisk helse og miljøarbeid:  
 
Psykisk helse og miljøarbeid fikk ved budsjettjustering 2.tertial tilført kr 300`. Dette på bakgrunn av 
varslet merforbruk pr. september knyttet opp mot et høyt antall ressurskrevende brukere. 
  
Virksomheten hadde ved årets slutt et mindreforbruk på kr 550` i forhold til endret budsjett. Det har i 
hovedsak fordelt seg slik: 
 
Ansvar 3424 – Brår 12 og 13    Merforbruk kr       600 ` 
Ansvar 3429 – Brår omsorgsboliger Øst   Merforbruk       kr     1.700` 
Ansvar 3430 – Brår omsorgsboliger Vest  Merforbruk kr        300`  
Ansvar 3431 -  Olgar Dahlsvei:    Mindreforbruk kr       600` 
Ansvar 3400 – Felles funksjonshemmede  Mindreforbruk kr       300` 
Ansvar 3421- Psykisk helsearbeid   Mindreforbruk kr       950` 
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Høyt merforbruk for omsorgsboligene på Brår skyldes mange ressurskrevende tiltak, høyt sykefravær, 
spesielt i Brår 12 og 13. Mange av beboere i Brår omsorgsboliger øst og vest, har gjennom året blitt 
dårligere fungerende og trenger mere bistand. 
  
Virksomheten leverte en regnskapsprognose pr. desember som hadde et avvik på merforbruk på ca. kr. 
1.4 mill. Prognosen hadde ikke fanget opp sykepengerefusjon som kom inn etter 10.januar 2018, 
tilbakebetaling fra ULOBA (Brukerstyrt personlig assistent) på ubenyttede timer, avsetninger 
tilskuddsmidler ikke ført i regnskapet samt at prognosen inneholdt utgifter til konsulenttjeneste som 
blir dekket sentralt. 
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KOSTRA nøkkeltall 
  
 
Type  
tall 

Nøkkeltall Re 
2015 

Re 
2016 

Re 
2017 

K.gr 8 Tøns-
berg 
 

 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 

125 982 131 557 136 514 103 151 116 240 106 436 114 270 

 Nto. driftsutgift pleie 
/omsorg pr. innbygger  

 17 327 17 432 14 929 18 432 17 650 17 637 

 Netto driftsutg. institusj. 
inkl.avlastn. barn/unge pr 
innbygger over 67 år  
Kun pleiedelen 

  
41 551 

 
40 143 

 
38 110 

 
44 072 

 
40 297 

 
45 294 

 Netto driftsutg. pr. 
innbyggere  over 67 år 
Drift av institusj. bygg 
inkl. avskrivninger 

  
14 996 

 
15 992 

 
5 285 
 

 
3 503 

 
5 475 

 
6 392 

 Netto driftsutg. tjenester 
til hjemmeboende pr. 
innbygger over 67 år 

  
72 981 

 
81 512 

 
56 832 

 
66 2446 

 
57 539  

 
59 394 

 Kommunehelse pr 
innbygger 

2165 2507 2422 2474 2084 2234 2645 

 Nto dr.utg sosialtjenesten 
pr innbygger 20-66 år 

3458 4206 5209 3587 5157 4234 3716 

Prod- 
uktivi 
tet i 
kr 

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

Re 
2015  
 

Re 
2016 

Re 2017 K.gr 8 Tøns-
berg 

 Vest-
fold 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Korr brutto driftsutg. pr 
hjemmetjeneste mottaker 

240 266 256 016 242 493 255 897 244 214
  

232 537 255 404 

 Korr brutto driftsutg. pr 
plass i institusjon 

958 885 1 011436 1 037 
385 

1 193 
716 

1 168 
284 

1 218 
263 

1 125 
303 

 Korr brutto drftsutg. Pr 
plass - pleie 

 771 462 797 411 1 011 
556 

1 069 
576 

1 048 
534 

977 719 

 Korr brutto driftsutg. pr 
plass- drift av bygg med 
avskr. 

 239 974 239 974 124 586 98 708 115 981 110 316 

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

33 008 37 325 37 541 Ukjent 38 666 Ukjent 48 288 

Tilgj- 
engeli
g- 
het i 
% 

Dekningsgraden, hvor 
mange av målgruppen 
bruker tjenesten. 

Re 2015 Re 2016 Re 2017 K.gr 8 Tøns-
berg 

 Vest-
fold 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Plasser i 
institusjon/heldøgnbem. 

22 43 43 Ukjent 24 Ukjent 29 
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bolig i % av befolkning 
over 80 år  

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

25 24 27 24 22 25 22 

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

63 71 77 64 70 63 68 

 
 

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

327 313 338 328 367 316 321 

 Kommunehelse, 
legeårsverk pr  
10 000 innbyggere 

10,5 11 9,4 10,3 10,2 10 11,1 

 
 

Kommunehelse, 
fysioterapi årsverk pr. 
10 000 innbyggere 

7,2 6,4 4,6 8,7 6,7 8,8 9,5 

 Andel 
sosialhjelpsmottaker i 
gruppen 20-66 år 

4,4 4,4 4,4 4,1 5,0 4,8 4 

Kvali
tet 

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

Re 2015 Re 2016 Re 2017 K.gr 8 Tøns-
berg 

 Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

 Fysioterapitimer, pr plass 
sykehjem 

0,42 0,4 0,4 0,41 0,21 0,49 0,39 

 Sosialhjelp, gj.sn. 
mottakstid i måneder 

4,2 4,5-5 5 ukjent 4,3-4,9 ukjent ukjent 

Bruk
ere 

Pleietyngde på 
brukerne i PLO 

   K.gr 8 Tøns-
berg 

 Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

Hjem
me-
tjenes
te 

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

17,6 15,6 17 17,6 14 17 19,6 

Bruke
re 
PLO 

Andel av alle brukere 
med noe bistandsbehov 

39,3 37,9 36 Ukjent 37 Ukjent 42,5 

Bruke
re 
PLO 

Andel av alle brukere 
med omfattende 
bistandsbehov 

25,4 24,7 25,2 23,1  27,1 23,6 24,5 

 
Kommentarer: 
 
PLO tjenestene (omfatter virksomhetene Helse og omsorg, Psykisk helse og miljøarbeid og 
avlastningstilbudet for barn og unge.):  
Det vises også til eget kapittel med Kostra analyse der pleie og omsorg er ytterligere analysert. 
Re kommune har en litt lavere andel av befolkningen over 67 år enn Tønsberg og de øvrige vi 
sammenligner oss med.  
Netto driftsutgifter innen pleie og omsorg med kr 136.514,- pr. innbygger over 67 år ligger 32% over 
kommunegruppe 8, 17% over Tønsberg og 19% høyere enn landet. I dette tallet ligger også drift av 
avlastningsboligen for barn og unge. 
 
Korrigerte driftsutgifter pr plass i institusjon har hatt en liten økning, men ligger godt under 
sammenligningene. Her ligger og driftsutgifter til avlastningsbolig for barn og unge.  
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Splittes tallene i hva som går direkte til pleietjenester og hva som går til bygningsdrift inkludert 
avskrivninger, blir kostnadsbildet enda tydeligere. 
Pleiedelen av tjenesten pr. plass i institusjon i Re koster ca 5% mer enn i G8. Mens bygningsdrift og 
avskrivninger pr plass koster Re 200% mer enn i G8.  
 
Korrigerte driftsutgiftene pr. hjemmetjenestemottaker (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, 
omsorgsplassene, botiltakene for funksjonshemmede og psykisk helse, samt til øvrige hjemmeboende 
med behov for tjenester) som har gått ned fra 2017 og er på nivå med 2015, viser at det er gjennomført 
en effektivisering av disse tjenestene. Re ligger godt under de vi sammenligner oss med bortsett fra 
gjennomsnittet i Vestfold.  
Dette synliggjør ikke profilendringen i Re kommune, men viser at vi er på vei. Omleggingen fra de 
gamle institusjonsbyggene til Re helsehus medvirket til at Re gikk fra å være en kommune med kun 20 
korttidsplasser på institusjon til å øke institusjonsandelen betraktelig til 72 institusjonsplasser. Dette 
gjelder i hovedsak innen tjenester til de over 67 år.  
 
Tjenestebehovet for øvrige brukere av hjemmetjenester har økt betraktelig ved at det er innflyttet i 
bofellesskapene flere funksjonshemmede over 18 år med behov for 1:1 bemanning, og nye brukere 
innen psykiatri som har behov for sterk bemanning. 
 
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 noe bistandsbehov er litt redusert. Det foreligger foreløpig 
tall bare for landet eks. Oslo og for Tønsberg. Re ligger noe under Tønsberg, men godt under landet.  
Andel av alle brukere pleie og omsorg med omfattende bistandsbehov er har økt, og ligger høyere enn 
k.gr.8, Vestfold og landet, men under Tønsberg.  
 
Andelen av hjemmetjenestemottakere 0-66 år som har omfattende bistandsbehov har gått opp fra 2016 
i Re, og ligger nå høyere enn Tønsberg, men fremdeles noe under G8,  
Andel mottakere av hjemmetjenester under 66 år i Re øker, og ligger høyere enn de vi sammenligner 
oss med. Det større antall mottakere indikerer merutgifter, noe som og vises ved at vi har et økende 
antall samlet med omfattende bistandsbehov.  
 
 
Helse: 
For legeårsverk pr 10 000 innbyggere og fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, er det ikke 
troverdige tall i rapporten. Begge områdene er gått kraftig ned siden 2016, noe som ikke innebærer 
riktighet. Derfor ingen ytterligere kommentarer på dette. 
 
Sosial: 
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år er uendret fra 2016. Re ligger under Tønsberg og 
Vestfoldgjennomsnittet, men over kommunegruppe 8 og landet. noe over landsgjennomsnittet. 
Økonomisk sosialhjelp pr innbygger samme aldersgruppe, er også omtrent uendret, og litt under 
Tønsberg, men betydelig under landet. 
Gjennomsnittlig mottaks tid er omtrent uendret og er på nivå med Tønsberg. 
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Teknikk og næringstjenester 
 
Beskrivelse av rammeområdet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viktige hendelser  
Samarbeidsavtalen om felles landbruksforvaltning med Holmestrand og Hof opphører 31.12.2017. 
Samarbeidsavtalen om felles plan, byggesak og geodata-virksomhet med Holmestrand og Hof 
opphører 31.12.2017. 
 
Ved årsskiftet er alle oppgaver i TNT, med unntak av vaskerifunksjonen på Re helsehus overført til 
Tønsberg kommune. Alle berørte ansatte i TNT har fra samme tidspunkt fått ansettelse i Tønsberg 
kommune. Det Interkommunale samarbeidet om miljørettet helsevern, hvor Re kommune er 
vertskommune, er overført rådmannens stab. 
 
Drift 

 
Vann: 
Den kommunale vannforsyningen har vært tilfredsstillende i 2017.  
Det er utarbeidet plan for reduksjon av lekkasjer i samarbeid med Vestfold Vann IKS.   
Hovedplan vann og avløp vedtatt i k-sak 026/17, rammebevilgning i økonomiplanperioden på kr 31,0 
mill. 
 
Investeringer Hovedplan vann/avløp 2017 

Tiltak vann Kostnad 
Anleggsbidrag vannledning Torp-Bruserød K-sak 
010/17 

Kr    996.000,- 

Fornying ledningsnett Revetal Vest Kr 1.366.000,- 
Fornying ledningsnett Optunveien Kr 1.022.000,- 
Sum investeringer Hovedplan Vann 2017 Kr 3.384.000,- 

 

Virksomhet/organisering Hovedoppgaver  
Teknikk og næringstjenester 
(TNT). 
 
Virksomheten er organisert i 
fem avdelinger: 
- Eiendomsdrift 
- Renhold 
- Kommunalteknikk 
- 3K Landbrukskontor 
- Miljørettet Helsevern  
 

 

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

- Prosjektering/byggeledelse nye bygg 
- Brann- og feiertjenesten 
- Kommunal vannforsyning, avløp og renovasjon 
- Vedlikehold/nyanlegg av kommunale veger 
- Næringsutvikling/etablererveiledning 
- Forvaltning fisk og vilt 
- Oppgaver etter lov om helsetjenester § 1-4 og  

kap. 4a samt forskrift om miljørettet helsevern  
- Miljøvern-/friluftsoppgaver 
- Landbruksforvaltning (Re vertskommune) 

 
 
Oppgaver som i 2017 ble ivaretatt av 
vertskommunesamarbeidet med Hof og 
Holmestrand 

- Byggesaksbehandling etter plan-/bygningsloven 
- Kart/oppmåling, oppgaver etter delingsloven, jfr. 

også deler av matrikkelloven 
- Reguleringsplaner, delingssaker 
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Tiltak avløp Kostnad 
Oppgradering Søbyholmen renseanlegg Kr    700.000,- 
Fornying ledningsnett Revetal Vest Kr 1.200.000,- 
Fornying ledningsnett Optunveien Kr 1.021.000,- 
Sum investeringer Hovedplan Avløp 2017 Kr 2.921.000, 

 
Kommentarer til de enkelte postene: 
Anleggsbidrag til vannledning Torp – Bruserud er utbetalt til Christoffer Bruserud som forskutterte 
anlegget da dette ble bygget i 2010. 
 
Søbyholmen er oppgradert bygningsmessig, samt at det er igangsatt en renselinje til. 
 
Avsatte midler til avløpssanering av Svinevoll næringsområde ble ikke utført i 2017 pga. forsinkelser 
ved levering av pumpestasjon. Midlene ble i stedet brukt til fornying av ledningsanlegg i Opthunveien 
og Gamleveien, noe som var nødvendig pga. tilstanden på ledningene. Spillvannsledningen i 
Opthunveien var brutt sammen, mens vannledningen i Gamleveien og til næringsområdet Revetal Vest 
hadde for liten dimensjon til å gi tilstrekkelig brannvannsdekning. 
 
Det er ikke installert vannmålere i samsvar med lekkasjereduksjonsplanen. Dette er utsatt for å bli 
samkjørt med Tønsberg kommune og felles driftsovervåking. 
 
Vei: 
Driftsbudsjettet for veivedlikehold er tilført 4 mill. som i det alt vesentlige er brukt til reasfaltering, 
samt 0,5 mill. til økte kostnader i forbindelse med overtakelse av veier i nye boligfelt. 

 

Veistrekning  Asfaltert i 2017 Asfaltert vei  

 pris pr. m2 kr 150  i meter veg i m2 

Del av Siltvedtveien fra nr.160 120 540 

Krakken-alléen ved snuplass for buss 150 675 

Fonsveien Nord fra Sjuve til Barkost 1450 6525 

Myhreveien fra Sulutvedt til kryss Fonsveien 340 1530 

Myhreveien fra Skrikestad til kryss Hvitstenveien 900 4050 

Tykkemarkveien fra Kåpeveien 760 3420 

Opthunveien Kåpeveien til Kjølsrudveien 526 2367 

Ramskiveien/Simon Svanes vei 600 2700 

Bjerkeveien i Bergsåsen 590 2655 

Bringebærstien 300 1350 

G/S-veg Ramneshallen -  Re videregående skole 350 875 

G/S veg Kåpeveien - Valleåsen 550 1375 

Sum asfalterte veier i 2017 6636 28062 

Herav G/S - veier 900 2250 

Herav kommunale veier 5736 25812 

   
Kommunale bygg: 
 
Tidligere vedtak om salg av «gamle helsebygg» er endret, og det er fattet vedtak om drift i kommunal 
regi på flere av byggene. Det er forutsatt leieinntekter på kr 0,9 mill. fra utleie av leiligheter på 
Våletun til bosetting av flyktninger. 
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Lekkasje i sprinkleranlegget på Skjeggestad barnehage 28.01.2017, da det oppstod lekkasje fra et 
sprinklerhode på loft i barnehagen. Lekkasjen forårsaket vannskader i store deler av bygget.  
Det ble først etablert midlertidig barnehage i Skaugveien 6, inntil gamle Våle sykehjem ble klar for 
drift av barnehagen før Skjeggestadåsen barnehage igjen kunne åpnes etter sommerferien.  
 
Ny ungdomsskole på Revetal er tatt i bruk fra høsten 2017.    
 
Oppfølging av pålegg fra VIB gitt i 2016 etter brannsyn på alle kommunale bygg, er videreført i 2017. 
Diverse tiltak for brannsikring av kommunale bygg i samsvar med anbefalinger i «Finseth rapporten», 
er prioritert og utført i 2017, og vil bli videreført på resterende bygg i 2018.  

 
Våle Idrettshall Utbedringer er utført og samtlige avvik i rapporten er lukket. 

Brekkåsen barnehage Samtlige avvik i rapporten er lukket. 

Fon barnehage Utbedringer er utført og samtlige avvik i rapporten er lukket. 

Røråstoppen skole Utbedringer er utført og samtlige avvik i rapporten er lukket. 

Ramnes Idrettshall 4 av 5 avvik er lukket. Siste avvik er satt i bestilling og lukkes før 
sommeren 2018. 

Dalheim 
samfunnshus 

5 av 7 avvik er lukket. Gjenstående avvik er satt i bestilling og  lukkes før 
sommeren 2018. 

Brår barnehage Avvik er bestilt utført og lukkes før sommer 2018. 

Revetal barnehage Avvik 2 - 4 -5 er lukket. Avvik 1 og 3 er satt i bestilling og lukkes før 
sommeren 2018. 

Solerød Barnehage Avvik 1-3 er lukket. Avvik 4 er satt i bestilling og lukkes sommeren 2018 

Kirkevoll skole Avvik2-4 er lukket Avvik 1 er satt i bestilling og lukkes sommer 2018. 
Avvik 5 utbedres ved utskiftning av heis. 

Ramnes skole Avvik 1-3-5 er lukket Avvik 2 og deler av 4 gjenstår og lukkes i 2018. 

Solerød Skole Avvik 2-5 er lukket. Avvik 1 lukkes i 2018-2019 

Kommunehuset Avvik 2-4 er lukket. Avvik som ikke er lukket er i en del av bygget som 
kommunen ikke eier.   

Våle samfunnshus Avvik 2 er lukket. Avvik 1-3 lukkes i 2018. 

Brårsenteret Avvik 1 er lukket. Avvik 2 er bestilt,  og lukkes i 2018. 

 
 

Driftsbudsjettet for bygningsvedlikehold er tilført kr 2,0 mill. for 2017, tiltakene framgår av tabell 
nedenfor. 

 
Ekstrabevilgning bygningsvedlikehold 2017   

Bygg Tiltak  Plassering kostnad 

Vestjordet Utvendig skraping/maling   Hele bygget  kr      400 000,00  

Solerød skole  Utskifting av fasade komplett Fasade mot øst   kr      500 000,00  

Røråstoppen skole Skifte stort antall ødelagte vinduer Hele bygget   kr      800 000,00  

Ramneshallen  Nytt dusjanlegg  Jentegarderoben  kr      300 000,00  

  Sum  kr   2 000 000,00  

 
 
Internkontrollsystemet IK-BYGG ivaretar dokumentasjon av utførte tiltak på alle kommunale bygg, og 
legger også til rette for at brukerne kan melde inn vedlikeholdsbehov.  
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Landbruk 
 
Landbrukskontoret for Hof, Holmestrand og Re ble etablert 1. juli 2014. Oppgavene består i hovedsak 
av lov- og tilskuddsforvaltning. Samlet sett kanaliserte landbrukskontoret utbetaling av ca. 81 
millioner i statlige tilskudd til gårdbrukerne i de tre kommunene gjennom ca. 1000 delegerte vedtak. 
Kontoret har behandlet 130 lovsaker på delegert fullmakt, og 7 politiske saker. Delegerte saker har 
mer enn fordoblet seg fra 2016 hvilket i stor grad skyldes ordningen med grøftetilskudd. I tillegg 
kommer plansaker vi har uttalt oss til, og plan- og bygningssaker der jordlovsvedtaket inngår. 
 
Skogkulturprosjektet er 3-årig og skal øke aktiviteten innenfor ungskogpleie og planting i fylket. 2017 
var siste året, og landbrukskontoret har vært engasjert i prosjektets styringsgruppe. Prosjektet har ført 
til en stor økning av skogplanting, og skogeiersamvirket praktiserer nå kontrahering av planteoppdrag 
samtidig som tømmerkontrakaten skrives. 
 
Som følge av oppdagelse av skrantesjuke på rein, ble det tatt prøver av alle felte elg og hjort i Re. 
Ingen nye tilfeller ble oppdaget. 
 
Det er avholdt 2 skogskoledager hvor landbrukskontoret har medvirket.  
 

 
Tilskudd og aktivitetsoversikt (alle tall i tusen om ikke annet er presisert).  
 

 
* Tall for Hof og Holmestrand er slått sammen. 
 
Grunnet overgang til nytt system for produksjonstilskudd, ble det behandlet spesielt mange søknader i 
2017.  
I tillegg har Landbrukskontoret behandlet 76 søknader om produksjonstilskudd og 43 søknader om 
regionalt miljøtilskudd for Tønsberg kommune. 
 
 
Miljørettet Helsevern 
 
Avdelingen er et interkommunalt samarbeid for 10 av kommunene i Vestfold, med Re kommune som 
vertskommune. I tillegg er tidligere Stokke og Andebu kommuner med i ordningen fram til 
01.12.2018. 
Oppgavene er gjennomført i tråd med handlingsplanen for 2017. Det er utarbeidet en tilsynsplan basert 
på en risikovurdering av tilsynsobjektene. Planlagte tilsyn er gjennomført. Alle skoler og barnehager 
har hatt tilsyn i løpet av den siste fem års perioden. 
Det har vært gitt uttalelser til arealplaner og andre planer i kommunen. 
Avdelingen har invitert til og avholdt fem samarbeidsmøter med både kommuneoverleger og 
eiendomsforvaltere i 2017. 
Utfyllende informasjon finnes på www.mhvivestfold.no med regnskap og egen årsrapport. 
 
 

Tiltak Re Hof Holmestrand 
Innovasjon Norge  4,0 mill (14 stk) 0,95 mill (5 stk) 2 mill (1 stk) 
Produksjonstilskudd  47,1 mill (478 stk) 5,2 mill (90 stk) 8,7 mill (107 stk) 
Regionalt miljøtilskudd 5,2 mill (164 stk) 26 stk          1,3 mill*   34 stk 
Spesielle miljøtiltak 1189’ (22 stk) 442’ (4 stk)  136’ (2 stk) 
Dreneringstilskudd 2070’ (25 stk) 69’  (3 stk) 558’ (5 stk) 
Ungskogpleie 982 (1955 daa) *1241 (3127 daa)    

 
Planting 100 stk *166 stk    
Skogsbilveier - *5,5 mill(5,5 km)  
Avvirkning 29,0 m3 (9,4 mill) 26,1 m3(9,3 mill) 10,3 m3 (3,6 mill ) 
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Plan, kart/oppmåling og byggesak

Fagområdene ble fra 1. juli 2014 flyttet til Holmestrand som har vært vertskommune for felles 3k
samarbeid på disse områdene. Det er i tillegg benyttet innleide ressurser på området kart/oppmåling
for å avslutte saker som var påbegynt før 3k samarbeidet va r på plass.

Virksomheten har i 2017 løst følgende oppgaver:
Kommuneplanlegging
Forvaltning av geodata
Plan - og byggesaksbehandling – Ulovlighetsoppfølging
Utbyggingsavtaler – Refusjon - Ekspropriasjon
Oppmålingsforretninger og føring av matrikkelen

Mål for økonomiplanperioden

1. Gjennom strategisk næringsplan for 3K er det etablert gode møteplasser for samarbeid
mellom kommune og næringslivet.
Ikke gjennomført, næringsplan for 3K er ikke utarbeidet.
Det er i stedet utarbeidet strategisk næringsplan for Re og Tønsberg for 2018 - 2021. Endel ig plan

blir behandlet av Re kommune i k - sak 005/18.

2. Energiforbruket i kommunale bygg er redusert med 10 % i planperioden.
Energikostnadene for 2017 var kr 8,9 mill. For 2016 var energiko stnadene kr 8,1 mill.

Forbruk i kWh. i kommunens formålsbygg (ca. 59.000 m2):

År El. kWh Olje kWh Gass kWh Bioenergi
kWh

Totalt kWh

2016 6.910.077 40.284 53.270 1.099.100 8.102.731
2017 7.371.380 359.150 78.673 854.000 8.663.203

3. Kommunale bygg i Re er godt vedlikeholdt .
IK - bygg er tatt i bruk, og arbeidet med å bedre brannsikkerheten er vektlagt. Bygningsmessig
vedlikehold utføres med de ressurser som er avsatt i årsbudsjett.

Økonomisk resultat

Merforbruk drift formålsbygg kr 1,56 mill.
Merforbruk vegvedlikehold kr 0,83 mill.
Merforbruk vann/avløp renovasjon kr 0,49 mill.
Mindreforbruk drift kommunale boliger kr 2,23 mill. (Merinntekter husleie kr 2,65 mill.
Merutgift er drift kr 0,45 mill.)
Mindreforbruk 3k plan, kart/oppmåling og byggesak kr 1,47 mill.
Mindreforbruk Renhold kr 0,28 mill.
Mindreforbruk 3k landbruk kr 0,20 mill.

TEKNIKK OG NÆRING Regnskap Budsjett Avvik Kommentar

Utgift 107 146 99 512 - 7 634 Merutgift
Inntekt - 66 682 - 58 225 8 457 Merinntekt

Netto utgift 40 464 41 287 823 Besparelse
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Mindreforbruk TNT sentralt kr 0,12 mill. 
Mindreforbruk Miljørettet helsevern kr 0.03 mill. 
 
 

 
Utvalgte Investeringer 
 
 
443 Rehabilitering av pumpestasjon 
 

Det pågår jevnlig bytte av pumper i kommunenes 28 pumpestasjoner, og dette er en prosess 
som vil måtte pågå kontinuerlig  
Det har de senere år blitt foretatt en systematisk utskifting av pumper i de kommunale 
pumpestasjonene, arbeidet er videreført i 2017. 
 
 

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. 
Det er utført noen mindre utbedringsarbeider på vegstrekninger som har stått på agendaen 
lenge, med som ikke har vært prioritert tidligere.  
Det er utført utbedringsarbeider på kommunale veier for 1,5 mill. i 2017.  

 
610 Trafikksikkerhet 
 

Mindre tiltak med dumper for fartsdemping er gjennomført. 
Trafikksikkerhetsplanen er revidert og vedtatt i 2017, og fylkeskommunen har gitt betinget 
tilsagn om tilskudd til diverse prosjekter i planen i 2018. 
 

 
628 G /s Skjeggestadåsen – Rørostoppen 
 

Utbygger gjennomfører etter avtale utbyggingen selv. Gang/sykkelvegen ble ferdigstilt med 
ett lag asfalt til skolestart høsten 2017. 

 
D1 Hovedplan avløp og Vann 

Planen ble vedtatt i k-sak 026/17, vedtatt rammebevilgning i økonomiplanperioden på kr 31,0 
mill. 

 
695 Rehabilitering vann 
 

Det samarbeides tett opp mot Vestfold Vann IKS for å lokalisere anlegg på vannforsyningen 
som trenger utbedring. Det er utarbeidet en plan for reduksjon av lekkasjer i Re kommune i 
2016, og utvalgte tiltak er iverksatt i 2017. 
Det er skiftet ut vann- og avløpsledninger i deler av boligfeltet Revetal 1 som har et av de 
eldste ledningsanleggene i kommunen. 
Det er lagt nye vannledninger i deler av industriområdet Revetal Vest fordi ledningene i 
området hadde for små dimensjoner til å gi tilfredsstillende brannvanns-dekning. 

