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

FAKTA OG NØKKELTALL
Brutto driftsutgifter fordelt på tjenester i
2014

Det skal i henhold til § 48 nr. 5 redegjøres for
hvordan kommunen går frem for å sikre en høy
etisk standard i virksomheten og for kommunens
likestillingsarbeid. Dette er presentert under
kapittel 4 om organisering av kommunen.
Årsberetningen er rådmannens presentasjon av
kommunens offisielle årsmelding for
kommunestyret. Rapporten fungerer i tillegg som
et informasjonsdokument for kommunens
innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom
beskrivelse av de kommunale sektorene og
tilhørende virksomheter og oppnådde resultater i
2014. Årsberetningen presenterer overordnede
mål og oppnåelsen av disse, bruk av ressurser og
økonomiske resultater.
Regler for utarbeiding av årsberetningen er angitt i
regnskapsforskriftens § 10. Av 4. avsnitt framgår at
der det er vesentlige avvik mellom utgifter i
årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert
budsjett, skal det redegjøres for avviket.
Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i
årsregnskapet.
Det er lagt spesiell vekt på hendelser og resultater
som er oppnådd i 2014, og hvert tjenesteområde
innledes av et sektorovergripende kapittel. Diverse
indikatorer og nøkkeltall presenteres under hver
sektor og/ eller virksomhet. Fortrinnsvis er det
benyttet nøkkeltall fra KOSTRA (KOmmune-STatRApportering) for å kunne sammenligne
resultatmål for Andebu med andre kommuner i
tillegg til landsgjennomsnittet.

Brutto driftsinntekter – fordeling av
hovedtall
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Rådmannens forord
Kommunesammenslåing er ordet som har vært på
alles lepper i 2014. Andebu kommunestyret tok sitt
retningsvalg i møte den 4.11 sak 66/14. Resultatet
var basert på politiske prosesser og med en
innbyggerundersøkelse i september.
Kommunestyrets hovedkonklusjon var at Andebu
kommune viderefører pågående
drøftinger/forhandlinger med Sandefjord og
Stokke kommuner der disse tre kommunene
utreder sammenslåing av kommunene til en ny
kommune fra 1.1.2017

gang-/sykkelvei (fortausløsning) på Gravdal.
I økonomiplanperioden 2015-2018 er det lagt
videre føringer for utvikling av Andebusamfunnet.
Det største enkeltprosjektet bygging av
Omsorgsbygg med 50 boliger i 2015-2017 med
131,3 mill. kr. Videre er det innarbeidet midler til
oppstart nybygg/ oppgradering Kodal skole i 2018
med 11,5 mill. kr.
I 2014 viste investeringsregnskapet et utgiftsnivå
på 56,1 mill. kr, hvorav nær 18,2 mill. kr ble
benyttet til gang- og sykkelvei, mens 24,6 mill. kr
ble investert i kommunale bygg. Høyest var
investeringskostnaden knyttet til Skjeggerødveien.

Det har i 2014 vært lagt ned et betydelig stykke
arbeid i forhold til sammenslåingsprosessen med
Sandefjord og Stokke kommuner, som snart står på
trappene.

Kommunen oppnådde et positivt netto
driftsresultat på 4,9 %. Resultatet for 2014 er
meget godt i forhold til måltallet som Teknisk
beregningsutvalg nå er foreslått satt til 1,75 %,
(tidligere 3 %). De foreløpige KOSTRA-tallene for
2014 rangerer Andebu på 36. plass i landet. Det er
verdt å merke seg at vårt resultat i stor grad
avhenger av kommunens finansforvaltning, som
har gitt positiv meravkastning flere år på rad.
Meravkastningen er, i tråd med kommunens
finansreglement, satt av på bufferfond for finans.