 
SA5 Bygg, brannsyn, enøk, oppgradering 

Oppgradering av brannsikkerheten av kommunale bygg i samsvar med anbefaling fra «Finseth 
rapporten/Norconsult», er prioritert i 2017. 
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 16B Veglys HQL- armatur 

Utskifting av gamle HQL-armaturer pågår, og armaturen erstattes med LED armatur. Dette er 
noe dyrere en vanlig høytrykksnatrium som til nå har vært den vanligste lyskilden, men LED 
armatur har vesentlig lengre levetid og er mindre energikrevende enn høytrykksnatrium. 
Ved skifte av armaturer utløses det et krav fra Skagerak Energi om å veilyset skal måles i 
stedet for dagens effektavtale, noe som vil medføre en besparelse i strømkostnadene. 
Målsettingen er å få alt veilys over på måling av strømforbruk. 
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Kostranøkkeltall 
 
Type Nøkkeltall 2015 2016 2017 K.gr 8 Tøns-

berg 
Vestfold Landet- 

Oslo 
Priori
-
tering  
i kr 

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

       

 Samferdsel, netto dr.utgift pr innb  702 735 1315 910 455 857 965 
 Eiendomsforvaltning, netto drifts-

utg pr innbygger 
5423 5619 5856 4637 3706 4394 5082 

 Kommunalt disponerte boliger pr 
innb 

-741 -857,7 -517,9 -4,4 -262 -55,5 -1,2 

 Landbruksforvaltning/landbruks-
basert næring, pr. innbygger 

238 242 273 120 29 74 118 

 Bistand næringslivet utenom 
landbruk, pr innbygger 

0 0 0 -67 -382 -49 -52 

 Beredskap mot brann/ulykkesvern, 
netto driftsutg pr innbygger 

717 730 708 739 625 635 822 
 

 Fysisk planlegging, netto driftsutg 
pr innbygger 

314 255 39 621 311 589 669 
 

Prod-
uktivi
-tet i 
kr 

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

2015 2016  K.gr 8 Tøns-
berg 

 Vest-
fold 

Landet- 
Oslo 

 Korr brutto driftsutg pr km vei og 
gate i alt 

76388 88561 153869 151687 192328 190991 146535 

 Korr brutto driftsutg pr  komm. 
eiendomsforvaltning pr m2. 

906 958 1036 1064 1081 1064 1057 

 Vedlikehold kom. eiendomsdrift, 
pr m2 

91 75 150 99 123 111 109 

 Energikostnad for kommunal 
eiendomsdrift,  pr m2 

106 101 113 110 127 107 109 

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

349 330 295 1178 808 957 1124 

 Kommunalt vann, årsgebyr 
tilknyttet  

 2608 2608 2663 2099 2601 3431 

 Kommunalt avløp, årsgebyr 
tilknyttet 

 3568 3568 3458 3683 4185 3839 

 Kommunal avfallsbehandling, 
årsgebyr  

 2039 2039 2393 1983 1962 2712 

Til- 
gjeng
e-
lighet  
i % 

Dekningsgraden, hvor mange av 
målgruppen bruker tjenesten. 

2015 2016  K.gr 8 Tøns- 
berg 

 Vest-
fold 

Landet- 
Oslo 

 Kommunalt disponerte 
omsorgsboliger pr 1000 innbygger 

19 27 23 18 16 21 24 

 Andel befolkningen tilknyttet 
kommunal vannforsyning 

ukjent 59,5 59,5 Ukjent 88,7 89,2 82,5 
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 Andel innbyggere tilknyttet avløp 
med biologisk-kjemisk rensing 

Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent 

 Kilo husholdningsavfall pr innb. 515 513 511 466 525 466  488t 

 Byggesak, gj.snittlig saksbeh.tid 
Med 3/12 ukers frist 

5/15 4/8 Ukjent 18/ 18/26 16/ 19/ 

 Reg.plan. gj.snittlig saksbeh.tid 214 134 108 Ukjent 166 Ukjent Ukjent 

 Kartforetning, gj.snitt saksbeh.tid 55 43 Ukjent Ukjent 20 Ukjent Ukjent 

Kvali- 
tet 

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

   K.gr 8 Tøns-
berg 

 Vest-
fold 

Landet- 
Oslo 

 Andel kom.vei uten fast dekke,% 20 20 19 22,10 1,1 1,0 30,9 

 
 
Prioritering 
På samferdsel ligger Re over kommunegruppe 8, landsgjennomsnittet, Tønsberg og Vestfold.  
På netto driftsutgifter eiendomsforvaltning ligger kommunen over kommunegruppe 8, 
landsgjennomsnittet, Tønsberg og Vestfold. 
På kommunalt disponerte boliger ligger kommunen under kommunegruppe 8, 
landsgjennomsnittet, Tønsberg og Vestfold. 
Re ligger over de kommunegruppe 8, kommunegruppe 8, landsgjennomsnittet, Tønsberg og 
Vestfold på landbruk, og bistand næringslivet utenom landbruk 
Re ligger over Tønsberg og Vestfold, men under kommunegruppe 8 og landsgjennomsnittet 
på utgifter til beredskap mot brann/ulykker. 
Re ligger under kommunegruppe 8, landsgjennomsnittet, Tønsberg og Vestfold på fysisk 
planlegging.  
 
Produktivitet 
Kommunen ligger under Tønsberg og Vestfold på driftsutgifter til veg, men over 
kommunegruppe. 8 og landsgjennomsnittet.  
På driftsutgifter kommunal eiendomsforvaltning ligger kommunen under kommunegruppe 8, 
landsgjennomsnittet, Tønsberg og Vestfold. 
På vedlikehold kommunal eiendomsdrift ligger kommunen over kommunegruppe 8, 
landsgjennomsnittet, Tønsberg og Vestfold. 
På energikostnader kommunal eiendomsdrift ligger kommunen lavere enn Tønsberg, men 
over kommunegruppe 8, Vestfold og landsgjennomsnittet.  
På fysisk planlegging ligger Re lavere enn kommunegruppe 8, landsgjennomsnittet, Tønsberg 
og Vestfold. 
Årsgebyr kommunalt vann ligger over Tønsberg og Vestfold, men under kommunegruppe 8 
og landsgjennomsnittet. 
Årsgebyr kommunalt avløp ligger over kommunegruppe 8, men under Tønsberg, Vestfold og 
landsgjennomsnittet. 
Årsgebyr kommunal avfallshåndtering ligger over Tønsberg og Vestfold, men under 
kommunegruppe 8 og landsgjennomsnittet.  
  
Tilgjengelighet/kvalitet 
Kommunalt disponerte omsorgsboliger ligger over kommunegruppe 8, Tønsberg og Vestfold, 
men under landsgjennomsnittet. 
Antall kilo husholdningsavfall ligger under Tønsberg, men over Vestfold, kommunegruppe 8 
og landsgjennomsnittet. 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid reguleringsplaner ligger under Tønsberg.   
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4. System for internkontroll i Re kommune 

Rådmannen har det overordnede ansvaret for betryggende internkontroll i kommunen, og 
kommunalsjefer og virksomhetsledere har ansvar innenfor sine respektive områder.  
Internkontroll er etablert på alle kommunens ansvarsområder. 
 
Internkontroll utøves 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 VIRKSOMHETENE: 
 
 Virksomhetsleders egenerklæring til rådmannen. 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 vedtatte budsjetter og 
evaluerer disse i egne årsberetninger, 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. 

 Samtaler som gjennomføres mellom rådmann og kommunalsjefer, kommunalsjefer og 
virksomhetsledere, virksomhetsledere og avdelingsleder/fagsjefer er styringssamtaler 
der måloppnåelse og nye mål blir drøftet. Mål fra virksomhetsplaner og innspill fra 
leders egenkontroll er tema. 

 Innen skoler og barnehager gjennomføres det i tillegg årlige styringssamtaler der 
ledergrupper og større personalgrupper, sammen med kommunalsjef, drøfter mål og 
måloppnåelse innen 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. 
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1. HMS avvik skal sendes verneombud, behandles av ledere og rapporteres i 
AMU. 

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 av bl.a. tjenester. Dette 
brukes til å fokusere på kvalitet i de respektive ledergrupper og personalgrupper. 
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, og på områdene helse og. 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 med tanke på 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, 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/sign 

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  

 
 
  



8/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00090-2 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 : arsberetning 2017

106 
 

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  
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RE KOMMUNE 
   ny og varm 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vedlegg til årsberetning 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Illustrasjon fra prosjektet Trygge Lokalsamfunn. 

 

 

                                       
 Eliminere risiko    Separere risiko 

                          
   Isolere risisko Modifisere  

 

                                         
 Utruste mot risiko                                                                Trene 

 

                                     
 

           Advare mot                                                                  Overvåke risiko 

                           
 Redde ved ulykker                                        Lindre og rehabilitere 
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INNHOLDSFORTEGNELSE  VEDLEGG 
 

 

Nr.  Side 

 VEDLEGG- eget vedleggshefte 
 

      

 Nøkkeltall fra de kommunale tjenesteområdene: 

a) Stabstjenester 

b) Oppvekst og kultur 

c) Helse og velferd 

d) Teknikk og næring 

e) Årsrapport HMS 

f) Avkastningsrapport for investeringsvalg KLP pensjonsmidler 

g) Årsrapport kirkelig fellesråd 2017 

h) Kommunestyret 2017, oversikt over vedtak med kommentarer 

 

 

 

 

 

4 

4 

5 

13 

14 

15 

19 

22 

34 
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VEDLEGG: 
 

a) NØKKELTALL FRA DE KOMMUNALE 

TJENESTEOMRÅDENE. 
 

 

STABSTJENESTER 

 

 

 
Antall årsverk er økt på skatteavdeling ved sammenslåing med Tønsberg ila 2017. Det er 

overført 3 årsverk til Jarlsberg IKT.   

 

  

Årsverk Personer 

Rådmann/ stabstjenester 2017 2017 

Rådmann/kommunalsjefer 4,0 4,0 

Fellesfunksjoner 5,6 7,0 

Beredskap/internkontroll,valg, mm 1,0 1,0 

IKT 0,0 0,0 

Personal 2,0 3,0 

Lønn, regnskap, økonomi 5,5 6,0 

Skatt 14,5 15,0 

Kommuneoverlege 0,4 1,0 

SUM 33,0 37,0 
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OPPVEKST OG KULTUR: 
 

PERSONELL/NØKKELTALL (høsten 2017)  

VIRKSOMHET ÅRSVERK ANSATTE 

Kirkevoll skole    45,46   56 

Avlastningsboligen og TFF   11,13   22 

Ramnes skole   28,58   44 

Røråstoppen skole   28,43   34 

Solerød oppvekstsenter   29,70   32 

Revetal ungdomsskole   41,09   57 

Brekkeåsen barnehage   23,50   29 

Fon barnehage   10,50   13 

Vivestad      5,10     6 

Brår barnehage   14,80   20 

Revetal barnehage   17,80   23 

Skjeggestadåsen barnehage   14,65   18 

PP-tjenesten   10,10   11 

Kulturtjenesten     9,8   13 

Barn og unge   32,35   36 

Sum  322.99 414 

 

PRODUKSJON/NØKKELTALL (elevtall – høst 2017) 

Skoler 2013 2014 2015 2016 2017 

Kirkevoll skole 311 319 327 327 304 

Ramnes skole 197 203 206 225 221 

Solerød skole 76 71 80 78 80 

Røråstoppen skole 209 205 222 235 245 

Revetal ungdomsskole 327 314 314 295 318 

Høyjord skole *  29 26 25 13 6 

Bjerkely 25 29 26 30 38 

Granly barne- og ungdomsskole 32 50 47 49 41 

Rudolf Steinerskolen 2 0 0 0 0 

Elihu Kristne grunnskole 2 1 1 2 3 

Jareteigen Montesorriskole 1 0 1 1 1 

Holmestrand Montesorriskole 2 2 0 2 5 

Vang ung    4 5 

Skagerak International School     1 

Sum elever fra Re 1213 1220 1249 1261 1268 

* Elevene fra Vivestad har kommunen en avtale med Andebu kommune om skolegang på Høyjord 

skole. Den er sagt opp fra høsten 2017.  

* Bjerkly private skole ligger i Re og er drevet av den Evangelisk Lutherske frikirke og har elever fra 

Re kommune samt nabokommunene. Skolen har tilbud til elever fra 1 – 7. klasse. Når elevene begynner 

på ungdomstrinnet går de til Granly skole på Eik. I tillegg går det elever fra Re på andre private skoler 

i fylket. 

Private skoler +”Andebuavtalen” :  100 elever, 7.88% av det totale elevtallet, kostra sier 4.2%. 

 

Barn i skolefritidsordningene høsten 2017: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Kirkevoll SFO  118 130 122 122 132 

Ramnes SFO 81 88 92 88 79 

Solerød SFO 25 27 34 35 38 

Røråstoppen SFO 106 106 106 107 96 
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Sum barn i SFO 330 351 354 352 345 

 

Barn i barnehagene høsten 2016 (Barn under 3 år tar to plasser.) 

 

* 16 barn har gått i private barnehager i andre kommuner i 2017. 

 

Antallet barn med 100 % plass har økt jevnt og gir færre barn totalt. Dette er tallet på barn. Ett barn 

under tre år opptar to plasser.  

Kommunen har samarbeidsavtale med følgende private barnehager og familiebarnehager: 

Ramnes private barnehage AS:  5 heldagsavdelinger, derav en småbarnsavdeling 

Linnestad barnehage:  3 heldagsavdelinger med aldersinndeling, 0–5 år, 1,5 – 3 år, 3–

5 år.  

Knerten familiebarnehage  2 grupper med i alt 10 barn. 

Ole Brumm familiebarnehage 2 grupper med i alt 11 barn. 

Smitt og Smule familiebarnehage 2 grupper med i alt 10 barn 

 
 

STATISTIKK FRA PP-TJENESTEN 2017: 

 

Antall klienter 2017:           Andel barnebefolkning i PP-tjenesten 2015-17: 

År: Klienter 

totalt: 

Nye:   Kommune: Barnetall 

2017 

Antall 2017 Andel 

% 

Antall 

2016 

Antall  

2015 

2008 603 140   Andebu 1336 154 20 165 150 

2009 604 162   Hof 679 78 10 68 61 

2010 840 323   Holmestrand 2200 267 34 252 241 

2011 883 216   Re 2173 262 33 250 210 

2012 865 172   Andre  21 3 30 29 

2013 750 115   Totalt: 6388 782 100 765 691 

2014 681 111        

2015 691 156 

 Barnetall for Andebu er ikke justert fra 2016, da det ikke lenger er 

statistikk for dette. Summeringen blir dermed ikke helt korrekt, 

men det antas å være små marginer for de 6 månedene dette 

gjelder.   

2016 765 160        

2017 782 119        

 

 

Barnehager 2013 2014 2015 2016 2017 

 Heldag Heldag Heldag Heldag Heldag 

Brekkeåsen barnehage  99 87 93 90   89 

Fon barnehage   65 64 47 44   44 

Vivestad barnehage   14 12 14 15   16 

Brår barnehage   62 61 59 62   52 

Revetal barnehage   90 89 73 65   61 

Skjeggestadåsen barnehage   26 43   49 

Solerød barnehage  46 47 44 43   51 

Ramnes private barnehage   66 66 64 67   66 

Linnestad barnehage   61 43 43 44   44 

Familiebarnehager   34 34 31 30   30 

Sum barnehagebarn i Re 537 503 494 503 502 
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Distrikt/Antall klienter fra de ulike kommunene 2017 (SSB pr.01.01.2017): 

Kommune Barnetall 2017  2017 2016  2015  2014  

Andebu: 1336 21.0 154 20 165 22 % 150 21,7 % 168 24,7% 

Hof: 679 10.5 78 10 68 9 % 61 8,8 % 48 7,0 % 

Holmestrand 2200 34.5 267 34 252 33 % 241 34,9 % 227 33,3 % 

Re: 2173 34.0 262 33 250 33 % 210 30,4 % 205 30,1 % 

Annen:   21 3 30 4 % 29 4,2 % 33 4,8 % 

Totalt: 6 388 100% 782 100 765 100 % 691 100 % 681 100 % 

 

Det har vært 782 aktive saker i 2017, hvorav førskolebarn utgjør 16 %, Grunnskolebarn 82 % og 

voksenopplæring 2%.  

 

Som det fremgår av tabellen det kommet 119 nye henvisninger dette året, og det er totalt skrevet 226 

sakkyndige vurderinger i 2017. Det har også i år vært en økning i antall saker. Grunnet avslutning av 

saker for Andebu kommune i juni 2017, er denne økningen relativt kraftig. Det ble også i fjor 

registrert en økning, og konkludert med at det er behov for å se på våre rutiner for systemarbeid, samt 

å sammen med skolene jobbe for at flere elever kan ivaretas innenfor tilpasset opplæring. Dette er et 

fokus i sektoren, uten at vi har sett ønskelige resultater.  

 

TALL FRA BARN OG UNGE 

 
Antall undersøkelser på helsestasjon 2017 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall nyfødte 105 108 117 75 115 94 106 107 102 

Antall førstegangs hjemmebesøk til 
nyfødte 

60 97 60 38 66 44* 65* 78* 63 

Legeundersøkelse innen 8. leveuke 105 109 115 73 110 88 87 107 94 

Fullført 2-årskontroll 115 129 128 103 111 87 112 100 125 

Fullført 4-årskontroll innen fylte 5 år 111 132 142 114 122 117 109 107 123 

Fullført 5-årskontroll  103 121 131 111 143 123 115 109 122 

Nye gravide    73   80 71 76 72 72 

*Antallet hjemmebesøk gjelder hjemmebesøk utført både av helsesøster og jordmor.  
 
 

 Konsultasjoner på 
helsestasjonen 

Konsultasjoner i 
skolehelsetjenesten 

2014 3838 2983 

2015 4395 4136 

2016 4125 4226 

2017 3604 5193 

 
Tallene viser summen av faste og ekstrakonsultasjoner. Den største endringen ligger i antallet 
ekstrakonsultasjoner, spesielt i skolene. I 2017 har antall faste konsultasjoner også økt i 
skolehelsetjenesten. Tallene bekrefter helsesøstrenes utsagn ift hva de bruker mye tid på: 
ekstrakonsultasjoner i form av samtaler og individuell oppfølging. Gjennomgående temaer er 
psykiske vansker, spesielt engstelse, skolevegring, overvekt, foreldrekonflikter og 
samværsproblematikk . jevnlig oppfølging fra helsesøstrene. Dette krever som regel samarbeid med 
lege i tillegg til foresatte, og det forventes ofte oppfølging en gang i måneden, 
 
Tabell1. Antall nye gravide som er fulgt opp med kontroller i:       
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

90 80 84 81 75 81 85 83 80 71 76 72 72 

Oversikt over smittsomme sykdommer med meldeplikt 
 

Meldepliktig smittsom  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Influensa (H1N1) 43 0 6 0 1  0 0 0 

Kikhoste 8 7 1 6 0 8 8 1 8 

Campylobakter 3 2 4 2 3 1 2 23 10 

Campylobacter jejuni     3 4 1 1 3 

Nevroborreliose 0 1 1 0 0 1 3 2 1 

Salmonella 3 *1 0 0 2 1 2 1 1 

Strep. Pneumoniae 1 1 3 2 0  0 0 2 

Hepatitt C 1 2 0 3 0 1 2 3 0 

Listeriose 0 0 0 0 0  0 0 0 

HIV 0 0 0 0 0  0 1 0 

B-hemolytiske strep. Gr. A 0 0 0 0 0  1 0 0 

Meningokokkinfeksjon       0       0       0       0       0      0 0 0 

TBC 0 0 0 0 0  1 1 0 

Latent tuberkulose     1  1 2 0 

Legionærsykdom 1 0 0 0 0  0 0 0 

EHEC  1 0 0 0 0  0 0 0 

Hepatitt B  2 1 1 0  0 0 0 

Pneumokokkmeningitt  1 0 0 0  0 0 0 

Giardia Lambia    1 0 0  0 2 0 

Enterovirusencefalitt   1 0 0  0 0 0 

Enterovirusmeningitt   3 0 1  1 0 0 

Cerebellitt/encephalitt   1 0 0  0 0 0 

Salmonella enteritt   2 0 1  0 1 0 

Ubestemt kolitt   1 0 0  0 0 0 

MRSA    3 3  4 0 6 

MRSA Stafylokokkinfeksjon A78     1  1 4 0 

Streptococcus, serogruppe A    1   0 0 0 

Gastroenteritt     1  1 0 0 0 

Syfilis     2 2 0 0 1 

Gonore       1 1 0 

Cystitt m/Esol-Carba-D      1 0 0 0 

Cryptosporidium         2 

HSV-2 meningitt         1 

Totalt: 61 17 25 19 18 20 28 43 35 

 
Det har i 2017 ikke vært noen spesielle epidemier i Re Kommune. Influensasesongen har vært relativt normal.  
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Lovpålagte tuberkulosekontroller utføres i samarbeid mellom kommuneoverlege og helsesøster med deltid 
smittevernstilling. Det er et omfattende arbeid med innkalling av nye immigranter og personer på 
arbeidsopphold.  Det var ingen personer med smitteførende tuberkulose i 2017. 
 

 
 
Statistikk Re Familiesenter 
Alle tilbudene i Familiesenteret er lavterskel tilbud. Alle som ønsker får sin sak tatt opp i senteret. Så 
vil det være en vurdering av om senteret kan bistå eller om en annen hjelpeinstans er den riktige. Det 
er en økende etterspørsel etter tiltak noe som statistikken viser.  

 

Totalt antall saker til familiesenteret 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall 
barn/familier som 
er fulgt opp i 
løpet av året  

47 65 62 66 103 96 136 191 218 

 

 
Oversikt over type oppfølging 

 2016 2017 

Støttesamtaler med 
barn (0-12) 

26 34 

Støttesamtaler med 
voksne 

22 43 

Støttesamtaler 
ungdom (13-23) 

32 34 

Foreldreveiledning,  14 45 
 

 

 2016 2017 

Nye henvendelser 129 156 

Overførte 
henvendelser fra 
tidligere år 

62 62   

Konsultasjoner 671 650 

Samarbeidsmøter 36 46 

 
 

Kommentar til tabell: 
Barne- og familieteamet deltar også på ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter der det ikke blir 
skrevet journalnotater i Familiesenterets journalsystem, men for eksempel i barnevernets fagsystem. 
Våre tall er kun hentet fra HsPro som er Familiesenterets fagsystem. Vår stemme blir i disse møtene 
brukt som grunnlag for refleksjon og rådgivning, og vi følger ikke opp saken videre. Vedrørende 
konsultasjoner, så jobbet vi i 2017 mere to og to sammen enn tidligere år. Det for å kvalitetssikre vårt 
arbeide.  20 av våre henvendelser fra 2017 var rehenvisninger. Vi loggførte kun telefonsamtaler med 
foreldre der samtalen bar preg av en form for veiledning og hadde betydning for saken videre. 

 
Kompetanseteamet 

Psykolog med fokus på strukturarbeid er leder av kommunens flerfaglige kompetanseteam. Det 
gjennomføres møter annenhver uke. BUPA  er stort sett repressentert hver 2. uke og en av 
kommunens fastleger/helsestasjonslege er representert i kompetanseteamet hver 4. uke. Videre 
består kompetanseteamet av de samme medlemmer som før. Det er drøftet enkeltsaker, men meldt 
inn mye færre saker nå enn tidligere år. Mange møter er avlyst nettopp på grunn av det. De fleste 
sakene som har blitt drøftet har kommet fra teamet selv. Evaluering av kompetanseteamets rolle og 
funksjon vurderes med jevne mellomrom. Hvis ingen saker er meldt inn, drøftes  ulike tema knyttet 
til teamet, for eksempel orientering om ungdomskultur i tiden, TT-møters funksjon, situasjoner på de 
ulike skolene etc. 

 
Antall saker i kompetanseteamet 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Antall 
barn 

33 43 31 30 46 44 35  20 7 

Tema 
saker 

      23  20 5 

 
 
 

 
 

   
Barnevernsstatistikk fra 2007 til 2017 Re kommune 

 2007 2008   2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 2016 
 

2017 

Tilsyn i 
fosterhjem i Re 

23 26 21 33 48 52 51 56/19 55/20 56/22 55/18 

Undersøkelser i 
alt 

100 102 127 168 153 137 133 96/51 94/26  87/33 84/39 

Avsluttet 
undersøkelser 

77 83 103 126 127 96 93      /50 101/28 99/38 53/25 

Avsluttet med 
vedtak 

49 40 38 73 56 34 46      /12 47/28 48/16 31/14 

Undersøkelser 
over 3 mnd 

19 20 8 38 26 16 34      /27 3 5/1 0/0 

Fristbrudd  19 11 6 14 9 9 20       / 0 5 0/0 

Barn med 
hjelpetiltak i løpet 
av året 

112 99 126 164 151 90 110 111/37 64/66 66/28 89/41 

Antall barn med 
omsorgstiltak 

27 23        23 38 33 30 29 29/11 27/10 26/9 23/8 

Over 18 år med 
tiltak 

6 6          6 11 7 4 4 3/1 2/1 9/0 5/1 

* tallet til høyre er saker fra Hof. Alle saker fordeles på alle ansatte slik at nye saker fra Hof utgjør en del av 
oppgavene totalt i barnevernet. 
** Viser totale tall for Re og Hof 
 

Barnevernet mottar fortsatt mange bekymringsmeldinger. Et felles trekk ved sakene er at det er 
alvorlige og sammensatte. Vi ser også at der det er behov for forsterkede tiltak for fosterhjemsbarn 
med diverse diagnoser eller stor egenproblematikk. Tidligere var dette Bufeats ansvar men de senere 
årene har en større andel av disse typer forsterkninger blitt kommunen ansvar.Barneverntjenesten 
har fokus på å jobbe faglig godt inn i saker med henblikk på å forhindre plassering, eller komme 
raskere frem til beslutning dersom et barn bør plasseres. 
 
SMART barnevern 

 

Antall barn og familier i 2017 

 Antall barn 

2015 

Antall 

familier 

2015 

Antall barn 

2016 

Antall 

familier 

2016 

Antall 

familier i 

2017 

Antall 

barn 

 17 12 20 16 14 

Derav 3 i 

akutte saker 

21 

Avsluttede 

saker i løpet av 

året 

10 6 14 12 8 12 
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 2015 2016 2017 

Antall barn 17 20 21 

Antall familier 12 16 14 

Avsluttede saker 10 14 8 

Akutte saker   3 

 
 
Mandat som Smart Barnevern har fått fra barneverntjenesten i 2017 har vært det samme som forrige 
år: Styrking av foreldres omsorgskompetanse, veiledning til foreldre ved tilbakeføring fra 
fosterhjem/institusjonsopphold, forhindre brudd i fosterhjem, veiledning i familier ved akutte saker 
for å forhindre eller begrense akuttplassering.  
 
 

BIBLIOTEKET 

 

 
 

Det totale utlånstallet for 2017 – fysiske og digitale medier – var 42 310, noe som gir et snitt 

på ca. 4 utlån per innbygger. Det har vært en synkende tendens siden 2012. Ca. 18% av 

utlånene av fysiske medier ble utført av lånerne selv på selvbetjeningsautomaten. 
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*Feil tall i Re bibliotek sin årsberetning for 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURSKOLEN 

 

Antall elever 

Pr 1. oktober 2017 var det registrert 179 kulturskoleelever fra Re kommune, mot 176 elever året før. 

Økning i elevtallet skyldes økt rekruttering på korps. Litt færre elever fra Re på drama/teater i år, men 

økt elevtall på ensemble som kompenserer dette. Ventelisten er stabil i antall, men flere på venteliste 

på piano på bekostning av gitar.  

 

Elevtall fordelt på disipliner 

Tilbud Elever På venteliste 

Band 0 0 

Baryton 5 0 

Cello 1 0 

Drama/teater 9 1 

El-bass 2 0 

El-gitar 1 1 

Ensemble 19 0 

Fiolin 8 1 

Fløyte 9 0 

Gitar 23 3 

Horn 7 0 

Klarinett 12 0 

Kirkeorgel 6 0 

Piano 14 22 

Saksofon 5 0 

Sang 10 3 

Slagverk 18 0 

Trombone 6 0 

Trompet/kornett 15 0 

Tuba 2 0 

Visuell kunst  0 1 

Fordypning musikk 7 1 
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HELSE OG VELFERD. 

 
PRODUKSJON 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Institusjon, antall utskrivninger 184 147 175 191 175  140   

Institusjon, salg av plasser til 

andre kommuner/døgn 
42 

0 
123 0  0 0 0 3 

Antall døgn ”korttidsopphold” 
- av dette avlastning 

- overliggedøgn 

5700 
694 

5893 

665 

5454 

877 

6026 

729 

7026 

331 

8597 

412 

8397 

219 

8375 

138 

30 

9229 

217 

109 

Demensavd., tildelte plasser 3 7 3 6 11 5 7 9 10 

Sentralkjøkken, antall middager 

-levert hjem 

-kafe 

35256 
34103 

35018 33407 32600 

4307 

 41952 

3896 

42083 

308 

3587 

44763 

4119 

6188 

 
 
Omsorgsplasser 

6 
13 

11 

 

3 5 8  

44 

 

44 

 

44 

5 6 3 10 9 6   

9 8 6 2 0 0   

Mottakere av hjemmesykepleie 

og/eller praktisk bistand – Totalt 

for alle områder i Plo 

326 
338 

 

420 

 

501 

 

432 

 

481 

 

387 

323  

Mottakere av praktisk bistand – 

opplæring i dagliglivets gjøremål 
48 

47 
61 90 108 111 43 36 44 

Mottakere av både 

hjemmesykepleie og pr bistand 
Mottakere, kun hjemmesykepleie 

Mottakere, kun praktisk bistand 

Mottakere psykisk helsearbeid 

Mottakere rustjenesten 

100 
 

137 

43 

88 

 

150 

51 

118 

 

191 

41 

101 

 

173 

27 

157 

 

179 

82 

224 

 

84 

98 

35 

 

164 

72 

50 

31 

165 

 

133 

97 

70 

 

209 

102 

 

89 

63 

22 

Mottakere av støttekontakt 57 65 64 43 44 38 29 37 44 

Mottakere av omsorgslønn 223 25 23 25 11 19 13 17 18 

Mottakere av personlig 

assistent 

8 
8 

8 9 9 6 8 8 8 

Antall flyktninger med 

statstilskudd 
57 

58 
47 45 46 57 72 114 84 

Sum innvilget bostøtte i tusen kr  4257 4512 4420 4 297 3 808 3 493 3 381 3 564 2891 

Startlån ble innvilget med , i 

tusen kr  
3649 

4789 
0 1340 2 317 570 1 045  1 808 5749 

Antall saker behandlet 

økonomisk sosialstønad 
1586 

1501 
1474 1429 1434 1429 1659 2106 2189 

Antall personer som mottok øk. 

Sosialstønad 
225 

210 
223 214 218 243 260 229 360 

Antall sosialhjelpsmottakere 

mellom 18 og 24 år 
57 

61 
64 67 66 70 35 27 45 

 

 

PERSONELL 31.12.17 

 
VIRKSOMHET ÅRSVERK ANSATTE 
NAV Re 11,1 13 
Helse og omsorg 126,82 186 
Psykisk helse og miljøarbeid 71,98 97 

Sum Helse- og sosial 206,18 296 
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NØKKELTALL TEKNIKK OG NÆRING: 
 

Personell 31.12.2017 

 

    Årsverk  Ansatte 

 

TNT:       49,2      57 

 

3K landbruk:        5         5 

 

3K plan/bygg/geodata:  16,6 

-Byggesak   7,0 årsverk   

-Plansak:   5,0 årsverk   

- Geodata/oppmåling  3,0 årsverk    

-Virksomhetsleder:  1,0 årsverk   

-Merkantil   0,6 årsverk   
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     Årsmelding HMS 2017 
  

Arbeidsmiljøutvalget – AMU 
 

Leder: Rådmann Trond Wifstad  

Nestleder: Hovedverneombud Thomas Rasmussen 

 

Medlemmer: 

Arbeidsgiverrepresentanter: 

Rådmann Trond Wifstad, kommunalsjef Unni Bu, kommunalsjef Mette Halvorsen, 

kommunalsjef Ivar Jostedt, virksomhetsleder Helse og omsorg Ingerd Saasen Skjold Backe.  

Arbeidsgivers vararepresentant: Personalrådgiver Roar Johannessen. 

 

Arbeidstakerrepresentanter: 

Hovedverneombud Thomas Rasmussen, hovedtillitsvalgt Bente M. Bøe, hovedtillitsvalgt 

Tarjei Solum Grimstad, hovedtillitsvalgt Anne Martine Ouff og verneombud Kjell Horpestad. 

 

Andre som møter fast i utvalget: 

Rubicon BHT v/organisasjonskonsulent Larisa Dørum. 

Personalrådgiver Roar Johannessen og personalrådgiver Hanne Krokrud (fra august 2017). 

 

 

Møter: 

Utvalget har hatt 3 møter i 2017.  

 

  

AKAN – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og 

avhengighetsproblematikk 
 

AKAN - utvalget er et underutvalg under Arbeidsmiljøutvalget og rapporterer følgelig til dette. 

 

AKAN - utvalgets medlemmer: 

HMS-/personalrådgiver Tone Kirkevold Rustan - AKAN hovedkontakt 

Personalrådgiver Roar Johannessen 

Hovedtillitsvalgt Britt Garder  

Jan Dørum, daglig leder Rubicon BHT 

 

Møter: 

Utvalget kommer sammen ved behov. Det har ikke vært møter i 2017 

 

Saker: 

Daglig leder i Rubicon har ikke vært involvert i konkrete saker i 2017. 

 

 

Attføringsutvalget – ATU 
 
Attføringsutvalgets medlemmer: 
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Personalrådgiver Hanne Krokrud, leder og sekretær (fra august 2017) 

Personalrådgiver Roar Johannessen 

Hovedverneombud Thomas Rasmussen 

Terje Bang, Rubicon BHT 

Karin Ødegård Olsen, Nav Re  

Janne Nilsen, Nav Arbeidslivssenter Vestfold 

 

Møter:                                                                                                                                    

Utvalget har avholdt 3  møter høsten 2017.                                                                         

 

 

 

Sykefraværet 2017 
I handlingsplanen for 2017 var målet for sykefraværet definert som følger: 

Redusere sykefraværet til under 6%. Hver virksomhet skal sette sine egne mål. 

Sykefraværsoversikt har blitt utarbeidet en gang i kvartalet og sendt alle virksomheter.  

 

 

Sykefraværsoversikt 2017.  
 

Virksomhet Fravær 

 2016  

Fravær  

2017 

   

Stabstjenester inkl. rådmann 6,0 % 7,2 % 

Ramnes skole 9,9 % 8,0 % 

Kirkevoll skole(inkl.veil.funksjonsh.) 9,6 % 10,2 % 

Solerød oppvekstsenter 12,0 % 5,9 % 

Røråstoppen skole 7,1 % 10,1 % 

Revetal ungdomsskole 6,3 % 9,1 % 

PPT 4,8 % 6,9 % 

Barnehager 11,5 % 9,7 % 

Kultur 14,1 % 2,0 % 

Barn og unge 5,9 % 8,8 % 

NAV  kommunalt ansatte 6,0 % 14,0 % 

Helse og Omsorg  10,2 % 10,8 % 

Psykisk helse og miljøarbeid  9,3 % 9,7 % 

Teknikk- og næringstjenester 11,4 % 12,0 % 

Samlet Re kommune 9,4 % 9,6 % 

 

    

Samarbeidspartnere: 

 
Rubicon Bedriftshelsetjeneste: 

Det vises til egen årsmelding fra Rubicon Bedriftshelsetjeneste. 

 

NAV arbeidslivssenter: 

Janne Nilsen startet som Re kommunes IA-rådgiver sommeren 2017 
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Det arrangeres møter etter behov mellom kommunens personalrådgivere og Nav 

arbeidslivsenter.  I tillegg jobber Janne Nilsen aktivt ut mot den enkelte virksomhet/avdeling 

som ønsker hennes bistand.   

IA-rådgiver Janne Nilsen er medlem av Attføringsutvalget. 

Arbeidslivssenteret har også i 2017 arrangert en rekke kurs som ledere, tillitsvalgte og 

verneombud har kunnet benytte seg av.  

Høsten 2017 har NAV, NAV arbeidslivssenteret og Re kommune i fellesskap forberedt 

prosjektet «Tett på». Prosjektet settes i gang 1. kvartal 2018. 

 

NAV Re: 

Kontaktpersoner Karin Ødegård Olsen. Hun er fast medlem i Attføringsutvalget, og en viktig 

samarbeidspartner i sykefraværsoppfølgingen. 

 

 

Verneombudordningen. 
Hovedverneombud er Thomas Rasmussen. 

 

Den 18.10.2017 ble det avholdt verneombudsamling hvor også personalrådgiver Hanne 

Krokrud deltok. 

Det er i alt 20 verneområder med hvert sitt verneombud. 

 

 

IA arbeidet i Re kommune. 
 

Re kommune inngikk i 2014 en ny samarbeidsavtale (som bygger på IA-avtalen inngått 

mellom partene i arbeidslivet 4.mars 2014) med Arbeids- og velferdsetaten v/Nav 

Arbeidslivssenter og har gjennom denne forpliktet seg til å fastsette og integrere de 

nedennevnte delmålene som en del av sitt ordinære HMS- arbeid.  

 

IA avtalens overordnede mål er:  

Å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre 

utstøting og frafall fra arbeidslivet. 

IA - avtalen har 3 delmål som virksomhetene så langt det er hensiktsmessig skal sette mål på: 

Delmål 1: Sykefravær 

Delmål 2: Personer med redusert funksjonsevne 

Delmål 3: Avgangsalder 

 

Re kommune utarbeidet (i 2014) en langsiktig IA plan, som skal gjelde for perioden 2014-

2018. Planen følger således perioden for den sentrale IA avtalen.  

 

 

Medarbeiderundersøkelse. 
 Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført i oktober 2017.  

 

Det var 75 % deltakelse i undersøkelsen.  

 

Resultatene for Re er om lag identiske for gjennomsnittet av kommunene som har 

gjennomført undersøkelsen, og gir ikke grunnlag for å iverksette spesielle tiltak på 
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kommunenivå. Resultatene varierer mellom virksomhetene men også innen enkelte 

virksomheter. Det jobbes nå videre med resultatene fra undersøkelsen ute i virksomhetene. 

 
 

 

Oppfølging av sykmeldte og arbeidstakere med redusert 

arbeidsevne. 
 Personalrådgivere har vært tilgjengelig for rådgivning og direkte bistand ovenfor 

ledere med personalansvar i tillegg til at de har deltatt på dialogmøter og 

statusmøter etter ønske fra ledere og/eller ansatte.  

 Personalrådgiver har bistått ledere med personalansvar for avklaring av 

arbeidsforhold for ansatte som har brukt opp sine sykepengerettigheter samt for 

saker som har vært en kombinasjon av sykefravær og personalsak.  

 En del arbeidstakere har vært ute av vårt lønnssystem i lang tid uten at det 

foreligger oppsigelse. Dette er et kontinuerlig arbeid som også er noe videreført i 

2017. 

 

 

Avviksmeldinger og avviksmeldingssystem HMS. 

 
Avvik meldes i kvalitetssystemet Compilo, der avviksmeldingssystemet er en modul.  

Det er i 2017 meldt inn totalt 349 HMS-avvik.  

Av dette hadde 169 avvik lav alvorlighetsgrad, 142 hadde middels alvorlighetsgrad og 38 hadde 

høy alvorlighetsgrad. 

Vi ser at det fortsatt er behov for en del opplæring rundt kategorisering av alvorlighetsgrad. 
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Re kirkelige fellesråd 
 

Årsmelding 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Re kirkelig fellesråd har ansvaret for fem kirker med kirkegårder (Våle, Ramnes, Fon, 
Vivestad og Undrumsdal) og drift av kirkekontoret.  
Kirkekontoret har adresse: Revetalgata 10.  
Kirkeverge er Per Astrup Andreassen, 100 % stilling. 
Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for kirkens ansatte med unntak av sogneprestene. 
Representasjonen i kirkelig fellesråd og administrasjonsutvalg fram til 1.12.2017 var: 
 

Kirkelig fellesråd Administrasjonsutvalg 

Wenche Weum Bue leder  Wenche Weum Bue  leder 

Arne Kvaal Nestleder Arne Kvaal nestleder 

Bent Bjune Medlem Ole Amund Hafell tillitsvalgt 

Berit Therese Bruserud Medlem   

Dag Reinhart Gunnerud Medlem   

Sølvi Kristin Lewin Sogneprest   

Tove Øygarden rep. Re kommune   

 
Kirkelig fellesråd har avholdt 7 møter og behandlet 16 saker.  
Administrasjonsutvalget har hatt 6 møter med 7 saker til behandling.  

 
 
Arbeidsgiveransvaret 
Ved utgangen av 2017 var det totalt 13 fast ansatte med 8,92 årsverk.  
Stillinger som finansieres eksternt: Diakon; 50 % fra statlig tilskudd. Kantor; 20 % 
orgelskoleprosjekt fra kulturskolen. Trosopplærer; 80 % fra statlig tilskudd. Menighetsleder 
for Revetal menighet i 70 % fra givertjenesten til Revetal menighet. 
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Menighetsleder har hatt fødselspermisjon i hele 2015 og vikar har vært Sveinung Vaagen i 
50 % stilling. 
 
 
 
 
 
 
Ansatte og stillingsprosent: 

Stilling Navn Stilling %: 

Kirkeverge  Andreassen, Per Astrup 100 

Sekretær Fredhild J. Einang, sluttet 31.12    80 

Organist Gran, Truls    80 

Diakon  Ole A. Hafell  100 

Trosopplærer (70 + 10%) Irene Solberg overtok 1.8 etter Hilde Heitmann    80 

Kirketjener/kirkegårdsarbeider Mørck, Per Henning  100 

Kirketjener/kirkegårdsarbeider Christian Bro Andreassen     80 

Menighetsleder Nadine Vaagen    70 

Undervisningsleder Skårdal, Randi Anne Burton    50 

Kantor/ orgelskole Ulvedalen, Bjørn Vidar   100 

Kirketjener Nina Cecilie Grønvold    20 

Kirketjener Johannes Askjer Kjær      7 

Kirketjener Kristian Kvaal overtok 1.8 etter Marthe Kvaal      5 

 
 

HMS og internkontroll 
Fellesrådet har avtale med Rubicon Bedriftshelsetjeneste som en del av den kommunale 
tjenesteyting. 
Det avholdes stabsmøter en gang pr. mnd. og tverrfaglig forum en gang pr. mnd. I tillegg er 
det arrangert en stabsdag i løpet av året. For øvrig deltar staben på fagdager som 
arrangeres i bispedømme- og kirkevergelagsregi og på kurs som er nødvendig for å være 
kvalifisert til arbeidsoppgavene. Bedriften har utarbeidet en HMS-plan og følger opp denne 
med bl.a. internkontroll.  
Det er serviceavtaler for årlig vedlikehold av tyveri- og brannalarmer med firmaene Elotec, 
Eltek og Autronica. Human Verneservice kontrollerer slukke- og førstehjelpsutstyr. For 
tyverialarm er det direkte varsling til NOKAS for alle kirkene. Alle fem kirker har direkte 
tilknytning til brannvesenet for brannalarm. Alarmlinjene overvåkes av Securinett. 
Fellesrådet har pensjonsordning i KLP jfr. Hovedtariffavtalen. 
Bygnings- og maskinforsikringer er i KNIF.  
Yrkesskade- og ulykkesforsikring er i KLP. 
Tillitsvalgte:  
Truls Gran er verneombud,  
Ole A. Hafell er ansattes representant i administrasjons utvalget. 
 

Kommunesammenslåing 2020 
Re kirkelige fellesråd skal slås sammen med Tønsberg kirkelige fellesråd fra 2020. Det er i 
den forbindelse arrangert et felles stabsmøte med ansatte i de to fellesrådene i mai. Det er 
også avhold et felles fellesrådsmøte og representanter for Kirkelig fellesnemnd er oppnevnt. 
Fra Re er Wenche Weum Bue og Arne Kvaal valgt. Det er avholdt et møte i Kirkelig 
fellesnemnd med behandling av 5 saker. Blant disse er prinsippdokument for 
sammenslåingsprosessen vedtatt. Fellesnemnda har valgt å engasjere kirkevergen, Carsten 
Furuset, som prosjektleder. Det er også avholdt et møte i partssammensatt utvalg. De 
ansatte i Tønsberg og Re har valgt en representant hver til å sitte i dette utvalget 
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Bispevisitas 
Det var bispevisitas i Nord Jarlsberg prosti i november. Biskop Per Arne Dahl var da på 
visitas i de fem kommunene fordelt over to uker. Staben fikk møte biskopen i felles samlinger 
og menighetsrådene i en kveldssamling. Det var også et møte med kommuneledelsen 
biskopen og fellesrådet. Der ble blant annet vedlikeholdsbehovet for kirkene trukket fram. 
 

 
 
Vedlikehold av kirker 
Re kommune vedtok i økonomiplan for 2016-2019 en ramme for bevilgning til vedlikehold av 
kirker på kr. 2,4 millioner i 2016 og kr. 1,4 millioner hvert år de tre neste årene. 
Re kirkelige fellesråd har vedtatt en vedlikeholdsplan for økonomiplanperioden med 
utgangspunkt i de økonomiske rammene fra de kommunale bevilgningene.  
I 2016 ble det utført restaurering-/rehabiliteringsarbeider på Fon kirke for 2,6 millioner kroner.  
I 2017 fortsatte arbeidene på Fon kirke med utbedring av omfattende råteskader i 
takkonstruksjonen og omlegging av tak med nye takstein. I tillegg ble kirkens fasader kalket, 
vinduer malt og det ble satt inn varevinduer i alle vinduene som et ledd i 
energiøkonomisering. Totalt ble kostnadene kr. 1 975 000,-. Planlegging av omlegging av tak 
på Ramnes kirke i 2018 er også startet. 
 

Gravplasser/ kirkegårder 
Våre ansatte er ansvarlig for graving, drift og vedlikehold av gravplassene/kirkegårdene og 
arealene rundt kirkene.  
 

Økonomiplan 
Re kirkelige fellesråd la fram, også denne gang, de store behovene for rehabilitering for 
kommunestyret og ba om at tilskuddet justeres opp så snart kommunen finner økonomiske 
rammer for dette.  
Kommunestyret vedtok å bevilge 1,4 million kroner til vedlikehold hvert år i perioden 2018-
2021. 
Re kirkelige fellesråd drifter fem kirker og har et vesentlig etterslep på vedlikehold prissatt til 
ca. 30-35 millioner kroner.  
 

Økonomi/ regnskap 
Før revisjon viser regnskapet: 
Årsregnskapet for drift viser et mindreforbruk på kr. 487 307,- 
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. 
For trosopplæring viser regnskapet et mindreforbruk på kr. 13 643,- 
Revetal menighet avlegger eget regnskap og rapporterer til Revetal menighets årsmøte, 
menighetens mindreforbruk var på kr. 15 962,-, og avsettes menighetens disposisjonsfond. 
Kirkevergens årslønn fra 1.5.2017 er kr. 667.500,-, dekning av tlf. er kr. 2 400,- pr. år 
 

Statlige og kommunale tilskudd 
Investeringstilskuddet fra Re kommune var på kr. 400.000,-. i 2016.  
Driftstilskuddet fra Re kommune var på kr. kr. 5 351 000,-.  
I tillegg ble det bevilget kr. 1 000 000,- ekstra over drift til vedlikehold av kirker.  
Re kommune dekket også forsikringspremier med kr. 146 000,-.  
I tillegg er det beregnet tjenesteyting til kr. 240 000,-.  
Det ble gitt et statlig tilskudd til dekning av lønn til diakon på kr.  328 000,-.  
Til trosopplæringsarbeidet er det gitt et statlig tilskudd på kr. 583 000,-.   
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Sykefravær 
Det er registrert totalt 139 sykefraværsdager. Det er et sykefravær på 2,9%.   



8/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00090-2 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 : arsberetning 2017vedleggshefte

Vedlegg til årsberetning for Re kommune 2017 

  

side 26 

 

Årsmelding fra diakonen 
Diakoniutvalget har i 2017 bestått av Torunn Ånestad (Våle, leder), Karianne Solberg (Fon, 
nestleder), Birgitte Furuseth (Ramnes), Bente Gaasland Olsen (Vivestad) og Ole Hafell 
(ansatt). Vi har hatt ett møte i 2017. 
 
Diakonen har fulgt opp diakoniutvalgets målsetting om å videreføre de tiltak som er 
beskrevet i diakoniplanen. Årsmeldingen gir et kort referat fra hver av disse, fordelt på de fire 
hoveddelene diakoniplanen er delt inn i. I en periode med sykemelding i vår var det noe 
lavere aktivitetsnivå. 
 
1. NESTEKJÆRLIGHET (Omsorg for enkeltmennesker) 
3 frivillige besøksvenner har besøkt eldre på jevnlig basis. Som diakon har jeg hatt 70 
husbesøk eller samtaler på kontoret av sjelesørgerisk art med folk i alle aldre.  
Samarbeidet med Revetal menighets Godhetsfestival i juni.  
Kirkens hjørne på ReTorvet ble i vår bemannet ukentlig av prester eller diakon. I høst har 
det vært et opphold pga. bemanning og ombygging. Usikkert på om det videreføres i 2018. 
 
2. FELLESKAPSBYGGENDE ARBEID 
Sorggrupper for barn og unge i Vestfold:14 barn og ungdommer deltok i 2017. 3 av barna 
deltok på to gruppeløp – vår og høst. Tiltaket er et samarbeid mellom Den norske kirke og 
Sykehuset i Vestfold. En frivillige gruppeledere er også med. Se facebook.com/SBU Vestfold 
for mer info. Utgifter dekkes av ulike fond og tilskudd fra menighetsråd. Jeg er leder for dette 
tiltaket. 
 
Leksehjelpen på Brårsenteret har hatt 31 samlinger med et gjennomsnittlig oppmøte på 
12,1 barn og 3,5 frivillige voksne leksehjelpere/suppekokere. 39 unike barn har deltatt i år, 
fordelt fra Ramnes, Røråstoppen og Kirkevoll skole. 12 frivillige voksne er med. Utgifter til 
suppe og utstyr dekkes av Hjerpetjønn Sanitetsforening og kommunens fond. 
 
Aktiviteter for barn i samarbeid med trosopplærer Hilde/Menighetspedagog Irene: Kirkens 
ferieklubb for 5-klassinger og Lys Våken i Fon for 6-7-klassinger. 
 
Sangkvelder for mennesker med utviklingshemming arrangeres på omgang i kirkene og 
har hatt 9 samlinger i år med et gjennomsnittlig oppmøte på 13 stk. Noen frivillige fra 
menighetsrådene hjelper til. Utgifter til kveldsmat dekkes gjennom egenandel og støtte fra 
fond, overskudd på kr. 814,-. 
 
Lokal sorggruppe for enker og enkemenn har hatt to samlinger i høst. 4 deltagere. 
Sogneprest Jon-Geir Dittmann og diakon er gruppeledere. Utgifter dekkes av diakonimidler 
søkt fra ulike fond. 
 
Samlivskurs. Smakebit og info på temakveld for brudepar som skulle gifte seg i 2017.  
 
Andaktsturnus på helsehuset i samarbeid med prestene og DELK. Besøker også 
servicesenteret jevnlig.  
 
Sangstund på helsehuset. I samråd med kulturarbeider Gro Hansen har jeg sangstund for 
demensavdelingen og 3.etg omsorg. Dette for å gi et kulturelt tilbud og for å vise gamle 
kjente oppmerksomhet.  
 
Diakonatet i Ramnes har vært i full drift i år, med samlinger hver måned i skoleåret. 
Seniorsenteret på Helsehuset har fungert bra som møtelokale. Diakonatet har eget styre, 
økonomi og drives helt på frivillig basis. 



8/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00090-2 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 : arsberetning 2017vedleggshefte

Vedlegg til årsberetning for Re kommune 2017 

  

side 27 

 
Det har vært tilbud om kirkeskyss i år uten at det har blitt benyttet. Våle menighet har ikke 
funnet en ny ordning etter at sykehjemmet ble lagt ned.  
 
Oppfølging av frivillige: De 136 frivillige fikk julehilsen og fikk invitasjon til inspirasjonskveld 
med biskop Per Arne Dahl ifbm. bispevisitasen i november. Usikkert om menighetsrådene 
har hatt egne samlinger slik planen har vært.  
 
Kirkelig synliggjøring og deltagelse. Diakonien skal være brobygger mellom kirke og det 
sekulære, og mellom ulike sektorer i det offentlige. Dette både for å bygge nettverk, formidle 
menneskeverd og verdier inn i andre sektorer, for å bidra til et godt lokalsamfunn og for selv 
å utvikle seg og være «i takt med tiden». Som diakon har jeg derfor prioritert å delta i Re 
middelalderdager på arrangementssiden og på sensommerfestivalen på Våle prestegård.  
 
3. VERN OM SKAPERVERKET 
Fasteaksjonen i mars hadde fokus på vann. Klimaendringer bidrar til at flere får enten 
dårligere tilgang på rent vann eller er mer utsatt for flom og oversvømmelser. Konfirmantene, 
menighetsrådene og noen andre frivillige deltok som dør-til-dør bøssebærere og samlet inn 
rekordstore kr.103.832,- til ulike Kirkens Nødhjelp-prosjekter. Diakonen er ansvarlig for 
aksjonen i samarbeid med undervisningsleder Randi Anne og sogneprest Sølvi. 
 
Grønn menighet. De fleste menighetsrådene er godkjente «Grønn menighet».  
 
4. KAMP FOR RETTFERDIGHET 
Fasteaksjonen hadde også et politisk fokus på en rettferdig klimapolitikk, hvor de landene 
som forurenser mest også må ta mest ansvar for kutt og rensing av utslipp av klimagasser. 
De fattigste landene som lider mest av klimaendringen er samtidig minst skyld i dem. 
Konfirmantene fikk innblikk i denne problematikken.  
 
UTFORDRINGER VIDERE 
Det er en målsetting om å holde trykket på det diakonale arbeidet høyt samtidig som vi 
begynner å se fremover mot kommunesammenslåingen med Tønsberg. Jeg er også 
innvilget to ukers studiepermisjon pr semester ut våren 2019 for å bli godkjent 
arbeidsveileder for kirkelige ansatte. Dette innebærer bl.a å lede en 
arbeidsveiledningsgruppe. 
 
Revetal, 2. jan 2017 
Diakon Ole A. Hafell 
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Årsmelding fra trosopplærer 

 
Ansatt trosopplærer har vært Hilde Heitmann i 70 % stilling fram til mai 2017 og Irene 
Solberg i stilling som menighetspedagog fra 1.aug. Trosopplæringsarbeidet har blitt 
gjennomført etter gjeldende planer, i samarbeid med øvrig stab og frivillige i menighetene. 
 
I 2017 har følgende trosopplæringstiltak blitt gjennomført: 

 Babysang hver tirsdag kl.10:00-11:00 på barneavdelingen på biblioteket i Brår. 30-35 
babyer med mor/far har vært innom i løpet av året. Høsten 2017 startet vi også med 
tilbud om lunsj etter babysangen. Dette er vellykket. 

 Utdeling av 4-års bok i alle menigheter: 37 barn mottok bok.. Forsøkt 
oppdagelsesferd i kirken i forkant. Liten deltakelse, men vi gjør nye forsøk våren 2018 

 Utdeling av 6-års bok i alle menigheter: 27 barn mottok bok. 

 Tårnagenthelg for 2.-3.trinn i Våle kirke, ca. 46 deltakere. 

 Ferieklubb for 5.-7.trinn første sommerferieuke, ca. 15 deltakere. 

 Lys Våken for 6.-7.trinn i Undrumsdal, ca. 4 deltakere. 

 Lys Våken for 6.-7.trinn i Røråstoppen skole,5 deltakere.  

 Tween Sing for 5.-7.trinn: 7 deltakere. (Dette arbeidet har vært drevet av Karoline Lie 
våren 2017. Ikke gjenopptatt høsten 2017.  

 Superfredag 5.-7.trinn på Røråstoppen skole annenhver fredag, Over 100 gutter og 
jenter har vært innom bare i løpet av høsten. Ingunn Nåtedal og Lise Lagarhus er 
hovedledere. 

 Fon Barneklubb og Fon Miniklubb  

 Ledertreningskurs 1 (med praksis) for fjorårskonfirmanter, 6 deltakere. 

 Ledertreningskurs 2 (med praksis), 8 deltakere. 

 Krakow-tur med ungdomsledere, 8 deltakere. 

 Ung Messe med pilgrimsvandring kirke, ca. 70 deltakere.  