Andebusamfunnet skal bestå, uavhengig av
kommunestruktur. Dette har vært en viktig
forutsetning i hele prosessen som har vært kjørt,
både politisk og administrativt. Andebu skal i
fremtiden utvikle seg videre som en del av en
større og robust kommune, som gir innbyggerne
innflytelse over egen hverdag og lokalmiljø – og
som sikrer gode og likeverdige tjenester til
innbyggerne.
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, som
ble vedtatt i KST 080/14, fikk stort fokus i året som
gikk, og det ble jobbet mye med å koordinere
kommunens ulike plandokumenter. Spesielt ble
det fokusert på å knytte kommunens handlingsdel
og budsjett tettere på kommuneplanen – som er
kommunens overordnede styringsdokument. Nytt
av året var derfor at det ble utarbeidet en
handlingsdel til kommuneplanens samfunnsdel.

I 2014 har store deler av det positive avviket
knyttet til netto driftsresultat også relatert seg til
kommunens budsjetterte pensjonskostnader.
Mindreutgiftene i forhold til pensjonskostnader er
satt av på kommunens pensjonsfond, i tråd med
vedtak gjort i 2. tertialrapport, KST 081/14.
For virksomhetene har resultatene samlet vært
positivt, men med større svingninger enn det som
ligger til grunn i budsjett og i innmeldte prognoser.
Arbeidet med å øke kvaliteten i rapporteringen vil
derfor måtte fortsette.

Man har utarbeidet en klarere folkehelseprofil, der
mål og veivalg har blitt tydeliggjort, og der man har
knyttet tiltak i økonomiplanperioden direkte opp
mot veivalg i kommuneplanen. Kunnskapsdokumentet vært sentralt i arbeidet med
kommuneplanen. Dette dokumentet vil vi
ajourholde med nye data som grunnlag for
kommende planer og strategivurderinger.

Alt i alt ble derfor 2014 et år vi kan se tilbake på
med gode resultater. Takk for innsatsen!

Det har skjedd mye positivt i Andebusamfunnet de
siste årene. I 2014 kan nevnes nye omsorgsboliger
for funksjonshemmede i
Skjeggerødveien, bygging av gang/sykkelvei i Høyjord,

Rådmann
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Felles målekort for kommunen 2014 – 2017
Andebu
Fokusområde
Økonomistyring

Nr.
1

2
3
4
5
6

7

Indikator
Netto driftsresultat i % av sum
driftsinntekter
Brutto driftsresultat ekskl.
avskrivninger skal være positivt og
nominellt øke fra år til år
Maks andel årlige netto finansutg i
prosent av sum driftsinntekter.
Min andel beholdning av disp.fond i
prosent av sum driftsinntekter
Realavkastning Kraftfondet avsetning til disposisjonsfond
Realavkastning Kraftfondet egenkapital til investeringer
Realavkastning Kraftfondet Avkastning tilsvarende prisstigning
avsettes til disposisjonsfond

8 Egenkapitalprosent
Gjeldsgrad, Netto lånegjeld i % av
brutto driftsinntekter.
9 Maksimumsnivå
Maks avvik på regnskapsresultat ifht
10 reg.budsjett
Maks avvik på avgitt prognose etter
2 tertial ifht endelig
11 regnskapsresultat

Medarbeidertilfredshet

12 Indikator økonomistyring
Maks andel finansiering lånemidler i
13 investeringsbudsjett i planperioden
Sykefravær - maks prosent
1 egenmeldt og legemeldt
Gjennomført
2 medarbeiderundersøkelse
3 Gjennomført medarbeidersamtale
4 Score medarbeidertilfredshet

Omdømme

Mål 2014

4,9 %

3%

3%

3%

3%

Oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

1,8 %

4,5 %

4,5 %

4,5 %

4,5 %

12,8 %

5%

5%

5%

5%

Iht budsjett

1/3

1/3

1/3

1/3

Ikke benyttet

2/3

2/3

2/3

2/3

Ikke oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

22,8 %

30 %

30 %

30 %

30 %

72,8 %

60 %

60 %

60 %

60 %

1148,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

107,4 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

85,5 %

70 %

70 %

70 %

70 %

7,2 %

7%

6,5 %

6,5 %

6,5 %

-

100 %

100 %

100 %

100 %

57,5 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Mål 2017

100 %

100 %

100 %

100 %

63,2 %

1 Score brukerundersøkelse

-

Det er ikke gjennomført
medarbeiderundersøkelser eller
brukerundersøkelser i 2014. Gjennomførte
medarbeidersamtaler og vernerunder er oppgitt i
forhold til virksomheter som har innrapportert at
de har foretatt medarbeidersamtaler og
vernerunder. I tillegg har kommunen registrert at
26,3 % av virksomhetene ikke har rapportert på
dette.