 Hallo Venn- i Vålehallen. Samarbeidsprosjekt med Oasen 
 
I tillegg til dette har trosopplærer deltatt på planlegging og gjennomføring av konfirmantleir, 
samt dåpssamlinger, julevandringer og skolegudstjenester 
Høstens store event : Dåpskjoleutsillingen med ulike arrangementer, ble en stor suksess. 
 
Det gjennomføres også annet trosopplæringsarbeid i Re, drevet av frivillige ledere. Her kan 
nevnes søndagsskole i Våle, Julesang-verksted og  Januarklubbi Ramnes og korarbeid i 
Undrumsdal. 
 
Trosopplæringsutvalg ble gjenopprettet høsten 2017, med en representant fra hver 
menighet.  
 
 
18.01.18 
Irene Solberg 
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Årsmelding fra kirkemusikerne 
 

 Vi har tjenestegjort ukentlig på gudstjenester, begravelser og vielser i kirkene i Re. 
Og deltatt på  andakter ved Helsehuset i Re hver tirsdag. 

 Orgelskole i Våle kirke hver onsdag. Samt en rekke konserter og gudstjenester, der 
orgelskoleelevene deltar. 

 Diverse orgelkonserter med Orgelskolen. 

 I tillegg har vi skolebesøk i kirkene, der vi presenterer orgelet og kantorens arbeid i 
kirken. 

 Skolegudstjenester påske og jul. 

 Det har vært orgelhalvtimer i Ramnes kirke i mars, april og mai og juni. 

 Ferieklubb i juni der barna har lært salmer, og blitt kjent med orgelmusikk i forbindelse 
med dåp, begravelse og bryllup. 

 Unge Messer i Ramnes kirke og på Strand leirsted, samarbeid med konfirmantene. 

 Samtalegudstjenesten var felles for alle konfirmanter. De fremførte Ung Messe 
sammen med Våle kirkekor og band. Dette skjedde i mai, i Våle kirke. 

 Prosjektkoret (fra menigheten i Undrumsdal)hadde konsert i Undrumsdal kirke på 
våren og før jul, sammen med Ramnes og Våle orkesterforening og andre lokale 
solister. 

 Vårakoret var med i Ramnes kirke på ”Vi synger jula inn.” 

 Samarbeid med diverse solister på høytidsdager. 
 
Bjørn Vidar Ulvedalen og Truls Gran 
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Årsmelding fra undervisningsleder 
 
KONFIRMANTER  
Konfirmanter  vår  17 (kull 16/17)           høst 17 (kull 17/18) :  
Ramnes :                 18 (av 26)     34   (inkl flere Revetal) 
Undrumsdal :                 2 (av 8)       6    
Våle :                            31 (av 44)      21     
Fon :                             10 (av 11)          6 
Vivestad :                        0 (av 1)         2       
Totalt                             61(av 90)        69(av 93)  
 
Ramnes har tre konfirmasjonsgudstjenester, en på lørdag og to på søndag. 
Våle og Fon hadde to konfirmasjonsgudstjenester hver, på søndag.  
 
Våren og oppstart høst hadde sokneprest Sølvi har ansvaret for konfirmantundervisning i 
Ramnes og Undrumsdal. Det er en tendens at de fleste av konfirmantene som bor på 
Revetal og formelt tilhører Våle sogn, velger konfirmasjon i Ramnes. Sølvi bare hadde 
kapasitet til to konfirmantgrupper, mens jeg har tre grupper; derfor ble i høst 
Undrumsdalskonfirmantenes undervisning lagt til min gruppe på Revetal.   
Det er en konfirmant med spesielle behov fra Ramnes som går på Basen på Kirkevoll, som 
har timer med undervisningsleder i Våle kirke.  
 
Diakon Ole er leirsjef på konfirmanthelga, og har hovedansvaret for innsamlingsaksjonen til 
Kirkens Nødhjelp (fasteaksjonen).  
 
Vi hadde for første gang en felles samtalegudstjeneste og konfirmantfest for alle våre 
konfirmanter i Re.  Gudstjenesten var i Våle kirke og samlingen etterpå var på Våle 
samfunnshus som alle menighetsrådene arrangerte i fellesskap. Begge deler ble godt mottatt 
av alle parter.  Vi brukte musikk fra Oslo Soul Children som vi hadde øvd på konfirmantturen 
på Strand, og Våle kirkekor var med som musikal forsterkning.  
 
 
SKOLE/KIRKE-SAMARBEID:   
 
Påske:  
Gudstjenester Solerød skole (1.-4. trinn)  
Påskevandringer: Kirkevoll skole (1.-6.trinn)    
9. trinn Revetal ungdomsskole hadde påskevandring med en halv klasse om gangen, på 
Kirkekontoret. Vi brukte gangen, et rom vi fikk låne av Nordic Bulk, kapellet og spiserommet. 
 
Advent/jul:  
Julegudstjenester med følgende skoler: Kirkevoll (delt på 2 gudstjenester), Solerød, og 
Ramnes. Ramnes kirke ble veldig full på denne gudstjenestene. Røråstoppen skole har gått 
over til skolegudstjeneste bare annet hvert år pga utgifter til buss.  
 
Julevandringer 1. trinn Kirkevoll, Solerød, Ramnes og Røråstoppen skoler. Ramnes 
kombinerte med litt omvisning i kirken samtidig, i stedet for å ha et klassebesøk på høsten i 
tillegg.  
 
Barnehagene:  
Julevandringer: 5- åringer fra Brår, Ramnes private, Linnestad, (Ramnes kirke), 
Brekkeåsen barnehage + Ole Brumm + Knerten (Våle kirke), Fon (Fon kirke) og Solerød 
(Undrumsdal kirke).  
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 I Våle er det to egne barnehagegudstjenester med barn fra Brekkeåsen barnehage + Ole 
Brumm + Knerten.  
 
 
 
 
Skole/kirke-besøk forøvrig: 
Ramnes, Kirkevoll og Solerød skoler har kirkebesøksprogram, som gjør at de fleste 
klassetrinn er innom kirken eller har besøk av kirken i løpet av skoleåret.  
 
Det har ikke kommet lenger i forhold til Røråstoppen skole om å få til en plan der også. Her 
er noe av den største utfordringen at de ikke har gå-avstand til noen kirke, men de største 
klassene har tidligere hatt sykkeltur til Ramnes kirke (2016). 
 
Spesielt i høst: Dåpskjoleutstilling i Våle kirke der vi hadde en dag med skolebesøk, og 
hadde besøk av klasser fra Kirkevoll (2. og 3. trinn) og Røråstoppen skoler.  
 
 
Familie – bibellesning  
Gjennom menighetsbladet prøvde vi å få til «Familiens sommer-konkurranse i bibellesning» i 
anledning reformasjons-jubileumsåret. Det ble ingen deltagere på dette, men da Revetal 
menighet tok opp tilsvarende konkurranse i høst, ble det tre familier som deltok.  
 
 
VOKSNE:  
I Re finnes det bibelgrupper med ulik organisasjontilknytning, cellegrupper tilknyttet Revetal 
menighet. Det er også ulike foreninger som har jevnlig møter:  
NLM (Våle og i Fon), Normisjon (Våle) og HimalPartner (Våle).  
«Damer i kirken» i Ramnes kirke ble avsluttet våren 2017 da Sølvi sluttet i Ramnes.  
 
Det er bønnemøte i kapellet bak Våle kirke hver onsdag kl 8.30 – 9.30, også i feriene. 
En del fredags morgener er det bønn i «kapellet» på Kirkekontoret. 
 
Revetal  5. februar 2018      
Randi Anne Skårdal, Undervisningsleder  
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Statistikk 
 
Våle sogn 

År Gudstj. Våle       Revetal Døpte Gravferd Konf. Vielser 

2013 41 20 30 36 24 10 

2014 42 20 23 28 27 4 

2015 36 (3329) 18 (1213) 19 26 (8) 15 6 

2016 44 (3943) 17 (1283) 23 27 (8) 18 3 

2017 46(4263) 15(945) 20 29 (13) 31 9 

Ramnes sogn 

År Gudstjenester  Døpte Gravferd Konf. Vielser 

2013 30 30 24 34 9 

2014 29 19 24 32 9 

2015 35 (2838) 26 27 (4) 32 6 

2016 36 (3144) 23 20 (5) 21 3 

2017 30(2351) 15 27(8) 18 4 

Undrumsdal sogn 

År Gudstjenester Døpte Gravferd Konf. Vielser 

2013 14 6 4 5 1 

2014 15 6 7 5 2 

2015 18 (1007) 4 2 (0) 12 1 

2016 15 (954) 10 6 (3) 7 1 

2017 12(549) 3 8(4) 2 2 

Fon sogn 

År Gudstjenester  Døpte Gravferd Konf. Vielser 

2013 19 5 1 7 1 

2014 15 9 5 4 1 

2015 14 (865) 8 7 (1) 4 1 

2016 17 (881) 4 0 9 0 

2017 14 (798) 6 5 10 2 

Vivestad sogn 

År Gudstjenester  Døpte Gravferd Konf. Vielser 

2013   9 2 7 3 0 

2014 11 4 3 1 0 

2015 13 (496) 5 1 0 2 

2016 12 (417) 5 5 (1) 0 1 

2017 10 (308) 1 6 0 2 

Totalt i Re 

År Gudstjenester Døpte Gravferd Konf. Vielser 

2012 142 74 66 (17:26 %) 90 15 

2013 133 73 72 (21:29 %) 73 21 

2014 132 61 71 (28:39 %) 69 16 

2015 134 (9748) 62 63 (13:20 %) 63 15 

2016 141 (10622) 65 58 (17:29 %) 55 8 

2017 112(8269) 45 75 (25:33 %) 61 19 

 
 
Revetal den 8.2.2018 
 
 
…………………………    
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Per Astrup Andreassen    
Kirkeverge i Re     

 
 
Signatur fellesrådet: 

 
 
 
…………………………….   ………………………………… 
Wenche Weum Bue    Arne Kvaal 
 
 
……………………………..   ………………………………… 
Berit Therese Bruserud   Bent Bjune 
 
 
…………………………….   ………………………………… 
Tom Einar Hovet    Jon-Geir Dittmann 
 
 
…………………………… 
Tove Øygarden 
 
 
Årsmelding godkjent i Re kirkelige fellesråd ............................. 
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Kommunestyresaker 2017. 
 

Saker med X er gjennomført. 

 

 
 

 

Saks
nr. 

Sakstittel Vedtak Status G.f 

001/1
7  

Godkjenning av 
møteprotokoll  

Møteprotokoll fra 15.12.2016 godkjennes.   x 

002/1
7  

Re folkebibliotek  Status i prosjektet «Re bibliotek inn i fremtiden» tas til 
orientering.  
 
Det arbeides videre med mulighetene for å realisere 
ønsket om å flytte Re folkebibliotek til Revetal 
sentrum.  

 x 

003/1
7  

Forprosjekt Huset  Re kommune takker ja til gave fra NOAH Langøya på 
kr. 200.000,- som benyttes til et forprosjekt for 
«Huset» i tråd med saksutredningen.  
 
Forprosjektet skal være ferdig medio oktober 2017.  

 x 

004/1
7  

Kommunalt 
bidrag i 
forbindelse med 
lysløype 
Skjeggestadåsen 
– Røråstoppen 
skole  

1. Re kommune yter et tilskudd på kr. 300.000,- til IL 
Ivrig i forbindelse med etablering av lysløype 
Skjeggestadåsen – Røråstoppen skole. Det 
forutsettes at anlegget tildeles spillemidler. IL Ivrig 
innvilges et rentefritt lån tilsvarende omsøkte 
spillemidler og mva-kostander for anlegget, h.h.v. kr. 
1.000.000,- og kr. 376.000,-. Utgiftene dekkes av 
bufferfond.  
 
2. Det forutsettes at rådmannen inngår en avtale med 
Il Ivrig om de praktiske forholdene.  

 x 

005/1
7  

Brannen på 
Revetal 
Ungdomskole  

Saken tas til orientering.   x 

006/1
7  

Etablering av 
beredskapsråd  

Saken utsettes, og sendes tilbake til administrasjonen 
for vurdering av en større involvering fra folkevalgte. 

  

007/1
7  

Oppfølging av 
KPMG rapporten 
Gjennomgang og 
vurdering av 
tjenestene i helse 
og omsorg i Re 
kommune  

Rapporten og rådmannens forslag til videre oppfølging 
tas til orientering.  

 x 

008/1
7  

Revetal 
ungdomsskole 
PlanID 20150031 
områdeplan 
2.gangsbehandlin
g  

1. I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 
vedtas reguleringsplan for Revetal ungdomsskole 
PlanID 20150031, Plankart datert 06.07.2016 sist 
revidert 06.01.2017 og reguleringsbestemmelser sist 
revidert 30.01.2017 med følgende endringer.  
 
Plankart: 

 x 
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a. Hensynsone for flomfare utvides til å omfatte hele 

aktsomhetssone for flom jfr. kartlag Atlas.nve.no  
b. Det settes av bedre plass til framtidig utvidelse av 

rundkjøringen  
c. Tursti GT1 tas ut av plankartet (stien er syd for 

barnehagen og nord for ny parkeringsplass).  
 
Bestemmelser: 
a. Barnehage o_BBH. Nytt kapittel legges inn. Kapittel 

9.4 Ved gjenoppbygging eller annet større tiltak på 
byggeområdet o_BBH stilles det krav om 
detaljregulering. Tilstrekkelig områdestabilitet skal 
være dokumentert før kommunen tillater tiltak i dette 
byggeområdet.  
b. Tilstrekkelig flomsikkerhet skal dokumenteres før 

offentlig ettersyn av detaljregulering for byggeområdet 
BKB2  
c. Kapittel 4.6 (Gangveg o_SGG) tilføres. Gangvegen 

skal lyssettes.  
d. Reguleringsbestemmelsene oppdateres slik at krav 

til grenseverdiene gitt i T-1442/2012 og NS 8175:2012 
tilfredsstilles.  
 
2. Planforslaget medfører delvis opphøring av 
reguleringsplan for Revetal sentrum PlanID R10/0013 
og reguleringsplan for Revetal 1 og G11 PlanID 
R10/0001(Opthunveien).  

009/1
7  

Søknad om 
grensejustering 
mellom Re 
kommune og 
Horten kommune.  

Re kommune søker i felleskap med Horten kommune 
om grensejustering mellom de to kommunene i 
områdene Skoppum vest, Haugan og Kopstad 
godsterminal slik det framgår  
av vedlagte kartutsnitt datert 24.01.17.  
 
Re kommune foreslår for Fylkesmannen å invitere til 
et møte med berørte innbyggere, slik at de kan bli hørt 
i saken. 

 x 

010/1
7  

Vannledning Torp 
- Bruserud, 
kommunal 
overtakelse  

1. Re kommune overtar vannledningen Torp-
Bruserød. Kommunen aksepterer det framsatte 
tilbudet på kr. 996.000.  
 
2. Beløpet dekkes innenfor prosjekt SB5 hovedplan 
vann/avløp.  

 x 

011/1
7  

Økonomiplan Re 
kommune 2018-
2021- prosess 
høsten 2017  

1. Økonomiplanprosessen 2018-21 utsettes til høsten 
2017 og vedtas sammen med budsjett 2018 i 
desember 2017.  
 
2. Det fremmes en sak til orientering i kommunestyret 
i juni 2017. Saken får form av et utfordringsnotat med 
en skissering av en handlefrihet i perioden 2018-21.  
 
3. Politisk involvering i økonomiplanprosessen skjer til 
høsten etter drøfting i økonomiplanutvalget.  
 

 x 
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4. Økonomiplanutvalget involveres i prosessen våren 
2017, i forkant av behandlinga i kommunestyret i juni. 

012/1
7  

Re eldreråd - 
årsmelding 2016  

Årsmelding for Re eldreråd 2016 tas til orientering.   x 

013/1
7  

Råd for 
mennesker med 
nedsatt 
funksjonsevne - 
Årsmelding 2016  

Årsmelding 2016 for råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne tas til orientering. 

 x 

014/1
7  

Søknad om fritak 
fra politiske verv - 
Kontrollutvalget  

Kari Proos innvilges fritak for vervet som medlem av 
Kontrollutvalget. Malvin Stordalen velges som nytt 
medlem i Kontrollutvalget.  

 x 

015/1
7  

Søknad om fritak 
fra politiske verv - 
Opprykk og 
suppleringsvalg  

Nina Venstøp Cappelen innvilges fritak fra politiske 
verv. Tone Stigen rykker opp som nytt siste 
varamedlem for Fremskrittspartiet i Kommunestyret. 
May-Liss Hogsrud rykker opp som første varamedlem 
i Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd.  
 
Robert Nilsen har flyttet fra kommunen, og går ut som 
varamedlem til kommunestyret. Michael Aasestrand 
Hansen rykker opp som nytt siste varamedlem for 
Miljøpartiet de Grønne.  

 x 

016/1
7  

Ordfører og 
rådmannen 
informerer  

   

017/1
7  

Forespørsler     

018/1
7  

Rettslig forlik 
vedr. 
eiendomsskatt for 
2016 

Det inngås et rettslig forlik med NOAH vedr. 
eiendomsskatt for 2016 i tråd med vedlagte forslag til 
forlik datert 30.01.17.  
 
Ved klager på eiendomsskattens størrelse anmodes 
sakkyndig nemnd og klagenemnd fra og  
med 2017 å benytte et annet takstfirma enn ved første 
taksering. 

 x 

019/1
7  

Politisk plattform 
for den nye 
kommunen Re og 
Tønsberg  

1. Forslag til del I (dvs. kapittel 2, 3, 6 og 10) av 
politisk plattform for den nye kommunen Re og 
Tønsberg godkjennes i tråd med vedlagte forslag fra 
arbeidsutvalget datert 14.02.17.  
 
Dette innebærer bl.a. at:  
a. likeverdighet, åpenhet, respekt og raushet er 
verdier som skal legges til grunn for 
sammenslåingsprosessen  
b. den nye kommunen etableres med virkning fra 
01.01.2020  
c. den nye kommunen skal hete Tønsberg  
d. eget utvalg nedsettes for å utarbeide forslag til nytt 
kommunevåpen.  
e. kommunens øverste organ skal benevnes 
kommunestyret  

 x 
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f. kommunen skal organiseres etter 
formannskapsmodellen med faste utvalg med 
beslutningsmyndighet (hovedutvalg)  
g. kommunestyret skal ha 49 medlemmer  
h. formannskapet og hovedutvalgene skal ha 11 
medlemmer  
i. eget utvalg nedsettes for å utrede ulike alternativer 
for nærdemokratiordninger i den nye kommunen  
j. partssammensatt utvalg for 
sammenslåingsprosessen skal ha 22 medlemmer, 
hvorav 6 fra arbeidstakerorganisasjonene fordelt med 
3 fra hver kommune.  
 
2. Det oppnevnes en fellesnemnd i medhold av 
inndelingsloven § 26. Fellesnemnda skal bestå av 16 
medlemmer, 8 medlemmer fra hver kommune og alle 
partiene i kommunestyret og bystyre skal være 
representert.  
 
Det skal velges inntil to varamedlemmer fra hvert 
parti. Disse skal velges blant 
kommunestyrets/bystyrets medlemmer eller 
varamedlemmer.  
 
Ordføreren i Tønsberg skal være leder av 
fellesnemnda og har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet i nemnda. Ordføreren i Re skal være 
nestleder.  
 
Fellesnemnda trer i kraft etter at sammenslåingen er 
vedtatt av Stortinget.  
 
3. Fellesnemnda gis følgende mandat:  
- Fellesnemnda ansetter prosjektleder/rådmann så 
raskt som mulig. Prosjektleder organiserer og 
tilrettelegger omstillingsprosessen både administrativt 
og politisk. 
 - Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om 
ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-bestemmelse i 
forhold som gjelder sammenslåing av kommunene blir 
ivaretatt.  
- Fellesnemndas medlemmer skal også utgjøre 
arbeidsgivers representanter i partssammensatt utvalg 
for sammenslåingsprosessen.  
- Fellesnemnda tar stilling til revisjonsordning for den 
nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i 
de to kommunene.  
- Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle 
prinsipielle forhold vedrørende 
sammenslåingsprosessen.  
- Hver av kommunene har i perioden frem til og med 
31. desember 2019 ansvar for sin ordinære drift, men 
spørsmål som kan ha betydning for den nye 
kommunen, bør først drøftes i Fellesnemnda. - 
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Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til 
behandling i folkevalgte organer der saken vurderes å 
ha betydning for den nye kommunen. Fellesnemnda 
har et spesielt ansvar for å vurdere saker med 
økonomiske konsekvenser og forberede budsjett for 
2020 og økonomiplan 2020-2023. Det er imidlertid det 
nye formannskapet som skal avgi budsjettinnstilling til 
det nye kommunestyret.  
- Fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus i alle 
avgjørelser. Ved uenighet skal Fellesnemnda vurdere 
om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt 
kommunestyre er konstituert. Forhold som likevel 
vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med 
alminnelig flertall.  
- Fellesnemnda kan nedsette arbeidsutvalg for å 
utarbeide forslag til ulike temaer.  
- Fellesnemnda disponerer engangstilskudd og 
reformstøtte fra staten i forbindelse med 
kommunesammenslåingen.  
 
4. Arbeidsutvalgets forslag til tidsplan for det videre 
arbeidet med den politiske plattformen godkjennes:  
 

 
5. Rådmennene bes fremme forslag til 
samarbeidsløsninger eller vertskommuneløsninger på 
de områder hvor det er hensiktsmessig i tiden fram til 
sammenslåingstidspunktet.  
 
6. Kommunene søker deltakelse i; Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets prosjekt: Fornyelse og 
utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak 
om sammenslåing. Formålet er å etablere gode 
nærdemokratiske ordninger mellom innbyggere og 
folkevalgte i den nye kommunen.  
 
7. Kommunene gjennomfører KS 
lokaldemokratiundersøkelse i 2017.  

020/1
7  

Tilsettingsprosess 
- 
prosjektleder/fram
tidig rådmann for 

Det nedsettes et felles tilsettingsutvalg på vegne av 
Re og Tønsberg kommuner. Tilsettingsutvalget får 
følgende sammensetning, totalt 8 personer:  
· Ordfører i begge kommuner  

· Varaordfører i begge kommunene  

 x 



8/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/00090-2 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 : arsberetning 2017vedleggshefte

Vedlegg til årsberetning for Re kommune 2017 

  

side 39 

nye Tønsberg 
kommune  

· Opposisjonsleder fra begge kommuner  

· Hovedtillitsvalgt fra begge kommuner  

 

Tilsettingsutvalget får fullmakt til å innhente bistand til 
tilsettingsprosessen fra et rekrutteringsfirma.  
 
Tilsettingsutvalget får fullmakt til å starte en ekstern 
utlysingsprosess til prosjektleder/rådmann for nye 
Tønsberg kommune og arbeide fram en innstilling.  
 
Arbeidsutvalget fungerer som referansegruppe for 
tilsettingsutvalget i prosessen  
 
Fellesnemda tilsetter prosjektleder/rådmann i henhold 
til Lov om fastsetjing og endring av kommune- og 
fylkesgrenser (inndelingslova) § 26. 

021/1
7  

Godkjenning av 
møteprotokoll  

Møteprotokoll fra 28.02.17 og 07.03.17 godkjennes    

022/1
7  

Beredskapsplane
r Re kommune - 
revisjon 2017  

Kommunestyret godkjenner følgende planer, revidert 
våren 2017:  
1. Overordnet beredskapsplan  

2. Helse- og sosial beredskapsplan  
3. Pandemiplan  

4. Smittevernplan  

5. Atomberedskapsplan  

 

Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendig 
løpende revidering av overordnet  
beredskapsplan, som endringer i varslingslister, 
viktige kontakter og ressursoversikt.  
 
Kommunens kriseledelse v/rådmannen gis fullmakt til 
å disponere inntil 3 mill kr i forbindelse med 
håndteringen av en eventuell krise/katastrofe i Re 
kommune.  
 
Vedlagte tiltakskort tas til orientering. 

 x 

023/1
7  

Etablering av 
beredskapsråd - 
ny behandling  

Det opprettes et kommunalt beredskapsråd med 
mandat og oppgaver som beskrevet. 

 x 

024/1
7  

Detaljregulering 
for Døvikveien 2 
og 4, planID 
20150032 - andre 
gangs behandling  

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas 
planforslag til detaljregulering for Døvikveien 2 og 4, 
planID 20150032, med endringer.  

 x 

025/1
7  

Godtgjørelse for 
arbeidsutvalg og 
styringsgruppe for 
kommunesamme
nslåing samt 
hovedutvalgslede
re  

1. Medlemmer i arbeidsutvalget for utarbeidelse av 
politisk plattform for nye Tønsberg kommune 
godtgjøres med 4% av ordførers godtgjøring. Inkludert 
i dette er møter i tilsettingsutvalget.  
 
2. Fordi varaordfører ikke kan oppfylle alle sine 
forpliktelser i tiden mens han er statssekretær, 
utbetales godtgjøringen ikke til han i den perioden 
varaordfører er statssekretær.  

 x 
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3. Hovedutvalgslederne kompenseres med 
møtegodtgjørelse (ref. Reglement for folkevalgt) når 
de må bistå ordføreren ut over sine vanlige verv.  
 
4. Medlemmene av styringsgruppa for sammenslåing 
får samme møtegodtgjørelse for møter i 
styringsgruppa, da disse møtene ikke var påtenkt når 
man planla godtgjøringene.  
 
5. Godtgjøring for fellesnemda kommer som en egen 
sak før denne trer i kraft, hvor godtgjøring er samkjørt 
med Tønsbergs godtgjøring. I denne saken ses det 
også på egen godtgjøring til opposisjonsleder.  
 
6. Alle godtgjøringene gjelder fra de ulike utvalgene 
ble etablert.  

026/1
7  

Hovedplan vann 
og avløp  

1. Hovedplan for vann og avløp vedtas.  
 
2. Det legges inn rammebevilgninger i økonomiplanen 
for å finansiere tiltakene i planperioden, tilsammen 
31,0 mill.  
 
3. Hovedplanen rulleres ved behov.  

Pkt. 2 
På-
begynt, 
bud18 
økes 

 

027/1
7  

Kommunikasjons
strategi for Re 
kommune 2017-
2020  

1. Vedlagt kommunikasjonsstrategi for Re kommune 
2017-2020 vedtas.  
 
2. Tiltakene i kap. 9 i planen gjennomføres. Det 
gjennomføres en innbygger-/brukerundersøkelse i 
2017. Rammen for rådmann/stabstjenester økes med 
kr 150.000,-. Budsjettrammen for fellesområdet, 
reserverte midler til rettighetsbaserte tjenester, 
reduseres tilsvarende.  

 x 

028/1
7  

Nye 
barnehageplasser 
ved Solerød 
barnehage fra 
høsten 2017  

1. Det opprettes en ny barnehageavdeling i Solerød 
barnehage fra høsten 2017.  
 
2. Det settes av kr. 750 000,- inkl. mva. til 
engangsinvesteringer for å klargjøre arealene, samt 
innkjøp av inventar og utstyr. Dette finansieres med 
refusjon av mva. kr 150.000,- og med låneopptak kr 
600.000,-.  
 
3. Budsjettet for drift av den nye avdelingen tas inn i 
budsjettjusteringen i juni.  
 
4. Administrasjonen pålegges å gjøre en rask 
utredning av forbedringer av uteområdet som kan stå 
klart over sommerferien. Saken legges fram for neste 
møte i kommunestyret.  

 x 

029/1
7  

Stortingsvalget og 
sametingsvalget 
2017 - Myndighet, 
stemmestyrer, 

I forbindelse med avvikling av Stortingsvalget og 
Samtingsvalget 2017 gis rådmannen myndighet til å 
treffe vedtak i enkeltsaker eller type saker som ikke er 
av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 10 nr. 4 
og § 23. nr. 4 

 x 
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forhåndsstemmin
g, valgdag  

030/1
7  

Årsrapport 2016 
og plan 2017 for 
Trygge 
lokalsamfunn 
samt årsrapport 
for folkehelse 
2016  

Årsrapport for 2016 og plan for 2017 for Trygge 
lokalsamfunn samt årsrapport for partnerskap for 
folkehelse 2016 tas til orientering.  

 x 

031/1
7  

Referatsaker  Referater/meldinger tas til orientering.    

032/1
7  

Ordfører og 
rådmannen 
informerer  

   

033/1
7  

Forespørsler     

034/1
7  

Høring og 
offentlig ettersyn 
av forslag til 
planprogram for 
Regional plan for 
bærekraftig 
arealpolitikk  

1. Re kommune anmoder om at det i blir utarbeidet en 
langsiktig utviklingsgrense i Undrumsdal i forbindelse 
med denne revisjonen av RPBA.  
 
2. I tråd med vedtak i kommuneplan tas Haugan 
næringsområde vest ut av RPBA.  
 
3. Re kommune er godt fornøyd med at det legges 
opp til et bredt samarbeid og dialog med kommunene. 
Re kommune vil koordinere sin deltakelse i 
planarbeidet med Tønsberg kommune, men finner det 
naturlig at Re kommune deltar med egne 
representanter både i politisk og administrativ 
styringsgruppe.  

 x 

035/1
7  

Strategisk 
næringsplan for 
Re og Tønsberg - 
opplegg og 
organisering  

1. Det utarbeides en felles strategisk næringsplan for 
Re og Tønsberg.  
 
2. Følgende tidsplan og prosess legges til grunn for 
arbeidet:  
4. mai kl 1700. Felles arbeidsmøte Utvalg for 
næringsutvikling og samfunnsutvikling i Tønsberg 
(UNS) og Hovedutvalg for Drift, eiendom og næring i 
Re (DEN). Drøfting av ev. behov for justering av 
tidsplanen.  
 
Før sommerferien – Næringsforeningene sender ut 
spørreundersøkelse til sine medlemmer  
 
18. august – Frist for innspill fra næringsforeningene  
 
28. september – Høringsforslag vedtas i UNS og i 
DEN 11. oktober.  
 
11 - 30. oktober – Høring hos berørte parter  
 
Oktober (i høringsperioden) Utvidet Tønsberg 
Nærings og Byforum, – frokostmøte i samarbeid med 
næringsforeningene  

 x 
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23. november – Planen behandles i UNS og i DEN 21. 
november  
 
6. desember – Planen vedtas i Tønsberg Bystyre, Re 
kommunestyre 12. desember. 

036/1
7  

Fremtidig 
lokalisering av 
fylkesmannsemb
etet i ny region  

Re kommune ønsker ikke å ta stilling til å støtte brevet 
fra Tønsberg eller ikke, saken har flere sider og de er 
ikke tilstrekkelig opplyst for kommunestyret.  

 x 

036/1
7  

Godkjenning av 
møteprotokoll  

Møteprotokoll fra 25.04.2017 godkjennes.   

037/1
7  

Regnskap og 
årsberetning Re 
kommune 2016  

1. Regnskapet for drift og investering og 
årsberetningen for Re kommune for 2016 godkjennes.  
 
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på drift på 
kr 26.494.693 godkjennes.  
 
3. Kr. 200.000 avsettes til etablering av 
handicaprampe på Langevann, slik det ble forutsatt i 
vedtatt kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, 
sak 93/16. Rampe bygges så snart det er praktisk 
mulig  
 
4. Av overskuddet disponeres 2 mill kr til vedlikehold 
av veier, 2 mill til ekstra vedlikehold av bygninger. 
Administrasjonen legger frem et forslag til disponering 
av midlene for DEN, hvor Tinghaugveien inngår.  
 
5. Tilstanden på uteområdene i alle kommunens 
barnehager sees på under ett, det settes opp en 
prioritert oppgraderingsplan. Planen legges frem for 
kommunestyret første møte over sommeren, 
kommunestyret er positive til å bevilge ytterligere 
midler til dette formålet fra bufferfondet.  
 
6. Rådmannen gis fullmakt til å sørge for nødvendig 
solskjerming på helsehuset sansehager så raskt som 
mulig, formannskapet orienteres om arbeidet 
underveis pr. epost.  
 
7. Det resterende overskudd avsettes til bufferfond.  
 
8. Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket 
underskudd på 7,5 mill.kr grunnet kommunalt utlån av 
midler etter vedtak i kommunestyret. Det udekkede 
underskuddet finansieres i 2017 ved bruk av ubundet 
investeringsfond, konto 2.5400.910, med kr 
7.500.000,-. Budsjettendringer føres tilsvarende. Etter 
bruk gjenstår 0,7 mill.kr på fondet.  
 
9. Regnskapet og årsberetning oversendes 
fylkesmannen til orientering. 

 x 
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038/1
7  

Budsjettrevisjon 
Re kommune 1. 
tertial 2017  

1. Regnskapsrapporten om drifts- og 
investeringsbudsjettet tas til orientering.  
 
2. Driftsbudsjett 2017 på fellesområdet, frie inntekter 
og finans endres slik:  
i. Skatteanslaget reduseres med 1 mill.kr.  
ii. Tilskudd til ressurskrevende brukere reduseres med 
5,7 mill. kr.  
iii. Premieavvik KLP/SPK, inntekten økes med 1 mill.kr 
til 4 mill. kr.  
iv. Renteinntekter bank økes med kr 500’.  
v. Renteutgiftene reduseres med 1,3 mill.kr.  
vi. Avdrag reduseres med 0,5 mill.kr.  
vii. Reserve til rettighetsbaserte tjenester reduseres 
fra 3,65 mill.kr, med 3,4 mill.kr til 0,25 mill.kr.  
 
3. Driftsbudsjettet endres da slik: 

 
 

 
4. Investeringsbudsjettet endres slik pr prosjekt med 
investering og en felles finansiering:  

 
 

 
5. Budsjettskjema 2a endres slik: 

 x 
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039/1
7  

Re kommune- 
utfordringer i 
økonomiplanperio
den 2018-2021  

1. Saken tas til orientering.  
 
2. Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide en 
økonomiplan for årene 2018-21 der kravet er at 
bufferfondet skal utgjøre ca 20 mill. kr ved utgangen 
av 2019.  

 x 

040/1
7  

2. 
gangsbehandling 
- Forskrift om 
utslipp av 
sanitært 
avløpsvann fra 
spredt 
bebyggelse  

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra 
spredt bebyggelse i Re kommune vedtas som den 
foreligger med følgende endring i § 7:  
 
- Utslipp til sjø og ferskvann, lokaliseres minst 2 meter 
dypt ved lavest vannstand.  
 
Re kommune informerer alle aktuelle husstander i 
form av en enkel folder, med grendemøter og på 
andre aktuelle måter.  
 
Re kommune setter av ressurser til å bistå med 
rådgivning og bistand til søknadsprosessen.  
Forskriften gjøres gjeldende etter kommunestyrets 
behandling.  

 x 

041/1
7  

Detaljregulering 
Nordre Hem 
massedeponi, 
kun rene masser, 
PlanID 20160036 
- 2. 
gangsbehandling  

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 
vedtas reguleringsplan datert 19.01.2017, revidert 
29.05.2017 for Nordre Hem PlanID 20160036 
med følgende endringer:  
 
Plankartet:  
a. Avsatt nytt / eget bestemmelsesområde som angir 
hvor det skal etableres sedimentasjonsbasseng, 
område #SB-LNFA (0,2 daa)  
b. Midlertidig adkomst til deponiet er flyttet ca 25 meter 
lengre mot syd (slik at adkomsten samsvarer med 
byggeplanen som er sendt til Statens vegvesen)  
 
Bestemmelser:  
c. §2.3 Hemsveien skal ikke benyttes til anleggstrafikk 

i deponeringsperioden  
d. §5.1.4 Bruken av området skal vurderes på nytt 

etter 10 år. Deponeringstiden settes til maks 12 år fra 
godkjent reguleringsplan (jfr. Plan og bygningsloven 
§12-7 pkt 2)  

 x 
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e. §5.1.6 Det skal etableres en vaskeplass innenfor 

området, ved avkjøringen, for å hindre tilgrising av 
fylkesveien, Undrumsdalveien.  
f. §6.4 Drikkevannskilden syd for planområdet skal 
sikres før det kan deponeres masser i planområdet.  
 
Planbeskrivelse  
g. Sedimentasjonsbassenget (#SB-LNFA) er tatt inn i 
arealregnskapet.  
 
2. Planen opphever deler av reguleringsplan for E18 
Kopstad – Tønsberg grense vedtatt 05.09.2002, 
PlanID 0716 R60-0009-211 

042/1
7  

Detaljregulering 
Skjeggestadåsen 
felt B13, planID 
20110011- 
andregangs 
behandling  

1. I medhold av plan – og bygningslovens §12-12 
vedtas reguleringsplan for Skjeggestadåsen felt B13, 
plan ID 20110011, plankart datert 07.12.2016 
rev.10.05.2017, reguleringsbestemmelser datert 
14.02.2017, rev 16.05.2017  
 
Plankartet endres slik at offentlig vei o_veg1 får riktig 
reguleringsbredde 8 meter etter kommunal standard.  
 
Bestemmelsene: (endring vist i fet skrifttype)  
§3.1.3a endres fra Garasjer, uthus kan plasseres 
utenfor viste byggegrenser, men 2,5m fra 
eiendomsgrense mot offentlig veg. Til Garasjer, 
uthus kan plasseres utenfor viste byggegrenser, 
men 2,0m fra eiendomsgrense mot offentlig veg. 
Disse må ikke være til hinder for offentlig 
ledningsnett.  
 
2. Planen opphever deler av reguleringsplan for 
Skjeggestadåsen, planID R10-0014, deler av 
detaljregulering for Skjeggestadåsen felt B11 og B12, 
planID 20120017, og deler av detaljregulering for 
Skjeggestadåsen felt B15, planID 20110013.  

 x 

043/1
7  

Fritak for 
eiendomsskatt for 
bygg som er 
gagnlige for 
kommunen  

1. For skatteåret 2017 gis det et generelt fritak for 
eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) 
for bygninger eid av stiftelser eller institusjoner som 
har som hovedformål å gagne kommunen. Følgende 
bygg og anlegg skal fritas: Speiderhytte gbnr 296/2/ 
fnr 1 Eid av Nøtterøy KFUK speidere.  
 
2. Det innvilges ikke fritak for Ramnes prestegård med 
eier Opplysningsvesenets fond.  

 x 

044/1
7  

SMART oppvekst 
- evaluering- 
status og veien 
videre  

1. Rapport: SMART oppvekst 2011 - 2016 – status og 
veien videre, tas til orientering.  
 
2. Etablering av et SMART senter i Re kommune 
utredes videre og legges fram til politisk behandling 
sammen med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-
2021. Utredningen skal vise organisering, lokalisering 
og økonomiske konsekvenser. 

 x 
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045/1
7  

Valgstyret - 
suppleringsvalg  

Som nytt medlem i valgstyret etter Ulf Lund 
Halvorsen, velges Michael Aasestrand Hansen.  

 x 

046/1
7  

Vertskommunesa
marbeid med 
Tønsberg – plan, 
byggesak og 
geodata  

1. Det opprettes vertskommunesamarbeid etter 
kommunelovens § 28 -1 b for tjenestene plan, byggesak 

og geodata mellom Re kommune og Tønsberg 
kommune med virkning fra 01.09.2017, med Tønsberg 
som vertskommune.  
 
2. Vertskommunesamarbeidet lokaliseres i Tønsberg 
kommune.  
 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en 

samarbeidsavtale om felles plan-, byggesak og 
geodatavirksomhet mellom Re kommune og Tønsberg 
kommune.  
 
4. Rådmannen i Re instrueres til å delegere aktuelle 
oppgaver og beslutningsmyndighet til rådmannen i 
Tønsberg kommune.  

 x 

047/1
7  

Lokal forskrift om 
rett til opphold i 
sykehjem eller 
boform med 
heldøgns omsorg 
og pleie – kriterier 
og ventelister, Re 
kommune  

Vedlagte forslag til «Lokal forskrift om rett til 
opphold i sykehjem eller boform med heldøgns 
omsorg og pleie – kriterier og ventelister, Re 
kommune» med hjemmel i Helse og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd, § 3-2 a 
andre ledd og pasient og brukerrrettighetsloven § 
2-1 e første ledd vedtas og forskriften gjøres 
gjeldende dra 1.juli 2017. 

 x 

048/1
7  

Ordfører og 
rådmannen 
informerer  

   

049/1
7  

Forespørsler    

050/1
7  

Referatsaker - 
Kommunestyret 
20.06.2017  

Referatsaker tas til orientering.   

051/1
7  

Politisk plattform 
for sammenslåing 
av Re og 
Tønsberg, del 2  

Arbeidsutvalgets forslag til politisk plattform – 
sammenslåing av Re og Tønsberg, godkjennes med 
følgende tillegg i pkt. 4:  
· Nye Tønsberg skal være en tydelig og fremtidsrettet 

miljøkommune  
· Nye Tønsberg skal ha en offensiv rolle i arbeidet mot 

arbeidslivskriminalitet 

 x 

052/1
7  

Valg av 
Fellesnemnd  

Fra Re kommune velges:  
Thorvald Hillestad, SP  
Frode G. Hestnes, Frp  
Trude Viola Antonsen, Ap  
Tove Øygarden, H  
Benedicte Lyngås, Krf  
Heming Olaussen, Sv  
Bent Sørsdal, V  
Kari Proos, Mdg  
 
Som varamedlemmer velges:  

 x 
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Lise Berit Firing, Sp  
Heidi Myhre, Sp  
Bente Torunn Brekke, Frp  
Trond Ekstrøm, Frp 
Lars Jørgen Ormestad, Ap  
Tordis Hovet, Ap  
Øyvind Jonassen, H  
Anita Kristiansen, H  
Odd Gjerpe, Krf  
Alf Henrik Engen, Krf  
Elisabeth Sann, Sv  
Marit Theiste Østlie, Sv  
Elin Berg Schmidt, V  
Dag Enerhaugen, V  
Roar Lefsaker, Mdg  
Erlend Vagle, Mdg  

053/1
7  

Valg av revisor 
for fellesnemnda  

1. Tønsberg kommune velges som regnskapsførende 
kommune for fellesnemnda. 
  
2. KPMG velges som revisor for fellesnemnda. 

 x 

054/1
7  

Flytting av 
folkebiblioteket til 
Revetal sentrum - 
vurdering av 
alternativer  

1. Folkebiblioteket flyttes til Revetal sentrum.  
 
2. Det utlyses en anbudskonkurranse hvor Re 
kommune ønsker leie lokaler til bibliotek i Revetal 
sentrum.  
 
3. Kommunestyret forutsetter at biblioteklokalene på 
Brår tas i bruk til glede og nytte for beboere på Brår og 
andre innenfor samme brukergruppe, f.eks som 
fellesareal og til samspising.  

 x 

055/1
7  

Uteområdet ved 
Solerød 
oppvekstsenter - 
oppgradering  

Solerød oppvekstsenter tildeles 300.000 av årets 
bevilgning til innkjøp av lekeapparater og 
oppgradering av uteområdet.  
 
Solerød er også med i den helhetlige oversikten 
kommunestyret har bedt om til høsten.  

x 
 
 
 
På-
begynt 

x 

056/1
7  

Uttalelse til 
eventuell 
grensejustering 
mellom Re og 
Holmestrand 
kommuner - 
Grettebygd 
grunnkrets. 

Re kommune mener med bakgrunn i resultatet av den 
gjennomførte spørreundersøkelsen i Grettebygd i 
perioden 09-22.05.17 at det ikke er grunnlag for å 
foreta en grensejustering mellom Re og Holmestrand. 
Grettebygd bør forbli en del av Re kommune. 

 x 

057/1
7  

Godkjenning av 
møteprotokoll  

Møteprotokoll fra 13.06.2017 godkjennes    

058/1
7  

Endring av 
vedtektene for 
Vestfold 
Interkommunale 
Kontrollutvalgsse
kreteriat  

Det fremlagte forslaget til endring av §4 i 
vedtektene for Vestfold Interkommunale  
Kontrollutvalgssekreteriat godkjennes.  

 x 

059/1
7  

Vertskommunesa
marbeid 

1. Samarbeidsavtalen om vertskommunesamarbeidet 
Barnevernvakta i Vestfold godkjennes.  

 x 
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Barnevernvakta i 
Vestfold - revidert 
samarbeidsavtale  

 
2. Kommunestyret instruerer rådmannen til å 
delegerer ansvar og myndighet etter barnevernloven 
til rådmannen i Tønsberg innenfor 
samarbeidsavtalens formål og ansvarsområde.  

060/1
7  

Sand Camping- 
Videre drift  

1. Det innledes forhandlinger med Sand Bade- og 
Campingplass AS om ny langsiktig driftsavtale for 
Sand Camping. 
  
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige 
avtaler. 

 x 

061/1
7  

Sammenslåing av 
Nordre Vestfold 
tingrett, Larvik , 
Sandefjord og 
Tønsberg tingrett 
til én domstol  

1. Re kommune støtter en sammenslåing av dagens 
fire tingrettene til en felles tingrett i Vestfold.  
 
2. Felles tingrett bør lokaliseres i Tønsberg 

 x 

062/1
7  

Søknad om fritak 
fra politiske verv - 
opprykk og 
suppleringsvalg  

Saken utsettes.    

063/1
7  

Godkjenning av 
samarbeidsavtale 
for 
vertskommunesa
marbeid- plan, 
byggesak og 
geodatavirksomh
et for Tønsberg 
og Re  

Samarbeidsavtale om felles plan-, byggesak og 
geodatavirksomhet for Re og Tønsberg kommuner 
vedtas . 

 x 

064/1
7  

Referatsaker  Referater/meldinger tas til orientering.    

065/1
7  

Ordfører og 
rådmannen 
informerer  

   

066/1
7  

Forespørsler     

067/1
7  

Godkjenning av 
møteprotokoll  

Møteprotokoll fra 05.09.2017 godkjennes    

068/1
7  

Behandling av 
forvaltningsrevisjo
nsrapport Skole i 
Re kommune 
med fokus på 
elevenes 
psykososiale 
miljø  

Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Skole i Re kommune med fokus på elevenes 
psykososiale miljø» og slutter seg til revisors 
konklusjoner og anbefalinger, og kontrollutvalgets 
vedtak.  
 
Kommunestyret henstiller rådmannen om å følge opp 
revisors anbefalinger:  
· Re kommune – skoleeier:  
 
- bør vurdere om de har tilstrekkelig rutiner for å få 
informasjon om hendelser på skolebussen, som 
svekker det psykososiale miljøet for elevene.  
 

På-
begynt 
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· Ramnes skole:  

 

- bør sørge for at skolen oppfyller sin informasjonsplikt 
om at foreldre kan be om tiltak, som angår det 
psykososiale miljø, ved for eksempel informasjon på 
en offentlig nettside for skolen.  
- bør vurdere om skolen har tilstrekkelige tiltak for å 
redusere opplevelsen av krenkende ord og 
handlinger, som for eksempel mobbing, i forbindelse 
med skolevei/ skoleskyss.  
 
Kommunestyret ser det som positivt at rådmannen i 
sin uttalelse til rapporten er konkret om oppfølging av 
anbefalingene, og registrer at det er satt i gang 
planer/arbeid på området. Kontrollutvalget vil be om 
en tilbakemelding fra rådmannen om status for 
oppfølging av rapporten innen desemger 2017.  

069/1
7  

Helhetlig og 
systematisk plan 
for arbeidet med 
skolemiljø, 
mobbing og 
andre krenkelser  

1. Helhetlig og systematisk plan for arbeidet med 
skolemiljø, mobbing og andre krenkelser vedtas slik 
den foreligger.  
 
2. Planen evalueres jevnlig fram til sommeren 2018. 
Ved eventuelle endringer legges den fram til ny 
politisk godkjenning. Under evaluering av planen skal 
ansatte ved skolene, Fau, elevrådet og barne- og 
ungdomsrådet høres.  

På-
begynt 

 

070/1
7  

Tilstandsrapport 
for grunnskolen i 
Re kommune 
2016/2017  

1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Re kommune for 
2016/2017 tas til orientering.  
 
2. Det arbeides videre med fokus på et godt 
læringsmiljø og et godt læringsutbytte der gode 
resultater opprettholdes og der grunnskolepoengene 
søkes økt opp til gjennomsnittet i Vestfold. 

På-
begynt 

 

071/1
7  

Melding - 
Systematisk 
identifisering og 
oppfølging av 
utsatte barn - 
SMART 
samhandling  

Meldingen tas til orientering.   x 

072/1
7  

Søknad om fritak 
fra politiske verv - 
opprykk og 
suppleringsvalg  

Malvin Stordalen innvilges fritak.  
Supplering til kommunestyret ved opprykk.  
Supplering varamedlem DEN ved opprykk.  
Som nytt medlem av kontrollutvalget velges Harald 
Løken. Han må da strykes som 1.varamedlem til 
HOV. Supplering der ved opprykk.  

 x 

073/1
7  

Søknad om fritak 
fra politiske verv - 
suppleringsvalg  

Henriette Linnestad innvilges fritak.  
Som nytt medlem av kontrollutvalget velges Mona 
Røisgård Kirkevold.  

 x 

074/1
7  

Avvikling av 
kommunale 
heimevernsnemd
er  

Den kommunale heimevernsnemnda i Re kommune 
legges ned med umiddelbar virkning. Medlemmene 
fritas fra sine verv fra samme tidspunkt.  

 x 
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075/1
7  

Status 
fremfestekontrakt
er. 
Prinsippavgjørels
e vedr. 
ettergivelse av 
krav.  

1. Re kommune ettergir alle urettmessige fakturerte 
krav om festeavgift for perioden 2013-2017 med de 
forutsetninger som framkommer i saken.  
 
2. Økonomiske konsekvenser håndteres i forbindelse 
med regnskapet for 2017.  

Nesten 
sluttført 

 

076/1
7  

Budsjettrevisjon 
2. tertial 2017  

1. Regnskapsrapporten om drifts- og 
investeringsbudsjettet tas til orientering.  
2. Driftsbudsjett 2017 på fellesområdet, frie inntekter 
og finans endres slik:  
i. Tilskudd til ressurskrevende brukere økes med 0,25 
mill. kr.  
ii. Eiendomsskatt bolig, inntektsanslaget økes med 0,3 
mill.kr til 14,7 mill. kr.  
iii. Renteinntekter bank økes med kr 400’.  
iv. Renteutgiftene reduseres med 3 mill.kr.  
v. Avdrag økes med 0,3 mill.kr.  
vi. Reserve til rettighetsbaserte tjenester økes med 
3,67 mill.kr til 3,95 mill.kr.  
 
Økningen legges direkte til riktig kostnadssted.  
1. Driftsbudsjettet endres da slik:  

 
 
2. Re kommune frafaller fakturering av avgift for 
renovasjon for 4. kvartal 2017 og setter ned avgiften 
for husstandene tilsvarende. Dette innebærer at en 
«normal» husstand får kr.637- i reduserte kommunale 
avgifter på siste regning i 2017. Kommunen øker 
bruken av selvkostfondet til renovasjon med kr 1 970 
000,- til erstatning for bortfall av gebyrinntekter.  
 
Følgende budsjettendring vedtas på art, ansvar, 
tjeneste:  

 
 
3. Investeringsbudsjettet endres slik pr prosjekt med 
sum investering og en felles finansiering:  

 

 x 
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4. Budsjettskjema 2a endres slik:  

 
077/1
7  

Godkjenning av 
samarbeidsavtale 
for 
vertskommunesa
marbeid -felles 
landbruksforvaltni
ng for Re og 
Tønsberg  

1. Det opprettes vertskommunesamarbeid etter 
kommunelovens § 28 -1 b for landbruksforvaltning 
mellom Re kommune og Tønsberg kommune. 
Samarbeidet opprettes med virkning fra 01.01.2018, 
med Tønsberg som vertskommune og lokalisert til 
kommunehuset på Revetal.  
 
2. Vedlagte samarbeidsavtale om felles 
landbruksforvaltning mellom Re kommune og 
Tønsberg kommune vedtas.  
 
3. Arbeidsforholdet til de ansatte på landbrukskontoret 
i Re kommune overføres til Tønsberg kommune.  
 
4. Rådmannen i Re instrueres til å delegere aktuelle 
oppgaver og beslutningsmyndighet til rådmannen i 
Tønsberg kommune. 

 x 

078/1
7  

Overføring av 
vigselsmyndighet 
til kommunene  

1. Kommunestyret gir i sitt delegasjonsreglement 
vigselsmyndighet til rådmann Trond Wifstad. 
Vigselsmyndigheten gjelder fram til 31.12.2019.  
 
2. Vigsling gjennomføres i tilrettelagte lokaler i 
kommunehuset, innenfor normal åpningstid, samt 
siste lørdag i måneden, eller etter avtale med vigsler.  
 
3. Re kommune tilbyr vigsler også for andre 
kommuners innbyggere. 

 x 

079/1
7  

Referatsaker  Referater/meldinger tas til orientering.    

080/1
7  

Ordfører og 
rådmannen 
informerer  

   

081/1
7  

Forespørsler     

082/1
7  

Godkjenning av 
møteprotokoll  

Møteprotokoll fra 24.10.17 godkjennes    

083/1
7  

Søknad om 
permisjon fra 
politiske verv  

Frode Hestnes innvilges permisjon for den tid han er 
statssekretær ved statsministerens kontor.  
For den tid han har permisjon foretas følgende valg:  

 x 
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Som varaordfører velges Bente Torun Brekke.  
Bente Torun Brekke velges som fast medlem i 
formannsskapet.  
Bente Torun Brekke velges som medlem i valgstyret 
og fellesnemnd.  
Som personlig varamedlem for Bente Torun Brekke til 
valgstyret velges Trond Ekstrøm.  
Som varamedlem til hovedutvalg DEN velges Morten 
Stordalen.  
Som varamedlem til valgnemnd velges Trond 
Ekstrøm.  
Som varamedlem til Gunhild og Kåre Skarrebos 
stiftelse velges Morten Stordalen  

084/1
7  

Re kommune og 
plassering i 
Kommunebarome
ter 2017 i 
Kommunal 
rapport  

Saken og rapporten tas til orientering.  x 

085/1
7  

Trafikksikkerhets
plan 2017-2020  

Trafikksikkerhetsplanen slik det framgår av vedlegg 
godkjennes.  
 
Økonomiske konsekvenser av tiltakene i planen 
vurderes i økonomiplanen for 2018-21.  
 
Følgende skal implementeres i planen:  
- Fotgjengerfelt fra Solerød skole til Idrettsanlegget  
- Utbedring som hindrer farlige situasjoner på 
Undrumsdalsveien v/Undrumsdal kirke.  
- Fartsreduserende tiltak for Kopstadveien ved 
Haugan. 

 x 

086/1
7  

Tiltaksplan 2018 -
Formålsbygg  

Saken utsettes.    

087/1
7  

Lokaler i Revetal 
sentrum til Re 
Folkebibliotek  

Re kommune inngår leieavtale med Revetal Invest AS 
for lokaler til Re folkebibliotek.  
 
Utgiftene innarbeides i budsjett 2018/økonomiplan 
2018-21.  

 x 

088/1
7  

Handlingsplan for 
anlegg og 
områder 2018  

Handlingsplan for anlegg og områder vedtas slik den 
foreligger i saken med de endringer som fremgår av 
notat til kommunestyret i Re kommune vedr. sak 
88/17 datert den 08.12.2017. 

 x 

089/1
7  

Hjelpemiddellager 
- Overgang fra 
korttidslager i 
Holmestrand til 
korttidslager i 
Tønsberg 
kommune  

Re kommune tilslutter seg Korttidslager for 
hjelpemidler i Tønsberg kommune fra 1.januar 2018.  
 
Det forutsettes at vertskommuneavtale legges fram til 
politisk godkjenning på nyåret i 2018. 

 x 

090/1
7  

Dekningsgrad 
heldøgns 
omsorgsplasser i 
Tønsberg og Re  

Saken tas til orientering.   x 
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091/1
7  

Oppregulering av 
festeavgift for 
Brekkeåsen 
f.o.m. 2017 - 
godkjenning av 
avtale mellom Re 
kommune og 
Opplysningsvese
nets fond  

Avtale mellom Re kommune og Opplysningsvesenets 
fond om oppregulering av festeavgift for Brekkeåsen, 
tomtefelt av Våle prestegård slik det framgår av saken 
godkjennes.  
 
Utgiftsøkningen innarbeides i budsjett/økonomiplan 
2018-2021. 

 x 

092/1
7  

Samarbeid om 
tjenester mellom 
Tønsberg og Re 
kommuner 
innenfor teknisk 
sektor  

1. Vedlagte avtale mellom Re og Tønsberg kommuner 
om samarbeid innenfor teknisk sektor vedtas.  
 
2. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette 
samarbeidet.  
 