Mål 2015 Mål 2016

0

5 Gjennomførte vernerunder

Målekortet viser oppnådde mål i 2014 for
kommunen som helhet. Måloppnåelsen vurderes
samlet sett som tilfredsstillende. Målsetting om
avsetning til Kraftfondet er ikke oppfylt, da det er
brukt vesentlige beløp av fondet i 2014.
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Resultat 2014

Kommunen har en utfordring i forhold til
økonomistyring og utarbeiding av prognoser for
netto driftsresultat. Maks avvik på
regnskapsresultat ift regulert budsjett samt ift
avgitt prognose etter 2. tertialrapport, viser til
avviket mellom budsjett/ prognose og oppnådd
netto driftsresultat.
Kommunen oppnådde et netto driftsresultat som
var 18,2 mill. kr bedre enn budsjettert og 10,2 mill.
kr enn hva prognosen per 2. tertial skulle tilsi. Det
vises til kapittel for økonomisk resultat og utvikling
for nærmere beskrivelse av kommunens ulike
resultatmål.
Når det gjelder de ulike virksomhetenes prognoser
og avvik til budsjett, vises til målekort for
virksomhetene og forklaringene i de ulike
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kapitlene. Regnskapsresultatene per virksomhet
vises også samlet i regnskapsskjema 1B i
regnskapsdokumentet for 2014.

verdi 4. dvs. innenfor nivå for tilfredsstillende
økonomistyring.
Verdi
0
1
2
3
4
5
6

Indikator for økonomistyring ble innført i
forbindelse med budsjett 2014. Indikatoren setter
poeng i forhold til vurdering av måloppnåelse på
regnskapsresultat i forhold til budsjett, samt i
forhold til prognosekvalitet levert gjennom
rapporteringsåret.
Indikator for vurdering av måloppnåelse er definert
med en poengskala med maks oppnådde 6 poeng
og minst 0 poeng. Disse er som følger:
GrensePoeng
verdi
+/-1,5 %
1

Kriterier for vurdering
REGNSKAPSRESULTAT:
Budsjettavvik innenfor
grenseverdi i prosent av
justert årsbudsjett (brutto).
MAKS 3 POENG
PROGNOSEKVALITET: Avvik
mellom endelig
regnskapsresultat og leders
kvalifiserte årsprognose i
prosent av justert årsbudsjett
(brutto).

MAKS 3 POENG

+/-1 %

1

+/-0,5 %

1

1.
tertial

+/-2,5 %

1

2.
tertial

+/-1,5 %

1

Siste
mnd.
rapport

+/-0,5 %

1

Dersom regnskapsresultat eksempelvis har et
avvik på – 1 % så oppnås 2 poeng da man er
innenfor 2 av 3 grenseverdier. Det samme dersom
prognosekvaliteten avviker med 1,5 %. Samlet

Når det gjelder økonomi blir
mål knyttet til økonomi
rapportert i årsberetningen,
mens avvik i forhold til
budsjett rapporteres
regelmessig gjennom hele året
iht. rutine for rapportering.

Vurdering
0
1
2
3
4
5
6

Måloppnåelsen per sektor er svært variabel. Mens
Helse, omsorg og velferd oppnår en samlet score
på 5 poeng og Oppvekst og Kultur oppnår 3 poeng,
scorer både Teknisk, landbruk og næring samt
Staben null poeng i forhold til de grenseverdiene
som er satt. Virksomhetene, sett under ett,
oppnådde en score på 3 poeng.
Virksomhetene samlet sett oppnådde et
regnskapsresultat som var 1,5 % lavere enn
budsjett, og som var 1,3 % høyere enn prognosen
per 2. tertial skulle tilsi. Det er altså store
variasjoner mellom resultat for virksomhetene og
kommunens netto driftsresultat i forhold til de
prognosene som har vært lagt.
Det er verdt å merke seg at ved mindreforbruk/
merinntekt i forhold til budsjett eller prognose, vil
avvikene fremstå som positive, mens det ved
merforbruk/ mindreinntekt vil oppstå negative
avvik i forhold til budsjett eller prognose.

Avvik i forhold til
budsjett

Avvik prognose 1.
tertial

Avvik prognose 2.
tertial

1,05 %

1,04 %

-1,49 %

5,00

Oppvekts og kultur

-1,16 %

-5,40 %

-1,66 %

3,00

Teknisk, landbruk og næring

13,98 %

-7,57 %

-4,72 %

-

5,33 %

3,56 %

4,09 %

-

Avvik i forhold til
budsjett

Avvik prognose 1.
tertial

Avvik prognose 2.
tertial

1,50 %

-1,97 %

-1,30 %

1,00

1,00

1,00

Prognose 1. tertial

Prognose 2. tertial

Avvik på regnskap per sektor
Helse, omsorg og velferd

Staben

Virksomhetene samlet
Avvik
Poeng

Netto driftsresultat

Regnskap

Oppnådd netto driftsresultat

-19 788 904,40

Avvik regnskapet

18 203 904,40

24 834 904,40

10 248 903,92

Budsjett/ prognose

-1 585 000,00

5 046 000,00

-9 540 000,48

-1148,51 %

492,17 %

-107,43 %

Avvik i %

7

Score hvis måling per sektor

Score virksomhetene

3,00

Score - netto driftsresultat

-
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Befolkningsutvikling
Innflytting og utflytting 2009-2014 (antall
personer)

Befolkning
Folkemengden i Andebu er 5 860 personer pr.
1.1.2015. Veksten i folketallet er på 141 personer
eller 2,47 % fra 1.1.2014. Dette er en noe lavere
vekst enn i fjor, men er 1 % høyere enn
kommuneplanens vedtatte målsetting. Andebu
ligger på 15. plass for størst % -vis vekst blant alle
landets kommuner.
Veksten i befolkningen fordeler seg ut over alle
aldergrupper, bortsett fra aldergruppen 80-89 år
hvor det er en nedgang på 8 personer. Høyest
vekst ses i aldersgruppen 20-29 år.

Kilde: SSB, tabell 01223

Tallene viser en lavere grad av innflytting
sammenliknet med 2013, men det er fortsatt flere
personer som flytter til kommunen enn personer
som flytter fra kommunen. Det er derfor et
innflyttingsoverskudd som bidrar positivt til
befolkningstallet. Antall personer som flytter fra
kommunen har holdt seg stabilt de siste tre årene.

Befolkningsutvikling pr. 1.1.2015

Figuren viser befolkningsutviklingen i Andebu fra 1.1.2011 til 1.1.2015
Kilde: SSB, tabell 07459

Folkemengde i Andebu pr.1.1.2015 etter alder
Folkemengde 1. januar, etter tid, region, statistikkvariabel og alder
Folkemengde pr.
01.01