3. Driftskostnader utover lønn, videreføres i Re 
kommunes regnskap.  
 
4. Tønsberg fakturerer Re kommune for administrative 
tjenester tilsvarende personalkostnader i det aktuelle 
tjenesteområdet. 

 x 

093/1
7  

Budsjett 2018 og 
økonomiplanen 
2018-21 for Re 
kommune  

1. a. Budsjett for 2018 vedtas med de netto beløp pr 
rammeområde hovedoversikter i kap. 3. Budsjett 
2018. I driftsbudsjett skjema 1B vedtas netto rammen 
for områdene fellesområde, rådmann/stab, 
oppvekst/kultur, helse velferd og teknikk næring og 
overføring kirken med følgende endringer:  
 
· Det avsettes 4 mill kr til vedlikehold/oppgradering av 

Kleivaveien i 2018. Finansieres ved låneopptak. Det 
forutsettes en utredning av kostnader og at veien blir 
kjørbar for skolebuss. Saken fremlegges politisk 
behandling.  
· Bygningsvedlikeholdet økes med 500 tusen hvert år i 

økonomiplanperioden. Finansieres ved låneopptak.  
· Barnetrygden holdes fortsatt utenfor ved beregning 

av økonomisk sosialhjelp. Budsjettposten økes med 
750.000 ved at bufferfondet reduseres tilsvarende.  
· Kulturprisen ønkes fra kr 7000,- til kr 10.000,-. 

Formannskapet disposisjon belastes kr 3000,-  
· Kr 100.000,- legges inn som støtte til merking av 

turstier. Belastes bufferfond.  
· Rådmannens anslåtte budsjettbesparelser på 2,8 

millioner kroner nullstilles og disposisjonsfondet 
reduseres tilsvarende. Ny økonomisk vurdering gjøres 
ved 1. budsjettjustering i 2018.  
 
b. I driftsbudsjett skjema 1 A vedtas rammen 
spesifisert som til fordeling drift.  
 
2.Investeringsbudsjett 2018 vedtas med hensyn på 
finansiering i Budsjettskjema 2A investering og fordelt 
pr prosjekt i avsnitt Budsjettskjema 2B pr prosjekt.  
 

 x 
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3. Rammen for bruk av lån til settes til kr 41.042.000,- 
i 2018. Derav utgjør nytt låneopptak kr 21.635.000,- 
da det er ubrukte lånemidler fra 2017. Avdragstiden 
tilpasses bestemmelsene i kommuneloven § 50 nr 7 
om vektet avdragstid.  
 
4. Det beregnes forskuddsskatt for 2018 med 
maksimal prosentsats for skattbar inntekt og maksimal 
prosentsats for skattbar formue i henhold til de satser 
Stortinget vedtar. Det benyttes 10 % marginavsetning 
av forskuddsbetalt skatt.  
 
5. Betalingssatser for området oppvekst og kultur 
endres slik fra 1.1.2018:  
a. Barnehage, satsen for full plass pr måned eksklusiv 
mat økes til ny maksimalsats kr 2.910,-. Pris for mat 
økes med deflator 2,6% til kr 247,- pr mnd.  
b. Moderasjonsordningen i barnehage basert på 
nasjonal ordning videreføres. Ingen familier skal 
betale mer enn 6 % av familiens inntekt for hel plass. 
Det er gratis kjernetid i barnehage for 3 til 5 åringer.  
c. SFO satsene økes med deflator ca 2,6 %, jfr. tabell 
under rammeområdet.  
d. Kulturskolesatsene økes med deflator 2,6 % jfr 
tabell. Egenbetaling pr semester blir kr 1.513,- og 
instrumentleie blir kr 282,- pr semester. Deltakelse i 
ensemble blir kr 503,-. Søskenmoderasjonen og rabatt 
ved flere plasser samme elev, er 30%.  
e. Folkebadets satser økes etter rehabilitering til kr 
45,- for voksne og kr 35,- for barn.  
 
6. Betalingssatser helse og velferd endres slik fra 
1.1.2018:  
a. Egenbetaling praktisk bistand/hjemmehjelp og 
måltider økes med 2,7 %, jfr. tabell under 
rammeområdet Helse og velferd, virksomhet helse og 
omsorg.  
b. Måltider bofellesskap og hjemmeboende økes i tråd 
med tabell under rammeområdet Helse og velferd, 
virksomhet helse og omsorg.  
c. Trygghetsalarm, egenandelen økes til beregnet 
selvkost kr 432,- pr måned, som er beskrevet under 
rammeområdet Helse og velferd.  
d. Korttidsopphold settes til sentralt fastsatt 
maksimalpris for 2018, pt kr 155,- pr døgn.  
 
7. Gebyr innen teknikk og næringstjenester:  
Vedlagte gebyrregulativ vedtas.  
For vann, avløp, slam, renovasjon og feiing skal 
gebyrene samlet dekke 100 % av selvkost.  
a. Gebyr for vann, avløp og renovasjon, regulativets 
punkt 8, reduseres for en normalbolig med 0,8 %, som 
vist i tabell under rammeområdet.  
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b. Tilknytningsgebyr for vann og avløp, punkt 8.1 og 
8.2, opprettholdes uendret.  
c. Tømmegebyr slam, punkt 8.3 reduseres med 45,6 
%.  
d. Gebyr for feiing og tilsyn av piper og ildsteder, 
punkt 9.1, økes med 1,7 %.  
 
8. Husleie for utleie av kommunale bygninger som 
skoler/samfunnshus/idrettshaller økes lik kommunal 
deflator, 2,6 % for 2018.  
 
9. Satser for årlige festeavgifter på kirkegårdene i 
2018 økes til kr. 320,- for grav på kistefelt og kr. 160,- 
for grav på urnefelt i tråd med vedtak i kirkelig 
fellesråd.  
 
10. Rådmannen gis fullmakt i 2017 til å erverve boliger 
for vanskeligstilte og flyktninger for inntil 4 mill.kr 
dersom dette er nødvendig for å gjennomføre vedtatt 
mottaksplan. Spesielle tilskuddsordninger fra 
Husbanken forutsettes benyttet og det kan da opptas 
ytterligere lån inntil 3,5 mill.kr til dette formålet spesielt 
ved behov.  
 
11. Rådmannen gis fullmakt til å selge boliger ved 
endringer i behovet.  
 
12. Økonomiplanen for Re kommune for 2018-2021 
vedtas med de netto rammebeløp som fremgår av 
kap. 4 Økonomiplanen 2018-21. I hovedoversikt 
budsjettskjema 1 a vedtas beløpene for Til fordeling 
drift. I budsjettskjema 1 b vedtas netto beløp pr 
rammeområdene felles, rådmann/stab, 
oppvekst/kultur, helse velferd og teknikk næring og 
overføring til kirken med følgende endring:  
· Bygningsvedlikehold økes med 500 tusen kr hvert år 

i økonomiplanperioden. Finansieres ved låneopptak.  
· Det avsettes 4 mill kr til heving av Tinghaugveien 

(kulvert) over Ramneselva i 2019. Finansieres ved 
låneopptak. Det forutsettes en utredning av kostnader 
inntil 4 mill kr. Sak fremlegges politisk behandling.  
· Kulturprisen økes fra kr 7000,- til 10.000,-. 
Formannskapets disposisjon belastes kr 3.000,-.  
 
13. Investeringsrammene i perioden fastsettes i tråd 
med tabellene pr prosjekt i kap. 4. Oversikt over 
investeringer med finansiering 2018-21. Felles 
finansiering vedtas iht oppsettet.  
 
14. Re kommune vedtar videreført eiendomsskatt i 
2018 med hjemmel i eiendomsskatteloven § 3,  
g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk 
og bruk og annan næringseigedom  
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Det omfatter alle typer boliger og fritidseiendommer i 
hele kommunen.  
 
15. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og 3 skal 
følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 
2017: Eiendomsskattesatsen settes til to promille. 
Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.  
 
16. Skatteetatens formues grunnlag for boliger og 
fritidseiendommer skal benyttes som metode for 
verdifastsettelse boligeiendommer. Siste tilgjengelige 
grunnlag benyttes, dvs fra 2016 ligningen. Grunnlaget 
benyttes på alle boliger som har dette fastsatt av 
skatteetaten. For boliger hvor det ikke foreligger 
formues grunnlag og for fritidseiendommer, blir det 
foretatt takst som vedtas i sakkyndig nemnd i Re 
kommune.  
 
17. For skatteåret 2018 gis det et generelt fritak for 
eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) 
for bygninger eid av stiftelser eller institusjoner som 
har som hovedformål å gagne kommunen. Det gis 
fritak for eiendomsskatt for de samme bygg som 
kommunestyret har vedtatt fritak for i 2017.  
 
18. I forbindelse med behandling av årsregnskapet for 
2017 og anvendelse av et eventuelt  
overskudd, skal midler til omlegging av tak på 
Ramnes kirke prioriteres.  
 
19. I lys av at sak om gjennomgang av helse og 
omsorg (KPMG-rapporten) er utsatt til 2018 av HOV, 
utsettes også de økonomiske konsekvenser av 
rapporten inntil denne er gjennomgått i sin fulle 
bredde.  
 
Rådmannens anslåtte budsjettbesparelser på 2,8 
millioner kroner nullstilles og disposisjonsfondet 
reduseres tilsvarende. Ny økonomisk vurdering gjøres 
ved 1. budsjettjustering i 2018.  
 
20. Forprosjekt til nytt ungdomshus utsettes til 
finansieringsplan for hele prosjektet er fremlagt og 
godkjent av kommunestyret.  
 
21. Tiltak om bolig for ungdom/førstegangsetablerere 
prioriteres med en målsetting om byggestart senest 
2019.  
 
22. Rådmannen bes se på mulighet for styrking av 
fysioterapitjenesten og styrking av skolene for å gå 
barn med store utfordringer bedre hjelp ved 
budsjettrevisjonen i juni.  
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23. Det forutsettes at brukerne av matombringen i dag 
får assistanse til andre løsninger for å få middagsmat 
hjem. Tiltaket om kutt i tilbudet evalueres ved første 
budsjettrevisjon 2018. Saken skal til behandling i 
fagutvalget HOV først.  
 
24. Rådmannen bes utrede sommerbarnehage som 
innbefatter samtlige barnehager i kommunen til et 
samlet sommertilbud.  
 
25. Budsjett 2018 og økonomiplanen 2018-21 sendes 
fylkesmannen til orientering. 

094/1
7  

Detaljregulering 
for Gretteåsen 
syd 2 - PlanID 
20150029 - andre 
gangs behandling  

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 
vedtas reguleringsplan datert 08.02.2017 for 
Gretteåsen syd 2 - PlanID 20150029 med flg. 
Endringer ihhv. Plankart og bestemmelser:  
 
Plankart:  
Frisikt mot Kåpeveien endres i tråd med anbefalinger 
fra Statens vegvesen.  
 
2. Planen opphever delvis reguleringsplanene:  
· Gretteåsen (27.11.85) plan ID 0716 R60_0002  

· Gretteåsen (28.08.00) plan ID 0716 R60_0008  

· Reguleringsplanen for g/s - vei Gretteåsen – Solerød 

(14.09.13). plan ID: 0716 R60_0010 

 x 

095/1
7  

Detaljregulering 
for Lefsrødåsen - 
Re - PlanID 
20160034 - andre 
gangs behandling  

1. I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 
vedtas reguleringsplan for Lefsrødåsen, PlanID 
20160034, plankart datert 04.07.2017, 
reguleringsbestemmelser datert 06.11.2017  
 
-Plankartet endres slik at plassering av bom 
synliggjøres ved innkjøringen til o_V3.  
 
-Bestemmelsene endres slik:  
a. §2.1 d. Før det kan søkes om tillatelse skal det 
foreligge en bindende illustrasjonsplan for 
byggeområdene, godkjent av kommunen.  
b. §2.1 e. Renovasjonsområdene skal utformes slik at 
adkomst til renovasjonsområdet og lekearealet får 
størst mulig avstand mellom seg. Hensikten er å sikre 
barn sikkerhet i området. Dette skal dokumenteres 
ved byggesøknad.  
c. §2.3 (som sklie, klatrestativ og benker), bearbeiding 
av terreng etc. Lekearealene skal sikres med gjerde 
mot vei. Gangforbindelser mellom lekeareal og 
grøntareal skal ses i sammenheng. (jfr. 
kommuneplanen § 21)  
d. §3.1 tredje setning endres (minste antall boliger) fra 
50 til 60.  
e. §3.8 huske endres til klatrestativ, samt tillegg av 
setningen: f_LEK3 skal skjermes mot f_REN2 med 
gjerde.  

 x 
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f. §4.1 Det skal etableres bom ved O_V3 for å hindre 
uønsket trafikk ved f_LEK3  
 
2. Planforslaget medfører oppheving av planID R10-
0015 Bøåsen, felt B3, vedtatt i 2006. Samt del av 
Revetal III PlanID R10-0003.  

096/1
7  

Endring av 
vedtektene for 
Vestfold 
Interkommunale 
kontrollutvalgssek
retariat fra 
01.01.2018  

Det fremlagte forslaget til endring av § 4 i vedtektene 
for Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekreteriat 
godkjennes.  

 x 

097/1
7  

Høring - forslag 
ny lov om tros- og 
livsynssamfunn  

Re kommune avgir følgende høringsuttalelse til 
forslag til revisjon av tros og livssynslovgivningen.  
 
1. Re kommune støtter forslaget om å slå sammen de 
tre lovene; kirkeloven, trossamfunnsloven og 
livssynssamfunnsloven til en lov og endringene i 
gravferdsloven.  
 
2. Staten bør overta finansieringsansvaret for både 
Den norske kirke og andre trossamfunn. Dersom 
ansvaret for finansiering av kirkebygg allikevel forblir i 
kommunene mener Re kommunen at staten må må ta 
et betydelig ansvar for sikring og vedlikehold av 
kirkebygg med store kulturminneverdier, som for 
eksempel milddealderkirker.  
 
3. Statlige tilskudd til kirkelige fellesråd bør beregnes 
basert på summen av kommunenes bevilgninger til 
kirkelig fellesråd og andre trossamfunn siste kjente år. 
Beløpet korrigeres for tilskudd til gravferdstjenesten.  
 
Samlet beregnet økt statlig tilskuddsbehov nasjonalt til 
kirkemøtet fratrekkes samlet kommunerammen før 
resterende fordeles til kommunene etter de ordinære 
kriteriene i rammetilskuddet. Det vil være urimelig å 
trekke spesifikt hver kommune for kommunens siste 
bevilgning til kirkelig fellesråd. Årsaken er at beløpet 
inkluderer vedlikehold av kirker der noen ofte mindre 
kommuner har mange bevaringsverdige kirker som 
har fått store bevilgninger. Et slikt trekk pr kommune 
vil da videreføre denne urimelige byrdefordelingen.  
 
Kommunene fortsetter å bevilge til gravferdstjenesten  
 
4. Kirkens organisering bør fastsettes av Kirkemøtet, 
ikke reguleres i lov.  
 
5. Dagens bestemmelser om kommunal finansiering 
med kirken som lokal gravplassmyndighet videreføres 
med de endringer som foreslås.  
 

 x 
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6. Det bør settes krav til at midlene til 
Opplysningsvesenets fond skal benyttes til å 
finansiere vedlikehold av kirkebygg.  
 
7. Re kommunestyre støtter utvalgets mindretall og 
FNs spesialrapportør for  
menneskerettigheter som anbefaler at regler om støtte 
til tros- og livssynssamfunn ikke bør være relatert til 
antall medlemmer.  
 
8. Re kommunestyre støtter ikke statens ønske om 
aktivt å kunne bruke statsstøtten til å styre utviklingen 
i tros- og livssynssamfunn i sine indre anliggende. 

098/1
7  

IKA Kongsberg - 
Endring i 
Selskapsavtale 
2018  

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, 
Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) 2018 
godkjennes.  

 x 

099/1
7  

Lokaldemokratiun
dersøkelsen 2017 
- meldingssak  

Resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen 2017 
tas til orientering. 

 x 

100/1
7  

Melding - søknad 
program for 
folkehelsearbeid i 
kommunene 2017 
- 2027  

Meldingen tas til orientering.   x 

101/1
7  

Politisk møteplan 
for 2018  

Politisk møteplan for 2018 godkjennes slik det framgår 
av vedlegg med følgende endring: kommunestyrets 
julemiddag flyttes fra 13.12.18 til 18.12.18 

 x 

102/1
7  

SMART-
Oppvekst - 
utvikling av et 
SMART senter for 
sosial innovasjon  

1. Arbeidet med SMART oppvekst organiseres og 
utvikles slik det er skissert i vedlagte notat.  
 
2. Opprettelse av et SMART senter skjer innenfor de 
økonomiske rammene som vises i budsjettet i 
vedlagte notat. Det medfører ingen ytterlige 
bevilgninger fra Re kommune utover dagens drift av 
SMART oppvekst. Utvidelse av senteret vil skje 
innenfor de rammene som er satt og vil være 
avhengig av økte inntekter fra samarbeidsavtaler. 

 x 

103/1
7  

Bosetting av 
flyktninger 2018  

Re kommune bosetter 10 flyktninger i 2018. 
Familiegjenforening kommer i tillegg.  

Under 
arbeid 

 

104/1
7  

Ordfører og 
rådmannen 
informerer  

   

105/1
7  

Referatsaker  Referater/meldinger tas til orientering.    

106/1
7  

Forespørsler     
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Arkivsak-dok. 18/00059-4 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 9/18 
SKRIFTLIG TILBAKEMELDING FRA RÅDMANNEN VEDRØRENDE 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar den skriftlige tilbakemeldingen fra rådmannen vedrørende 
offentlige anskaffelser til orientering. Rådmannen inviteres til neste 
kontrollutvalgsmøte 07.06.2018 for å orientere nærmere om praktiseringen av 
rutinene ved offentlige anskaffelser.  
 
Vedlegg:  

 Skriftlig tilbakemelding fra rådmannen vedrørende offentlige anskaffelser, 
datert 17.04.2018 

 Retningslinjer for innkjøp og anskaffelser i Re kommune, vedtatt i rådmannens 
ledergruppe 05.09.2017 

 
Saksframstilling: 
 
I kontrollutvalgsmøtet 15.02.2018 behandlet kontrollutvalget i sak 3/18 – Revisor 
orienterer rapport om regnskapsrevisjon fra Vestfold kommunerevisjon. I rapporten 
fremkom det at kartlegging og testing av rutiner knyttet til offentlige anskaffelser var 
et prioritert område i regnskapsrevisjonen for 2017, og at revisjonen hadde avdekket 
svakheter knyttet til utarbeidelse av anskaffelsesprotokoll. Kontrollutvalget fattet 
følgende vedtak:  

 
«Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering. Det ble 
gjennomført forvaltningsrevisjon på området offentlige anskaffelser i 2014. 
Kontrollutvalget merker seg at det i revisors løpende rapportering om 
regnskapsrevisjon 2017 fremkommer at det fortsatt er svakheter i etterlevelse 
av regelverket for offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget inviterer rådmannen 
til neste kontrollutvalgsmøte for å redegjøre om rutinene ved offentlige 
anskaffelser og de svakheter som fremkom i revisors rapportering, blant annet 
manglende anskaffelsesprotokoller» 

 
Rådmannen har ikke anledning til å delta i kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018. Etter 
avtale med kontrollutvalgsleder har rådmannen oversendt skriftlig tilbakemelding til 
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kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018. Dersom kontrollutvalget ønsker ytterligere 
tilbakemelding kan rådmannen stille i kontrollutvalgsmøtet 07.06.2018. 
 
Rådmannen har oversendt redegjørelse for status på tiltakene som ble iverksatt etter 
revisjonsrapporten fra 2014, samt retningslinjene for innkjøp og anskaffelser i Re 
kommune. Redegjørelsen gir en oversikt over tiltak som har blitt gjort, og blant annet 
beskrives det i punkt 4 at det «ved å utpeke innkjøpere og øke kompetansen ved 
kurs, er gjort grep for at det blir ført protokoll ved anskaffelser som overstiger 
terskelen for protokollplikt på kr 100.000,-». Det er videre oppgitt at alle anskaffelser 
som overstiger tersklene for protokollplikt skal skje i samråd men 
økonomiavdelingens innkjøpsrådgiver.  
 
I rapport om regnskapsrevisjon fra Vestfold kommunerevisjon datert 17.01.2018 
skriver revisor at «kontroll med innkjøpsprosessen for fem ulike innkjøp har avdekket 
gjennomgående svakheter knyttet til utarbeidelse av anskaffelsesprotokoll». 
Rapporteringen fra revisor kan tyde på at det er svakheter i praktiseringen av rutinen 
som blir beskrevet i tilbakemeldingen fra rådmannen.  
 
Sekretariatet vurderer at rådmannen bør inviteres til kontrollutvalgsmøtet 07.06.2018 
for å orientere nærmere om praktiseringen av utarbeidelse av anskaffelsesprotokoller 
ved offentlige anskaffelser.  
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Anskaffelser i Re kommune 

Redegjøring for tiltak som er iverksatt etter revisjonsrapporten fra 2014. 

Gjennomgang av status på de planlagte tiltak: 

1. Utarbeide en plan for obligatorisk kompetanseheving på innkjøpsområdet rettet mot 

innkjøpere. Plan utarbeides i 2014. 

Planen ble utarbeidet høsten 2014. Det ble bestemt at man skulle utarbeides nye retningslinjer 

for innkjøp og anskaffelser og at man skulle øke kompetansen ved å arrangere innkjøpskurs. Det 

ble gjennomført 4 kurs i 2015. Totalt på alle kursene var det ca. 65 deltagere. Kurset tar for seg 

de grunnleggende prinsippene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, gjennomgang av 

kommunes rammeavtaler, innkjøp med og uten rammeavtale, bestilling og mottak, avvik på 

bestillingen, hvordan beregne terskelverdi. Det har også blitt repetert ved andre anledninger som 

virksomhetsledersamlinger og budsjettmøter. Alle kommunens innkjøpere skal derfor p.t. ha fått 

opplæring. 

2. Styrke opplæring i utarbeidelse, lagring og internkontroll av protokoller og dokumentasjon. 

Fra 2015, jfr. kompetanseplan pkt 3. 

Retningslinjene beskriver hva protokollen skal inneholde og hvordan den skal lagres. 

Protokollene skal lagres i kommunens sak/arkivsystem med dokumentnavn som begynner med 

OA (for offentlig anskaffelse) i første linje. Mal for protokoll ligger tilgjengelig for alle som deltatt 

på innkjøpskurs.  

Dette punktet og særlig lagring i arkivsystemet vil få intensivert fokus ved opplæring fremover. 

 

3. Forbedre innkjøpsreglementet mhp protokoller, roller, ansvar og fullmakter og kontrollmiljø. 

Utarbeide en systematisk lagring av protokoller som letter gjenfinning. Frist våren 2015. 

Innkjøpsrutinen ble iflg planen revidert og behandlet i rådmannens ledergruppe. I de nye 

retningslinjene står det beskrevet at alle innkjøpere aktivt skal være tildelt rollen.  Det er 

virksomhetsleder som bestemmer hvem som skal bli tildelt rollen som innkjøper. Alle innkjøpere 

skal ha deltatt på kommunens innkjøpskurs, samt være lojale mot kommunens rammeavtaler og 

følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

4. Se etter muligheter for å styrke kommunens egenkontroll i innkjøpsfunksjonen. 

Ved å utpeke innkjøpere og øke kompetansen ved kurs, er det gjort grep for at det blir ført 

protokoll ved anskaffelser som overstiger terskelen for protokollplikt på kr 100.000,-. Det står 

beskrevet i rutinene at alle anskaffelser som overstiger tersklene for protokollplikt skal skje i 

samråd med økonomiavdelingens innkjøpsrådgiver. Det erfares at det er få henvendelser. 

5. Avklare ved hjelp av VOIS om anskaffelse av Brukerstyrt personlig assistanse faller inn under 

tjenestekonsesjon etter FOA 1-3 (2) j og dermed unntatt regelverket for offentlige 

anskaffelser.  
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VOIS ble kontaktet. VOIS opplyser at anskaffelsen faller inn under tjenestekonsesjon og er 

unntatt anskaffelsesreglene dersom man ikke kan gjennomføre anskaffelsen uten å oppgi 

sensitive opplysninger om brukeren. Dersom sensitive opplysninger skal oppgis, krever det 

samtykke fra bruker. Uten samtykke kan kommunen henvende seg direkte til en leverandør. 

Direkte henvendelser til en leverandør kan foretas under terskelverdien som på det tidspunktet 

var 6,3 mill. kr eks mva. Terskelen ble økt til 44 mill. kr fra 1.1.17. Re kommune ligger under 

terskelen pr d.d. Med tanke på sammenslåingen med Tønsberg kommune i 2020 er det satt i 

gang et samarbeid for å lage en felles avtale for Tønsberg og Re kommune da nye Tønsberg 

kommune fra 2020 vil overstige terskelverdien. Løpende avtaler for enkeltbrukere vil bli 

videreført av hensyn til brukerne. 

 

Re kommune, 17. april 2018. 

Ivar Jostedt        Ole Jørgen Bruun-Lie 

Kommunalsjef         Koordinator innkjøp 
økonomi 
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Retningslinjer for innkjøp og anskaffelser i Re kommune 
 

Vedtatt i rådmannens ledergruppe 5.9.2017 

 

1. Målgruppe 

 
Disse retningslinjer henvender seg til alle ansatte, leverandører og allmennheten, og gjelder for 

den offentlige virksomhetens anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg. 

 

 

2. Organisasjon og roller 

 
Økonomiavdelingen ved innkjøpsrådgiver har følgende oppgaver: 

 kommunens bindeledd mot VOIS, utpeking av deltakere til arbeid med avtaler. 

 melde inn Re kommunes deltakelse i rammeavtaler 

 inneha spisskompetanse på innkjøp 

 være en servicefunksjon som med fagkunnskap og prosesstøtte bidrar positivt til 

virksomhetens verdiskaping 

 koordinerende rolle vedr. innkjøp 

 bistå og praktisk delta i større innkjøp, lokale rammeavtaler 

 initiativ til nye rammeavtaler lokalt og sentralt 

 tilgjengeliggjøre informasjon om regelverk og nye rammeavtaler 

 avholde kurs i innkjøp, grunnkurs og videregående 

 internkontroll vedrørende innkjøp 

 kontrollere at innkjøp er foretatt av autoriserte innkjøpere 

 bidra til leverandørutvikling 

 

Innkjøpsfunksjonen/rollene skal fremstå enhetlige med lik praksis i alle virksomheter. 

 

Virksomhetsleder utpeker og bemyndiger innkjøpere i sin virksomhet. 

 

Innkjøperes rolle 

 
 Alle innkjøpere skal aktivt være tildelt en innkjøperrolle. 

 Alle som skal foreta innkjøp skal ha gjennomgått kommunens kurs i innkjøp 

 Innkjøpene skal være lojale mot kommunens rammeavtaler og følge lov og forskrift 

om offentlige anskaffelser 

 Innkjøpere kan pålegges beskrankninger i beløp og varetyper for innkjøp. 

 Innkjøp over kr 100.000,- uten rammeavtale skal skje i samråd med 

økonomiavdelingens innkjøpsrådgiver 

 

Autorisasjon som innkjøper oppnås ved gjennomført internt innkjøpskurs: 

Det skal søkes å: 

 Legge vekt på tverrfaglighet og teamarbeid 

 Fokusere på kompetanseheving - ved kurs, innlegg på ledermøter o.l.

Sikre effektiv informasjonsflyt 
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Oversikt terskelverdier 
 

 

1 750 000 – ubegrenset 

LOA + FOA del III 

 

 

1 100 000 – 1 750 000 

LOA + FOA del II 

 

 

100 000 – 1 100 000 

LOA + FOA del I 

 

 

0 – 100 000 

Ingen regner, men følge prinsippene 
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Skjematisk fremstilling av innkjøpsprosessen.  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov 

Har vi 

rammeavtale? Ja 

Nei 

Følg: Anskaffelser 
under kr 100 000 eks 

mva 

Anskaffelsesverdien 
overstiger kr 100 000 eks mva 

Protokollplikt!        
Kontakt 
økonomiavdelingens 
rådgiver 
 

Anskaffelsesverdien er 
mellom kr 100 000–1 100 000 

eks mva 
 

Anskaffelsesverdien 
overstiger nasjonal 

terskelverdi                             
kr 1 100 000 eks mva 

 

Nei 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 

Nei 

Protokollplikt! Grunnlag 
for rammeavtale!  
Kontakt 
økonomiavdelingens 
rådgiver 
 

Bruk rammeavtale 
med tilhørende 
innkjøpsveileder 
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3. Prinsipper for anskaffelsesprosessen 

 
 

Følgende prinsipper søkes lagt til grunn for anskaffelsesprosesser: 

 

 Anskaffelser foretas basert på en fri konkurranse om oppdraget. 

 Alternative løsninger skal vurderes og nyanskaffelser unngås hvis dette er mulig 

 Faktisk behov identifiseres og verifiseres i et samarbeid mellom innkjøper og brukere 

 Som en del av vurdering av behovet, skal alltid en totalvurdering legges til grunn på 

tvers av avdelinger / enheter og over tid. Innkjøpet skal være økonomisk rasjonelt for 

hele kommunen over tid. 

 Objektive og ytelsesbaserte spesifikasjoner benyttes slik at konkurransen i markedet 

utnyttes. 

 Leverandører skal kvalifiseres på bakgrunn av sin sosiale - og samfunnsmessige 

integritet, dokumenterte systemer for miljø- og kvalitetsledelse, erfaring, kompetanse, 

teknisk gjennomføringsevne og soliditet. 

 For å gjennomføre anskaffelsene på en ressurs- og miljøbevisst måte i henhold til lov 

om offentlige anskaffelser skal det under planleggingen av den enkelte anskaffelse tas 

hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 

 Ikke valgte leverandører meddeles skriftlig om grunnen til at de ikke nådde opp i 

konkurransen 

 Kontrakt / leveranse følges opp i driftsfasen, gjennom garantiperiode og frem til 

utrangering/avhending så langt dette er relevant. 

 For anskaffelser som inkluderer driftsavtaler er anskaffelsesverdien avtalens totalverdi 

over 4 år eks mva. 

 

 

 

 

4.  Krav til lagring av dokumentasjon 
 

 Dokumentasjon vedr. innkjøp skal lagres sikkert og med enkel gjenfinning når det 

foreligger protokollplikt.  

 Ved protokollplikt, over kr 100.000,-, utenfor rammeavtaler, skal lagring skje i 

kommunens sak/arkivsystem med dokumentnavn som begynner første linje med OA. 

(for offentlige anskaffelser) 

 Dokumentasjonen omfatter anbudsgrunnlag, anbudsinnbydelse, innkomne tilbud, 

protokoll for anbudsåpning og valg av tilbyder, samt tildelings- og avslagsbrev. 
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5. Gjennomføring av kjøp uten rammeavtale 

 
Anskaffelser under kr 100 000 eks mva (Unntatt lover og regner for offentlige anskaffelser) 

 

Selv om anskaffelser under kr 100 000 eks mva er unntatt regelverket skal man fortsatt følge 

prinsippene for å sikre en mest mulig kostnadseffektiv anskaffelse. 

Innkjøper skal som hovedregel henvende seg til minst tre leverandører, så langt det er mulig. 

Innkjøpsforespørsel skal sendes ut. I tillegg kan anskaffelsen kunngjøres på annen måte. 

Tildelingsbrev skal sendes samtlige tilbydere. Likelydende tekst i e-poster er tilstrekkelig. 

 

Anskaffelser under kr 100 000 er ikke protokollpliktig. 

 

Er anskaffelsen under kr 20 000 eks mva. kan det foretas et begrenset arbeid med å finne 

aktuelle tilbydere. Det kan være nok å gjøre søk på internett eller ta noen telefoner for å finne 

tre tilbydere. 

 

Anskaffelser mellom kr 100 000 – 1 100 000 eks mva  
(Forskrift om offentlige anskaffelser, del I) 

 

NB! Innkjøper skal da alltid søke bistand til gjennomføring fra økonomiavdelingen. 

 

Innkjøper skal henvende seg til minst tre potensielle tilbydere med en likelydende skriftlig 

tilbudsforespørsel og nødvendige vedlegg. Anskaffelsen bør kunngjøres på kommunens 

nettsted. 

Det skal kreves skatteattest og attest for merverdiavgift fra valgt tilbyder som overstiger 500 

000 eks mva. 

 

Det skal føres anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelser over kr 100 000 eks mva. Protokoll 

finnes på intranett under innkjøp. 

 

Dersom anskaffelsens totale verdi, ved driftsavtaler fireårsverdi, antas å kunne bli høyere enn 

ca. kr 1 000 000 eks mva, skal det vurderes om der grunnlag for rammeavtale og den skal 

utlyses på Doffin (Databasen for offentlige innkjøp). Dette gjelder særlig ved anskaffelser av 

varer eller tjenester hvor volumet av varer/tjenester som anskaffes kan variere fra år til år. 

 

Anskaffelser mellom kr 1 100 000 - 1 750 000 eks mva 
(Forskrift om off. anskaffelser, del I og II) 

 

Innkjøper skal søke bistand til gjennomføring fra økonomiavdelingen. 

 

Skriftlig tilbudsforespørsel og nødvendige vedlegg skal utarbeides og kunngjøres på Doffin. 

 
Anskaffelser over kr 1 750 000 eks mva (Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og III) 

Skriftlig tilbudsforespørsel og nødvendige vedlegg skal utarbeides og kunngjøres på Doffin 

og TED (Anskaffelsesdatabasen i EU-området). 
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6. Gjennomføring av kjøp under rammeavtalene, VOIS og lokale 

rammeavtaler. 
 

Veileder under hver rammeavtale benyttes til avrop innen avtalen. 

 

Innkjøpsveilederne er lagt ut på felles lagringsområde på W: under Innkjøp\Innkjøpsveiledere. 

 

Avtaleområder med flere leverandører åpner for minikonkurranse mellom disse ved større 

innkjøpsbeløp. 

 

Aktuell vare / tjeneste må omfattes av avtalen. 

 

7. Anskaffelser 

Anskaffelser er kjøp, leasing og leie av varer og tjenester. Anskaffelser i Re kommune skal 

følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

Anskaffelser i Re kommune skal også følge kommunens: 

 

 Økonomireglement 

 Byggereglement 

 Finansreglement 

 Energi – og klimaplan 

 Etiske retningslinjer 

 Samfunnsansvar og vedtak om reserverte kontrakter 

 

 

8. Innkjøpsstrategi 
 

Innkjøpsfunksjonen samlet skal søke å ha et helhetlig perspektiv på anskaffelser og ha en 

innkjøpsstrategi som: 

 

 Anskaffer de varer, tjenester, bygg og anlegg det er behov for, på en måte som bidrar 

til kostnadseffektiv drift og et best mulig økonomisk resultat over tid 

 Bidrar til å redusere den totale miljøbelastningen fra varer og tjenester som anskaffes 

og forbrukes 

 Sikrer at leverandører eller produkter som bryter internasjonale avtaler, nasjonal 

lovgivning eller grunnleggende menneskerettigheter ikke velges 

 Sikrer at innkjøp gjøres i henhold til god forretningsskikk 

 Identifiserer kritiske produkter for virksomheten m h t volum og viktighet 

 Identifiserer de produktgrupper som har størst potensial for forbedringer 

 Organiserer hver enkelt anskaffelse best mulig avhengig av type 

 Søker en kontinuerlig effektivisering av anskaffelsesprosessene, herunder utnytter 

mulighetene som kommer innenfor elektronisk handel 
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9. Etikk 

 
Følgende etiske prinsipper foretrekkes lagt til grunn for innkjøpsfunksjonens arbeid: 

 

 Kommunikasjon og samhandling med leverandører skal baseres på åpenhet, 

forutsigbarhet, likebehandling og ikke-diskriminering – samtidig som nødvendig 

diskresjon utvises mhp forretningsmessige hensyn hos leverandører 

 Opptreden skal skje på en slik måte at kommunens integritet og troverdighet ikke kan 

trekkes i tvil 

 Det er ikke lov, der kommunen ikke har rammeavtale, å dele opp en anskaffelse for å 

komme under terskelverdier og derved unngå at anskaffelsen konkurranseutsattes. 

 Leverandører som ikke overholder grunnleggende faglige og menneskelige rettigheter 

skal ekskluderes. 
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Arkivsak-dok. 18/00059-5 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 10/18 
SKRIFTLIG TILBAKEMELDING FRA RÅDMANNEN VEDRØRENDE 
INNFØRINGEN AV NYE PERSONVERNREGLER 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen vedørende innføringen av nye 
personvernregler til orientering.  
 
Vedlegg:  
Tilbakemelding fra rådmannen vedørende innføringen av nye personvernregler, 
inkludert utkast til personvernerklæring fra Tønsberg kommune, datert 17.04.2018 

 
Saksframstilling: 
 
I kontrollutvalgsmøtet 15.02.2018 fattet kontrollutvalget følgende vedtak i sak 6/18 – 
Eventuelt:  
 

«Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte for å 
redegjøre om status i arbeidet med innføringen av de nye personvernreglene 
fra 25.05.2018.» 

 
Rådmannen har ikke anledning til å delta i kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018. Etter 
avtale med kontrollutvalgsleder har rådmannen oversendt skriftlig tilbakemelding 
vedrørende innføringen av nye personvernregler. Dersom kontrollutvalget ønsker 
ytterligere tilbakemelding kan rådmannen gi en muntlig orientering i 
kontrollutvalgsmøtet 07.06.2018 
 
Rådmannen har oversendt en redegjørelse for status vedørende innføringen av nye 
personvernregler i Re kommune pr mars 2018, samt utkast til personvernerklæring 
fra Tønsberg kommune.  
 
I tilbakemeldingen påpekes det at Re kommune er i en mellomfase før etablering av 
nye Tønsberg kommune, og at det i arbeidet med innføring av nye personvernregler 
bør være et tett samarbeid og harmonisering med Tønsberg. Det blir opplyst at det 
tas sikte på at følgende oppgaver skal være løst innen GDPR trer i kraft 25.05.2018:  
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 Personvernombud skal være utpekt 

 Felles rutiner med Tønsberg skal være tilgjengelig for alle på intranettet 

 Personvernerklæring skal være annonsert på hjemmesiden 

 Systemeiere og ledere i Re skal være orientert om hovedtrekkene i reglene 
 
Det opplyses videre at arbeidet med databehandleravtaler og den videre 
opplæringen vil foregå over tid, og vil også være avhengig av fremdriften i Tønsberg.  
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Til kontrollutvalget 

 i Re kommune 

 

Ny personvernforordning og konsekvenser for Re kommune. 
 

Vedlegg til sist i dkumentet: Utkast til personvernerklæring fra Tønsberg kommune. 

 

Bakgrunn. 

Den digitale utviklingen stiller større krav til personvernet, og EUs personvernforordning (GDPR) 

setter nye krav til kommunene. Kravene til behandling av personopplysninger er detaljerte om 

omfattende. Reglene skal etter planen gjøres gjeldende i Norge fra 25. mai 2018. 

 

10 hovedpunkter i nye GDPR. 

1. Alle norske virksomheter og ansatte må følge de nye rutinene. 

2. Alle norske virksomheter skal ha en forståelig personvernerklæring om hvordan 

personopplysninger behandles. 

3. Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser 

4. Personvern skal bygges inn i nye IKT løsninger. 

5. Det skal oppnevnes personvernombud med spesielt oppsigelsesvern, som er bindeledd 

mellom de registrerte, ledelsen og Datatilsynet. 

6. Gjelder utenlandske firma om de tilbyr tjenester i EU/EØS. 

7. De som behandler data for virksomheten får økte plikter ved å dokumentere strenge rutiner 

for innsamling og bruk og varsling ved avvik. De må fremlegge underleverandører til 

godkjenning. Alt skal styres av spesifiserte avtaler.  

8. Krav til avvikshåndteringen, når, innhold og til hvem, og oftere enn i dag. 

9. Borgernes rettigheter øker, til å få endret eller slettet opplysninger eller ta med seg 

opplysninger, med svarfrist en måned. 

 

Status i Re kommune pr mars 2018: 

Re etterlever de gamle personvernreglene som omfatter mye av de samme kravene til sikkerhet. 

Det innebærer at kommunen har oversikt over person opplysninger i ulike ikt system og hva formålet 

er med registreringen. Kommunen skiller mellom systemer uten og med personopplysninger og 

sensitive personopplysninger. 

Det sendes meldinger til datatilsynet med tre års gyldighet over hvilke systemer dette er. 

Kommunen har foretatt jevnlige sikkerhetsrevisjon der alle systemeiere, som ofte er 

virksomhetslederne, har prosesser i egen organisasjon om risikoen for at personopplysninger 

kommer på avveie, blir skadet eller ikke er tilgjengelig i rett tid. I Re er det også et løpende arbeid 

med bevisstgjøring av ansatte med hensyn på bl.a. utskrifter, lagring på minnepinner og låsing av 

skjermer, m.m. Hindre virusangrep via eposter er tema for opplæringstiltak, og inngår i beskyttelsen 

av data. Det har omfattet IKT avdelingens drift med krav til nødstrøm, tilgang datarom, backup, 

driftssikkerhet mm.. Vurderingene blir da samlet inn. Det er oppsummerte risikoanalyser fra 

virksomhetene der de vektes etter sannsynlighet og skadepotensiale. Dermed er det laget 

arbeidslister med tiltak for å redusere alle typer risiko på dataområdet. 

Det er inngått databehandleravtaler med leverandører av dataløsninger og konsulenter som arbeider 

med systemene. Kommunen har utpekt en sikkerhetsansvarlig, det er tillagt kommunalsjef Ivar 

Jostedt. 
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Oppsummert risiko og sårbarhetsanalyse er blitt behandlet i rådmannens ledergruppe. For 2017 ble 

det ikke avdekket spesielle sårbarheter. Men det ble pekt på at alle større organisasjonsendringer 

som opprettelse av Jarlsberg IKT innebær at ny risiko oppstår. Det er fulgt opp i styret i Jarlsberg IKT 

ved at bl.a. en leveringsavtale er utarbeidet.  

 

Ut fra dette arbeidet er vurderingen at kommune har en god digital sikkerhet også for 

personopplysninger. Men det betyr ikke at all risiko er eliminert og at det ikke kan bli hendelser. 

 

Hva må Re kommune få på plass til starten av juni 2018: 

Re kommune er i en mellomfase før etablering av nye Tønsberg kommune. Også på dette området 

bør det være et tett samarbeid og en harmonisering med Tønsberg. Det kan på noen områder bety at 

det tar noe lenger tid å etablere løsninger. 

 

1. Rutiner og prosedyrer etter de nye reglene må på plass i Re 

Det må foreligge prosedyrer for hva som skjer når alle de nye kravene skal innfris. Det omfatter 

kravene til handlinger fra løpende risikovurderinger, databehandleravtaler, avvik, meldinger 

datatilsynet og henvendelser fra registrerte og om rollen til personvernombudet. 

Digitaliseringsleder i Tønsberg kommune har utarbeidet utkast detaljerte rutiner basert på 

anbefalinger på området. Disse kan Re kommune kan få tilgang til å bruke. Rutinene vurderes som 

gode etter en gjennomgang i Re. Det anbefales derfor en felles godkjenningsprosess av disse videre i 

begge kommunene, slik at rutinene legges identisk inn i kvalitetsstyringssystemet Compilo for begge 

kommuner (likt system). Re kommune deltar videre i godkjenningsprosessen sammen med Tønsberg. 
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Følgende rutiner foreligger: 

 
 

2. Personvernerklæring må utarbeides og offentliggjøres. 

Personvernerklæring er en offentliggjøring av hvordan kommunen behandler persondata og hva den 

registrerte borger har krav på. Typisk legges denne ut på hjemmesiden. Et alternativ er å raskt lage 

en standard erklæring og deretter revidere denne ved etablering av ny kommune. Vedlagt er et 

utkast laget av digitaliseringsleder i Tønsberg, foreløpig forankret i gammel personvernlov. Ved en 

felles godkjenningsprosess av rutinene blir erklæringen identisk for Re og Tønsberg allerede i år. 

 

3. Personvernombud må utpekes. 

Rollen må tillegges en stilling fra 25. mai. Det arbeides med løsninger innen personalavdelingen. 

Det vil være nært samarbeid med utpekt personvernombud i Tønsberg. Fra juni må kommunen være 

beredt på å håndtere henvendelser og hendelser på området. 

 

4. Databehandlere for kommunen må reguleres via avtaler basert på ny standard. 

Etter opprettelsen av Jarlsberg IKT må det da etableres databehandleravtaler iht. ny standard med 

selskapet. Det må inneholde krav om at selskapet må ha databehandleravtaler med sine 

underleverandører, deriblant Gigafib. 

1 Styrende del internkontroll,

1 Rutine og dokumentasjon av oppfyllelse av informasjonsplikt for registrerte

1A Rutine, sjekkliste hva som skal med i informasjonsskriv til registrerte

1B Rutine, sjekkliste hva som skal med i informasjonsskriv til registrerte

2 Rutiner for innsyn

3 Rutiner for retting

4 Rutiner for sletting

5 Rutiner for begrensning av behandling

6 Rutiner for dataportabilitet

7 Rutiner for sikring av innsigelsesrett

8 Rutine for å motsette seg automatiserte individuelle avgjørelser

9 Dokumentert informasjonssikkerhet, herunder revisjon

10 Rutiner for overholdelse av adferdsnormer

11 Rutine for innebygd personvern

12 Rutine for sikring av krav til databehandler

13 Rutine -sikre at databehandler kun behandler opplysninger etter instruks fra behandlingsansvarlig

14 Sjekkliste for databehandler avtale

15 Protokoller (register) over behandlingsaktiviteter med personvernopplysninger

16 Rutine for varsling av datatilsynet ved brudd på personopplysningssikkerheten

16A Varsling av datatilsynet

17 Rutine for varsling av den registrerte ved brudd på personopplysningssikkerheten

17A Varsling av registrerte

18 Rutine for konsekvensanalyse

19 Rutine for forhåndsdrøfting med Datatilsynet

20 Rutiner for utpeking, stilling og oppgaver for personvernombud

21 Rutiner for stillingen personvernombud

22 Rutiner for oppgaver til personvernombud

23A Grunnlag for overføring av personvernopplysninger utenfor EU

23B Grunnlag for overføring av personvernopplysninger utenfor EU
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Avtaler basert på nye standarder må inngås for alle systemer som fjerndriftes av andre leverandører 

og muligens også for rene programleverandører av Ikt løsninger der Jarlsberg IKT kan være motpart. 

 

5. Implementering av personvern i organisasjonen, utarbeide kompetanseplan. 

a. På kort må det gis informasjon og opplæring om de nye bestemmelsene. Målgruppe vil 

være virksomhetsledere, saksbehandlere, øvrige ansatte. Tema blir tatt opp på 

møteplasser for disse gruppene. Spesielt berørte grupper blir blinket ut for 

dybdeopplæring. 

Rutinene blir tilgjengeliggjort for alle ansatte via Compilo kvalitetssystem, og det kan 

lages informasjoner på intranett osv. 

b. Det må utarbeides en kompetanseplan for Re- ansatte, saksbehandlere og ledelse. Det 

blir en oppgave for personvernombudet-  høsten 2018. Arbeidet vil i sin natur være 

langsiktig ved at personvern skal inngå i hele kommunens virke.  

 

Andre arenaer for arbeid med personvern på lengre sikt: 

Jarlsberg IKT har tillyst prosess-samling 22. mai med styret og kommunenes systemeiere for å drøfte 

samarbeidet. Personvernreglene inngår i problemstillingene for selskapet. Styret arbeider videre med 

kravene til selskapet ut fra reglene, særlig databehandleravtaler som omfatter både tekniske og 

organisatoriske sikkerhetstiltak. 

 

Den nedsatte IKT arbeidsgruppen for nye Tønsberg kommune tar personvernarbeidet inn i sine 

utfordringer for ny kommune. 

 

Oppsummering. 

Personvernsituasjonen i Re kommune er tilfredsstillende. Siktemålet nå er at til 25. mai vil 

personvernombud være utpekt, rutiner felles med Tønsberg være tilgjengelig for alle på intranett, en 

personvernerklæring være annonsert på hjemmesiden og systemeiere og ledere i Re være orientert 

om hovedtrekkene i reglene. Fremdriften avhenger også av arbeidet i Tønsberg. 

Deretter vil arbeidet med nye databehandleravtaler og opplæring pågå over tid. 

 

Re kommune, 17. april 2018. 

 

Ivar Jostedt 

Kommunalsjef økonomi og  

fellestjenester 
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Personvernerklæring (utkast fra Tønsberg kommune) 

Du kan oppleve deg trygg når du bruker våre elektroniske løsninger. Ditt personvern ivaretas av 

Tønsberg kommune. Vi følger gjeldende lover og regler, og har sikker behandling av dataene.  

 

Bruk av personopplysninger kun i saken 

Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og kun brukt til saksbehandling av den saken 

innsendelsen gjelder. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlig tilgjengelige dokumenter. 

 

Samtykke og lagring av opplysninger 

Opplysningene du har tastet inn vil ikke være tilgjengelige for Tønsberg kommune, før du bestemmer 

deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at Tønsberg 

kommune kan motta og lagre opplysningene. 

 

Samtykke er nødvendig for å benytte elektroniske skjermdialog 

Et samtykke fra deg er nødvendig for å bruke elektronisk skjema. Ønsker du ikke å samtykke må du ta 

kontakt med kommunens servicesenter. Se kontaktinformasjon helt nederst.  

 

Sikker dataoverføring 

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server går igjennom en sikret 

datakommunikasjon. 

 

Behandlingsansvarlig. 

Rådmannen er ansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger. Det daglige oppgavene med 

å behandle dataene ligger hos de enkelte tjenestelederne i kommunen. 

 

Samtykke til lagring og bruk av personopplysninger 

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, ønsker vi at du samtykker til bruk 

og lagring av innsamlede data om deg. Samtykket er en godkjenning av våre retningslinjer for 

personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.  

 

Lov om behandling av personvern 

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger av 

01.01.2001 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift. 

 

Formålet med behandlingen av personopplysninger 

Tønsberg kommune ønsker å gi innbyggerne et digitalt svar på henvendelsene som sendes inn. Det 

krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person. Du blir derfor bedt om å fylle inn 

fødselsnummer i enkelte skjema. Opplysninger du fyller inn i det elektroniske skjemaet, oversendes 

elektronisk til Tønsberg kommune. Opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre saksbehandlingen 

av din henvendelse. Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i 

behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik 

identifisering, jf personopplysningsloven § 12.  

Personopplysningslovens §§ 8 og 9 angir vilkårene for å behandle personopplysninger. For kommunen vil 

hjemmelen som oftest være samtykke fra den registrerte eller hjemmel i lov. 
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Rett til innsyn og rett til retting eller sletting av personopplysninger 

I henhold til personopplysningsloven § 18 kan du når som helst be om å se opplysningene du har sendt 

inn. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du be om å få opplysningene 

rettet, jf personopplysningsloven § 27.  

Personopplysningsloven § 28 pålegger kommunen å ikke lagre personopplysninger lengre enn det som er 

nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Arkivloven pålegger imidlertid kommunen å 

oppbevare opplysningene lengre i forbindelse med kommunens utføring av offentlig myndighet. 

Personopplysninger som ikke skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, vil bli 

slettet. 

 

Aldersgrense 

Du bekrefter at du er over 18 år. 

 

Henvendelser 

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte: Tønsberg kommune, 

postboks 2405. 3104 Tønsberg  Telefon: : 33348100. E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no 
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Arkivsak-dok. 18/00094-2 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 11/18  
BEHANDLING AV PROSJEKTPLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "SYKEFRAVÆR I RE 
KOMMUNE" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Sykefravær i Re kommune» og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport som 
besvarer følgende problemstillinger:  
 

1. Hvilke rutiner og tiltak har Re kommune for å følge opp, 
forebygge og redusere sykefraværet kommunen?  
 

2. I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å 
følge opp, forebygge og redusere sykefraværet?  
 

3. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å følge opp, 
forebygge og redusere sykefraværet i Re kommune? 

 
Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet 
innen 13.09.2018 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018.  
 
Vedlegg:  
Forslag til prosjektplan og milepælsplan for prosjektet «Sykefravær i Re kommune» 
fra Vestfold kommunerevisjon datert 19.04.2018 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget fattet i møte 15.02.2018, sak 2/18, slikt vedtak:  
 

«Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sykefravær i Re kommune». Prosjektplanen 
leveres til sekretariatet innen 20. april 2018 for å bli behandlet i 
kontrollutvalgsmøtet 3. mai 2018. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til 
forvaltningsrevisjon.» 
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Formålet med prosjektet vil være å undersøke hvordan Re kommune jobber med å 
følge opp, forebygge og redusere sykefraværet. Videre vil det bli undersøkt om 
kommunens ledelse etterlever rutiner og tiltak og hva ansatte mener om kommunens 
arbeid på dette området. 
 
Revisor foreslår følgende problemstillinger i forslaget til prosjektplan:  
 

1. Hvilke rutiner og tiltak har Re kommune for å følge opp, 
forebygge og redusere sykefraværet kommunen?  
 

2. I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å 
følge opp, forebygge og redusere sykefraværet?  
 

3. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å følge opp, 
forebygge og redusere sykefraværet i Re kommune? 

 
Det er viktig at kontrollutvalget ved behandlingen av forslaget til prosjektplan avklarer 
at forslaget er i tråd med de intensjoner utvalget har for denne forvaltningsrevisjonen.  
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                Sted og dato:         Horten, 19.04.2018  

                                   Referanse:               344/2018/hbns 

              Saksbehandler:        Hanne Britt N. Sveberg 

________________________________________________________________________       

 

__________________________________________________________________________________________

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre   post@vestfoldkommunerevisjon.no 

Org.nr:   987 582 847 MVA      www.vestfoldkommunerevisjon.no 

Telefon: 33 07 13 00    

 

PROSJEKTPLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 

 

”SYKEFRAVÆR I RE KOMMUNE ” 
 

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
Generelt 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og 

fylkeskommuner, jf. kommuneloven med forskrifter. RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon, avsnitt 18-19, sier bl.a. at det for hvert prosjekt skal utarbeides en 

skriftlig prosjektplan hvor det redegjøres for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier 

eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

 

Bestilling 

Prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt «Sykefravær i Re kommune», ble bestilt av 

kontrollutvalget i møte den 15.02.18, sak 2/18.  

 

2. FORMÅL OG INFORMASJON  
 

Formål 

Formålet med prosjektet vil være å undersøke hvordan Re kommune jobber med å følge opp, 

forebygge og redusere sykefraværet. Videre ønsker vi å undersøke om kommunens ledelse 

etterlever rutiner og tiltak og hva ansatte mener om kommunens arbeid på dette området.    

 

Informasjon om nærvær og sykefravær i Re kommune  

Re kommune hadde i 2016 et totalt sykefravær på 9,4 % og i 2017 var det totale sykefraværet 

på 9,6 %. Med totalt sykefravær menes både legemeldt og egenmeldt sykefravær. Re 

kommune har et mål om at Nærværet blant kommunens ansatte er 94 %. Nærværet var på 

90,4 % i 2017 og kommunen ligger da 3,6 % under målet. Korttidsfraværet har gått ned fra 

2,4 % i 2016 til 2,2 % i 2017. Langtidsfraværet har gått opp fra 7 % i 2016 til 7,4 % i 2017.   

Re kommunes rutiner og tiltak for å følge opp og redusere sykefraværet 

I administrasjonsutvalgets (AMU) møte den 1.2.2018, ble saken Tett på – reduksjon av 

sykefravær 2018 lagt frem. Saken viser kommunens arbeid med sykefraværsoppfølging – og 

at arbeidet med å redusere sykefraværet er viktig, både for arbeidsgiver, den ansatte, for 

kollegaer og for brukere / innbyggere. Saken viser også hva kommunen har gjort i arbeidet 

med å redusere sykefraværet. Kommunen er en IA-virksomhet, og IA-avtalens overordnede 

mål er «å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet og 

hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.» I 2011 ble det gjennomført et prosjekt i Re 

kommune som resulterte i en egen mål- og handlingsplan, der fokus i denne planen var 
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forebygging av sykefravær. Kommunen har også rutiner for sykefraværsoppfølging.  

I tillegg til ovennevnte rutiner og tiltak, viser saken at følgende konkrete tiltak, utover ordinær 

sykefraværsoppfølging, vil ha fokus i 2018:   

- Kartlegging sykefravær i hver virksomhet – med fastsetting av mål 

- Innføre funksjonsvurderingsskjema 

- Prosjekt «Tett på», i samarbeid med NAV Re og Arbeidslivssenteret 

- Tema på ledermøter og rapportering fra virksomheter 

- Aktivt bruke samarbeidsaktører (Rubicon bedriftshelsetjeneste, NAV 

Arbeidslivssenter, Fønix) 

 

4. PROBLEMSTILLINGER 
 

Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak har revisor utledet følgende problemstillinger:  

 

1. Hvilke rutiner og tiltak har Re kommune for å følge opp, forebygge og redusere 

sykefraværet kommunen? 

 

2. I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å følge opp, 

forebygge og redusere sykefraværet?  

 

3. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å følge opp, forebygge og 

redusere sykefraværet i Re kommune? 

 

5. REVISJONSKRITERIER 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å 

vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Nedenfor følger en oversikt over aktuelle 

kilder til revisjonskriterier som er aktuelle for prosjektet: 

 

Følgende kilder til revisjonskriteriene er aktuelle for denne forvaltningsrevisjonen:  

 

Lov og forskrift: 

 Lov av 17.6.2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven)  

 Lov av 28.2.1997 nr. 19 om folketrygden (folketrygdloven)  

 Prop.102 L (2013-2014) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling 

av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere)  

 

Sentrale føringer: 

 Avtalen om Inkluderende arbeidsliv 2014-2018 – IA-avtalen- sentral del (Arbeids- og 

sosialdepartementet, 2014)  

 

Interne rutiner: 

 Kommunens rutiner og tiltak knyttet til arbeidet med å følge opp, forebygge og 

redusere sykefraværet 
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6. METODE 
 

Revisjonen vil blant annet foreta; 

 

 oppstartsmøte med rådmannen 

 intervju med nøkkelpersoner, som personalavdelingen, tillitsvalgte / verneombud 

 gjennomgang av sykefraværsstatistikk 

 dokumentanalyse 

 vurdere å gjennomføre spørreundersøkelser til ledere og ansatte i Re kommune  

 

7. PLANLAGT TIDS- OG RESSURSBRUK 
 

Forventet tidsforbruk er vurdert til ca. 250 timer 

Forventet ferdig rapport til VIKS: 13. september 2018.  

 

 

 

Horten, 19. april 2018 

Vestfold kommunerevisjon 
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Aktivitet Budsjetterte Milepæler

timer totalt
Bestilling prosjektplan KU 15.02.2018

Oppstart av prosj. Vestfold kommunerev. Uke 16

Planlegging/Prosjektplan: 15

* få oversikt over lover og regler, samt annen 

nødvendig info

* definere mål, problemstillinger, metode og 

revisjonskriterier med mer

*prosjektplan utarb./oversendes VIKS 19.04.2018

 *behandling av prosj.plan/bestilling prosj. 03.05.2018

Gjennomføring: 160

* oppstartsbrev sendes rådmann Uke 19

* oppstartsmøte med rådmann

* innhenting av data og dokumenter som kan   

ha relevans for prosjektet

* lage intervjuguider

* gjennomføre og dok intervjuene

* verifisere intervjuene

* Innhente div. prosedyrer, rutiner med mer

* Utarbeide spørreundersøkelse 
* Analyse spørreundersøkelse

Rapportskriving, kval.sikr., rapportering: 73

* skrive utkast foreløpig rapport 16.08.2018

* kvalitetssikring uke 33/34

* utkast foreløpig rapport oversendes rådmann 

for kommentarer/uttalelse 23.08.2018

* avslutningsmøte med rådm./adm. Uke 35

* redigering endelig rapport

* rapport til høring 30.08.2018

* endelig rapp. oversendes til rådm. Og VIKS 13.09.2018

* presentasjon i kontrollutvalget 27.09.2018

* behandling kommunestyret

Evaluering av prosjektet 2

Sum ressurser 250

Milepælsplan for prosjektet:                                    

Sykefravær i Re kommune
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Arkivsak-dok. 18/00047-5 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 12/18 
UAVHENGIGHETSERKLÆRING FRA OPPDRAGSANSVARLIG 
REVISOR 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor Linn 
Karlsvik i Vestfold Kommunerevisjon til orientering. 
 
Vedlegg:  
Uavhengighetserklæring fra revisor, datert 05.04.2018 
Tillegg til engasjementsavtale, datert 05.04.2018  

 
Saksframstilling: 
Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og 
objektivitet hos revisor. I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig 
revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 2018 er gjort på 
generelt grunnlag. Linn Karlsvik i Vestfold Kommunerevisjon er oppdragsansvarlig 
revisor for både regnskaps- og forvaltningsrevisjon i Re kommune i perioden Linn 
Therese Bekken er i svangerskapspermisjon.  
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Arkivsak-dok. 18/00070-2 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 13/18 
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET I RE AV 27.03.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen datert 27.03.2018. Dersom 
henvendelsen gjelder korrupsjon må avsender anmelde forholdet til politiet.  
 
Vedlegg:  
Henvendelse til kontrollutvalget fra Arnfinn Arnfinnsen av 27.03.2018 

 
Saksframstilling: 
Etter forutgående telefonsamtaler og e-post fikk sekretariatet 27.03.2018 oversendt 
henvendelse til kontrollutvalget i Re fra Arnfinn Arnfinnsen.  
 
Arnfinn Arnfinnsen har tidligere vært i kontakt med kontrollutvalget vedrørende 
eiendom 84/31 i Re kommune.  
 
I kontrollutvalgsmøte 19.11.2016, sak 40/16 – Eventuelt ble henvendelse til 
kontrollutvalget av 14.11.2016 fra Arnfinn Arnfinnsen vedrørende saksbehandling 
fremlagt. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  
 
 «Kontrollutvalget videresender henvendelse fra Arnfinn Arnfinnsen datert 

14.11.16 til formannskapet som er kommunens klageorgan. Kontrollutvalget 
henstiller om at det ryddes opp i eventuelle uavklarte formaliteter. 
Sekretariatet gir tilbakemelding til avsender.» 

 
I kontrollutvalgsmøte 06.04.2017 ble e-post fra Arnfinn Arnfinnsen av 28.02.2017 lagt 
frem i sak 14/17 – Referatsaker. Rådmann Trond Wifstad var tilstede i møtet og 
informerte om at Arnfinn Arnfinnsen inviteres til kommunen for en gjennomgang av 
saken i begynnelsen av mai 2017.  
 
I løpet av 2017 har Arnfinn Arnfinnsen hatt møte med Re kommune, og overdragelse 
av eiendom 84/31 til Re kommune har funnet sted. Det er opplyst at tidligere eiere 
har mottatt oppgjør for eiendommen.  
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I sin henvendelse til kontrollutvalget av 27.03.2018 påstår og beskriver Arnfinn 
Arnfinnsen følgende forhold ved saksbehandlingen/forvaltningen i Re kommune:  
 

 Re kommune skulle ikke engasjert seg i eierskapet til eiendommen 
84/31 da dette tilhører «det privatrettslige bord».  

 Re kommune har oversendt dokument med «klar feilslutning» 
vedørende overdragelse av eierskapet til eiendommen 84/31.  

 Re kommune har brutt taushetsplikten sin og samarbeidet med 
næringsdrivende i oversendelse av dokument vedørende overdragelse.  

 
Arnfinn Arnfinnsen beskriver saken som en «korrupsjonssak» og en «varslersak». 
Han skriver at han har hatt møte med Re kommune i forbindelse med overdragelse 
av eiendommen, men at «den delen som handler om korrupsjon var aldri et tema i 
det møtet jeg hadde med kommunen». Den delen av saken som angår eierforholdet 
og salget av eiendommen til Re kommune er avsluttet.  
 
Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne 
av kommunestyret. Ved henvendelser fra innbyggere eller andre må kontrollutvalget 
vurdere om saken ligger innenfor kontrollutvalgets virkeområde og oppgaver, men 
velger selv hvilke saker utvalget skal gå videre med. Kontrollutvalget er ikke et 
klageorgan. Kontrollutvalget skal ha fokus på systemkontroll, og går følgelig normalt 
ikke inn i enkeltsaker. Ved henvendelser om enkeltsaker kan kontrollutvalget 
undersøke om henvendelsen kan tyde på svikt i det kommunale 
saksbehandlingssystemet.   
 
Sekretariatet vurderer at de forholdene som er beskrevet vedrørende 
saksbehandlingen i Re kommune knytter seg til en enkeltsak. Salg av den aktuelle 
eiendommen har funnet sted, og saken må anses som løst og avsluttet fra 
kommunens side. For sekretariatet fremstår dette som en enkelthendelse, og ikke en 
systemfeil.  
 
Re kommune er nå i en sammenslåingsprosess for å etablere nye Tønsberg 
kommune i 2020. I arbeidet med å bygge nye Tønsberg kommune vil systemer og 
rutiner bli gjennomgått. På bakgrunn av overnevnte momenter vurderer sekretariatet 
at det ikke er aktuelt for kontrollutvalget å gå videre med henvendelsen.  
 
Dersom Arnfinn Arnfinnsen mener det har forekommet korrupsjon må dette i så fall 
anmeldes til politiet.  
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Korrupsjon/samrøre i kommunal forvaltning 

Spilleregler i et demokrati: 

En som ønsker å være samfunnsbygger/sentral næringsdrivende i et lokalsamfunn i Vestfold kan ikke 

tillate seg å vise lite tillitsvekkende praksis/adferd. Når jeg begynner å stille spørsmål, så er det ikke 

greit å spørre om intensjonen min med å ta tak i saken : Vil du ha penger. 

En kommune kan ikke bryte  lovene og retningslinjene for forsvarlig saksbehandling. Kommer det 

varsler om slikt, så må kommunen gjøre undersøkelser. Sterke krefter fronter i dag varslernes 

situasjon, noe som årlig kan spare samfunnet for store verdier. 

 

Kort gjennomgang av hovedpunktene i en sak som opptar undertegnede og som kontrollutvalget 

bør velge å undersøke. 

KS har i disse dager fått resultatene i en undersøkelse om korrupsjon og uetisk adferd i norske 

kommuner. Undersøkelsen viser urovekkende store tall. 

I Re kommune i Vestfold har jeg opplevd følgende: 

Et dødsbo gjøres opp av en advokat. I den forbindelse orienterer jeg advokaten om at jeg regner med 

at alle forhold i forbindelse med oppgjøret blir avklart. I ettertid viser det seg at arvingene ikke har 

fått vite at i dødsboet er det også en eiendom, som riktignok er skjøtet over til arvingene, men uten 

at vi har fått vite det. Grunnen til hemmeligholdet er at en næringsdrivende(Heretter kalt ND) mener 

han er eier av tomta og vil at arvingene skal overskjøte tomta til han vederlagsfritt. I telefonsamtale 

har advokaten fortalt meg at om han ikke hadde gjort det på den måten han valgte( ble presset til 

det av ND?), så ville ikke boet kunne gjøres opp på lang tid. 

Da jeg oppdager deleierskapet mitt til tomta(tilfeldighet), begynner jeg å stille spørsmål til 

kartverket, Re kommune, advokaten som foretok oppgjøret i dødsboet, ND, de andre arvingene osv. 

Tomta var tatt i bruk av ND med bygning delvis inne på tomta, og tomta var asfaltert. Når jeg spør Re 

kommune om byggetillatelse for bygningen, får jeg tilsendt et dokument som sier noe om 

historikken til tomta pluss at tomta skal vederlagsfritt skjøtes over til Re kommune. Dette ser jeg på 

som et nytt framstøt fra ND for å få kontroll på tomta sammen med Re kommune.  Samtidig som jeg 

får det nevnte dokumentet får jeg et brev fra ND sin advokat om at på grunnlag av det kommunale 

dokumentet, får jeg alle nødvendige papirer slik at overskjøting ti Re kommune kan finne sted, 

vederlagsfritt. ( forsøk på tyveri! ) 

I dette dokumentet var det en klar feilslutning, noe som i ettertid har ført til(etter at jeg påpekte det) 

at kommunen har trukket kravet til eierskapet til tomta. 

Hva forteller dette?  

Re kommune kan ikke engasjere seg i eierskapet til ei tomt. En slik sak ligger på det privatrettslige 

bord. 
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Når jeg ber om byggetillatelsesdokumenter, så bryter Re kommune taushetsplikten sin og 

samarbeider med ND i å utarbeide det nevnte dokumentet. Uten et samarbeid ville ikke kommunen 

kunne kommet på at de ville bli eiere av eiendommen.( Kommunen og ND har en intensjon om at ND 

skal få overta annen kommunal tomt som ligger inntil den tomta vi snakker om, derfor er det tydelig 

at det for ND var beleilig at tomta kom vederlagsfritt til Re kommune) At advokaten til ND også får 

dokumentet på samme tid som meg, og bruker det for vederlagsfritt å få den overført til kommunen, 

sier at her har det vært et samarbeid. Når dokumentet inneholder feilslutninger for å få til en 

overføring, blir ikke saken bedre. Her er det mye juks. 

Re kommune ved formannskapet/ordføreren/rådmannen er gjort kjent med mistanken om samrøre. 

Jeg er ikke kjent med at kommunen har tatt tak i denne korrupsjonssaken.  

Det jeg er kjent med, er at de som har foretatt den tvilsomme saksbehandlingen, har fått beskjed om 

å kalle meg inn til et møte hvor de ville redgjøre for kommunens synspunkter(bukken og 

havresekken). Dette har de gjort i forhold til eierskapet til tomta, og kommunen har(etter forslag fra 

meg) i disse dager kjøpt og betalt tomta til de rettmessige eierne. 

Selv om VIKS i sin mail av  20.03.18 sier:  saken må da ansees som avsluttet, både fra kontrollutvalget 

og kommunens side, så gjelder dette kun eierforholdet og salget av tomta til Re kommune. Den 

delen som handler om korrupsjon var aldri et tema i det møtet jeg hadde med kommunen. I et 

tidligere brev fra kommunen har jeg fra rådmannshold fått til svar når jeg har spurt om mistanke til 

samrøre, så var svaret: Ingen kommentar. Dette tyder på at spørsmålet skal helst feies under teppet. 

Varslersaken(mail til VIKS og formannskapet er meg bekjent) ikke tatt tak i. 

Som jeg tidligere har sagt i brev av 25.04.16 har pressen også et ansvar for å påse at kommunene 

driver forsvarlig saksbehandling. Det må derfor påregnes at granskende journalister ønsker å gjøre 

saker som har offentlig interesse kjent for offentligheten. 

Med vennlig hilsen 

 

Arnfinn S. Anfinnsen   Mob 93203901 
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Arkivsak-dok. 18/00073-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 14/18 
INVITASJON TIL INNTREDEN I VIKS 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Re kommune samtykker til at arbeidsutvalget i VIKS/sekretariatet 
sender en forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker og tre inn i VIKS, slik 
at VIKS blir kontrollutvalgssekretariat for Sandefjord kommune fra 01.01.2019. 
 
Kontrollutvalget i Re samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
Vedlegg:  
VIKS’ vedtekter pr. 01.01.2018 

 
Saksframstilling: 
Styret i VIKS hadde styremøte den 19.03.2018 hvor muligheten for inntreden av ny 
deltakerkommune i VIKS ble diskutert og behandlet. Følgende vedtak ble fattet: 
 

«Styret ber sekretæren utarbeide en sak vedrørende ny deltakerkommune i 
VIKS til kontrollutvalgene i Sande, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Re, 
Færder, Larvik og Vestfold fylkeskommune. Saken må behandles innen 
utgangen av mai 2018 i det enkelte kontrollutvalg. 

 
Dersom kontrollutvalgene slutter seg til at Sandefjord kommune inntrer i VIKS 
sendes en forespørsel om inntreden/medeierskap i VIKS til ordfører og 
rådmann i Sandefjord kommune.  

 
Blir det aktuelt kan arbeidsutvalget/sekretariatet sende en forespørsel om 
inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner» 

 
Bakgrunnen for vedtaket er at sekretariatet har vært i kontakt med Sandefjord 
kommune angående kontrollutvalgssekretariatsfunksjon for Sandefjord kommune. 
Kontrakten mellom Sandefjord kommune og Deloitte løper ut 31.12.2018, etter det 
VIKS er kjent med. I den forbindelse er det spørsmål om hvordan Sandefjord 
kommune planlegger å løse sekretariatsoppgavene for kontrollutvalget fremover.    
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Sekretariatet har derfor utarbeidet en sak til kontrollutvalgene i 
Sande, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Re, Færder, Larvik og Vestfold 
fylkeskommune om å invitere Sandefjord kommune til å tre inn i VIKS fra 01.01.2019, 
jfr. vedtektene §4. Målet er å behandle saken innen utgangen av mai 2018 i det 
enkelte kontrollutvalg. 
 
Dersom kontrollutvalgene gir sitt samtykke i behandlingen i kontrollutvalgene sendes 
en forespørsel som inviterer Sandefjord kommune til å tre inn i VIKS fra 01.01.2019. 
Invitasjonen vil bli sendt til ordfører og rådmann i Sandefjord kommune.  
 
Økt oppdragsmengde og liten/ingen økning i antall ansatte i VIKS vil gi reduserte 
kostnader for alle deltakerkommuner fra 01.01.2019.  Fra 2020 blir Sande og 
Holmestrand til nye Holmestrand kommune og Tønsberg og Re blir til nye Tønsberg 
kommune. I tillegg skal Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune slås 
sammen. Det blir færre kommuner fra 2020, men omfanget av arbeidsoppgaver for 
VIKS blir stabilt eller økende. Økningen skyldes større aktivitet i samfunnet, og derav 
flere saker og flere henvendelser. 
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VEDTEKTER 
 

 

 

 § 1 SELSKAPETS NAVN 

Selskapets navn er  

VESTFOLD INTERKOMMUNALE 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT  – VIKS 

 

  

 § 2 SELSKAPSFORM 

Selskapet er et interkommunalt/fylkeskommunalt samarbeid og 

opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27  

Selskapet er egen juridisk person og arbeidsgiveransvaret tilligger 

styret. 

 

 

 § 3 FORMÅL 

Formålet med samarbeidet er å utøve sekretariatfunksjon for 

kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg i Vestfold.  Dette slik 

det framgår av kommunelovens bestemmelser og forskrifter om 

kontrollutvalg. Selskapet kan også foreta selskapskontroll basert på 

bestilling fra det enkelte kontrollutvalg.  

Sekretariatet kan også utføre oppdrag for andre 

kommuner/fylkeskommuner enn deltakerkommunene etter vedtak i 

styret. 

 

 

 § 4 DELTAGERE 
Følgende kommuner/fylkeskommune er med i samarbeidet:   

Sande, Holmestrand, Re, Horten, Larvik, Færder, Tønsberg og Vestfold 

fylkeskommune. 

 

Inntreden av nye deltakerkommuner kan skje dersom eksisterende 

deltakerkommuners kontrollutvalg slutter seg til dette.  I en slik 

situasjon skal ansvarsfordelingen i.h.t. § 5 revideres med bakgrunn i 

den til enhver tid av styret vedtatte kostnadsfordeling for selskapet. 

 

 

 § 5 ØKONOMI 

Hver av deltagerne bidrar med et etableringstilskudd på til sammen kr. 

150.000, basert på vedtatt fordelingsnøkkel som for kostnader. 

 

Hver av deltagerne bidrar med et ordinært årlig driftstilskudd basert på 

styrets vedtatte driftsbudsjett fordelt på deltagerne ut fra  

 

 Et fast grunnbeløp med tillegg av andel av kostnadene fordelt etter 

innbyggertall. Fylkeskommunens innbyggertall settes lik den 

største kommunes innbyggertall. 

 medgått tid til spesielle prosjekter eller utredninger faktureres 

særskilt. 
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§ 6 FORRETNINGSKONTOR 
Selskapet har forretningskontor i Re kommune. 

 

 

 § 7 STYRET 
Styret består av en representant fra kontrollutvalget i   

deltakerkommunene m/personlige vararepresentanter. 

Styrerepresentanten bør fortrinnsvis være kontrollutvalgsleder. 

Styret velger selv leder og nestleder.  

1 representant fra de ansatte møter i styret som observatør. 

Styret velges for 4 år (kommunevalgperioden), første gang fram til 

31.12.07. 

Daglig leder kan ikke være medlem av styret. 

Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. 

 

Styret  

 skal sørge for at selskapet er organisert og driftet på en slik måte at 

virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt 

 kan ikke ta opp lån 

 skal sørge for at regnskapsføring er undergitt betryggende kontroll 

 skal føre tilsyn med daglig leder og har instruksjonsmyndighet over 

denne 

 foretar alle tilsettinger 

 skal påse at sekretariatet har tilfredsstillende arbeidsforhold, 

herunder lokaler og utstyr 

 delegere myndighet til og føre kontroll med daglig leder. 

 

 

 § 8 GODTGJØRELSER 

Møtegodtgjørelse m.v. til medlemmer av styret, styreleder og styrets 

nestleder fastsettes av styret. 

 

 

 § 9 DAGLIG LEDER 
  Selskapet skal ha daglig leder som tilsettes av styret. 

  

  Daglig leder  

 forestår den daglige ledelsen av selskapets drift og har ansvar for at 

de pålegg og retningslinjer som gis av styret blir fulgt 

 er sekretær for styret og har møte- og talerett i styremøtene 

 rapporterer til styret 

 forestår den daglige personalforvaltningen 

 anviser selskapets utgifter 

 

Utgifter til daglig leder personlig eller i saker det foreligger inhabilitet, 

anvises av styrets leder. 

 

Daglig leder kan knytte til seg uformelle, rådgivende faggrupper. 
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§ 10 ANSETTELSESFORHOLD 
  Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte. 

Styret ansetter og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for alt personell i 

selskapet. 

Selskapet skal ha pensjonsordning. 

Selskapet tilsluttes KS bedrift. 

 

 

 § 11 ØKONOMIPLAN – BUDSJETT 

Styret vedtar selskapets økonomiplan/årsbudsjett med angivelse av 

deltagernes driftstilskudd i samsvar med vedtatt fordelingsnøkkel iht. 

vedtektenes § 5. 

Vedtatt driftsbudsjett/økonomiplan oversendes deltagerne for 

innarbeidelse i deltagerkommunenes/fylkeskommunens driftbudsjett 

for Tilsyn og kontroll innen 01.09 hvert år. 

 

 

 § 12 ÅRSREGNSKAP – ÅRSBERETNING 

Revidert årsregnskap og årsberetning utarbeides av leder, vedtas av 

styret og oversendes deltagerkommunene til orientering. 

 

 

 § 13 REGNSKAPSFØRING – REVISJON 

Selskapets regnskaper skal avlegges etter hensiktsmessige 

regnskapsprinsipper. 

  Styret velger revisor. 

 

 

 § 14 UTTREDEN/OPPLØSNING AV SELSKAPET 

Dersom en enkelt deltager velger å gå ut av selskapet, må vedtak fattes 

av kommunestyret/fylkestinget selv, og framlegges for styret med 1 års 

varsel, jfr. KL`s § 27. 

 

Krav om oppløsning av samarbeidet skal behandles av de enkelte 

deltagere og må være godkjent av samtlige deltakere. 

 

 

 § 15 ENDRING AV VEDTEKTENE 

 Endringer i vedtektene krever tilslutning fra min. 2/3 av  

deltagende kommuner/fylkeskommunen. 

Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i vedtektene ved behov. 

 

 

 § 16 ANDRE BESTEMMELSER 

Selskapet skal forholde seg til vanlig kommunal forvaltningspraksis 

med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser og forskrifter.  

Likeledes skal Forvaltningslovens og Offentlighetslovens 

bestemmelser gjelde for selskapets virksomhet. 
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Arkivsak-dok. 18/00046-6 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 15/18 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreveren i Re kommune fra Skatteetaten 

 Brev fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT), samt vedlegg som brosjyre, 
vedtekter og forslag til sak som kan legges frem for kontrollutvalget.   

 
Saksframstilling: 
 

 Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreveren i Re kommune fra Skatteetaten 
er oversendt kontrollutvalget til orientering.  
 

 Henvendelse fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) til kontrollutvalgsleder 
Magnus Theiste Østlie om medlemskap i FKT legges frem for kontrollutvalget 
til orientering.  
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Saksbehandler Deres dato Vår dato 
 15.02.2018 Anne Grete Simonsen 
  

Telefon Deres referanse Vår referanse 

Skatteetaten 

91696357 
  

 2018/664 

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord 
Postboks 2412 Se www.skatteetaten.no 800 80 000 
3104 Tønsberg Org.nr: 991733078 Telefaks 

 

skatteetaten.no/sendepost 33 74 12 00 

Kommunestyret i Re kommune 
Postboks 123 
3164  REVETAL 
 
 

 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Re kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap  er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter i 2017 kommunene Hof, Holmestrand, Re, Tønsberg og Lardal. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
14,5 7 7 

 
Antall årsverk i 2016 gjelder for Skatteoppkreverkontoret for kommunene Hof, Holmestrand, Re, Stokke og 
Lardal, mens antall årsverk 2015 gjelder for Skatteoppkreveren for kommunene Hof, Holmestrand, Re og 
Stokke. 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret 
har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Re kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 1 017 424 317 og utestående 
restanser2 på kr 18 152 192, herav berostilte krav på kr 65 432.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Re kommune.  
 

 Resultatkrav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 95,00 96,94 94,93 95,97 
Forskuddstrekk 2016  99,94 99,98 99,94 99,93 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 99,50 99,87 99,78 99,16 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,93 100,00 100,00 99,94 
Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,30 100,00 99,80 98,84 
Arbeidsgiveravgift 2016 99,90 99,95 99,51 99,82 

 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til 
skatteoppkreverens resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i  
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i 
%) 

3508 176 205 5,8 6,6 4,8 
  
Skatteoppkreverkontoret har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, 
blant annet mot arbeidslivskriminalitet. Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for arbeidet mot 
arbeidslivskriminalitet (Akrim) og svart økonomi.  Tverretatlige samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot 
Akrim, og dette har vært en arbeidsform som har vært prioritert. Dette er et område som i dag ikke har 
direkte styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra skatteoppkrever er viktig for de gode 
resultatene som satsingen gir. 
 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført  kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  
 

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene 
skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll, avholdt 24. og 26. oktober 2017. Rapport er sendt 
skatteoppkreveren 20. desember 2017. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 9. januar 2018.  
 
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

- Gjentatt pålegg om at skatteoppkrever må endre sin praksis slik at innbetalte tilleggsforskudd blir 
stående åpne i skattyters reskontro frem til disse blir avregnet. 

 
Ut over gitte pålegg anser vi likevel at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i 
det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i 
regnskapsåret. 
 
 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

- Gjentatt pålegg for sjette gang om at skatteoppkrever må sørge for at retningslinjene i 
Skattedirektoratets melding nr. 9/2011 følges ved inngåelse av betalingsavtaler. 

 
- Gjentatt pålegg om at skatteoppkrever må sørge for at retningslinjene i Skattedirektoratets meldinger 

følges ved behandling av lempningssaker. 
 

- Pålegg om at skatteoppkrever må følge myndighetsgrensene i Skattedirektoratets melding nr.9/2011 
ved innvilgelse av betalingsavtale/betalingsutsettelse. 

 
Utover gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
 
Arbeidsgiverkontroll  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av 
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkreveren om resultatkrav i dialogmøte 1. februar 2017 og det 
har vært avholdt styringssamtale 13. og 14. november 2017. 
  
Skatteoppkreverkontoret har vært representert på fagdager 7. og 8. november 2017. Disse hadde parallelle 
sesjoner innen innfordring, regnskap og ledelse.  
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Med hilsen 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Avdeling for innkreving 
Skatt sør 
 Elisabeth Gylder Vingereid 
  
 
 
Kopi til: 
Kontrollutvalget for Re kommune    
Rådmann/administrasjonssjef i Re kommune    
Skatteoppkreveren for Re kommune    
Riksrevisjonen 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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