0-9
år

10-19
år

20-29
år

30-39
år

40-49
år

50-59
år

60-69
år

70-79
år

80-89
år

90-99
år

100 år eller
eldre

2011

5 372

697

735

648

746

801

702

535

276

189

43

0

2012

5 448

702

725

649

754

833

710

559

294

172

49

1

2013

5 546

695

734

686

740

866

702

591

292

184

55

1

2014

5 719

711

739

720

812

863

710

623

306

175

59

1

2015

5 860

726

763

747

830

882

731

629

322

167

63

0

Kilde: SSB, tabell 07459
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ORGANISASJONEN
ORGANISERING OG LIKESTILLING
Administrativ organisering
Rådmannen er kommunens øverste administrative
leder og står ansvarlig overfor kommunestyret.
Rådmannens stab består av økonomiavdelingen og
organisasjonsavdelingen. Andebu kommune er
organisert i tre ansvarsområder (sektorer), som
igjen er delt inn i virksomheter, se fig organisering.
Den administrative organiseringen følger av vedtak
i kommunestyret sak 71/11 og sak 11/1562 med
virkning fra hhv 25.9.2012 og 01.5.13. Rådmannens
ledergruppe, bestående av rådmannen, tre
kommunalsjefer, økonomisjef og organisasjonssjef,
utgjør kommunens strategiske ledelse.
Rådmannens ledergruppe og virksomhetslederne
utgjør kommunens faglige og operative ledelse
(lederforum). Virksomhetslederne er tillagt
helhetlig ansvar for drift, utvikling og måloppnåelse
i egen virksomhet.

helse og omsorg. 01.1.14 trådte en lovendring i
kraft som gir arbeidstakere rett til stilling
tilsvarende faktisk arbeidstid etter
arbeidsmiljøloven § 14-4 a første ledd. Dette er et
ledd i arbeidet med å redusere bruk av ufrivillig
deltid. Siden vi ikke har oversikt over ufrivillig
deltid i kommunen, kan vi heller ikke si om
retningslinjen som ble innført i 2012 har gitt noen
resultater.
Antall ansatte og årsverk

Deltid gj.sn. stillingsstørrelse
Fig: organisering

Arbeidstakere og årsverk
Pr. 31.12.14 har Andebu kommune 487 ansatte
fordelt på 363,5 årsverk. Ledige stillinger og
ansatte i vikariater er ikke med i oversikten.
Sammenliknet med 2013 er antall ansatte økt med
37 personer og antall årsverk er økt med 22,8. I
2012 var årlig vekst på 11 personer og 9,4 årsverk,
mens veksten i 2013 var 16 personer og 18,2
årsverk. Det vil si at grad av deltid har økt i 2014,
sammenliknet med tidligere år. Kommunen
innførte retningslinjer i 2012 for å redusere grad av
ufrivillig deltid. Tallene viser at det pr. 31.12.14 var
totalt 304 deltidsansatte, noe som utgjør 62,4 % av
arbeidsstokken. Dette er en økning på 28 personer
siden 2013. Kommunen har ingen kartlegging som
viser hvor mange av deltidsstillingene som faktisk
er ufrivillig. På bakgrunn av nasjonale tall, antas
omfanget av ufrivillig deltid å være størst innen
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Kjønnsfordeling, likestilling og diskriminering
Det fremgår av figur og tabell kjønnsfordeling at
kommunen har en klar overvekt av kvinner.
Kvinneandelen i sektor oppvekst og kultur og
sektor helse, omsorg og velferd er hhv 86 % og 92
% kvinner. Dette er sektorer som også på
landsbasis har en høyere andel kvinner. Sektor
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teknisk, landbruk og næring, har en jevnere
fordeling av kjønn og en overvekt av menn. Her
utgjør kvinner 36 % og menn 64 % av de ansatte.

Kjønnsfordeling gj. årslønn
Kvinner

Menn

Gj. årslønn 2014

413 362

477 755

Kjønnsfordeling

Gj. årslønn 2013

400 021

456 142

Gj. årslønn 2012

388 716

460 315

Gj. årslønn 2011

368 231

432 960

Gj. årslønn ledere
Antall 2014
Gj. årslønn 2014
Antall 2013
Gj. årslønn 2013

Sektor

Ansatte

Kvinner Menn

Staben

20

14

6

Oppvekst og kultur
Helse, omsorg og
velferd
Teknisk, landbruk og
miljø

232

200

32

207

191

16

28

10

18

I alt

487

415

72

Det fremgår av tabell ledere kjønnsfordeling at
kommunen har en overvekt av kvinner i
lederstillinger. Fordelingen utgjør her 55 % kvinner
og 45 % menn. Dette er lederne som inngår i
lederforum med rådmann.
Ledere kjønnsfordeling
Sektor
Staben
Oppvekst og kultur
Helse, omsorg og
velferd
Teknisk, landbruk og
miljø
I alt

Ansatte Kvinner
2
1
7
4

Menn
1
3

6

5

1

3
18

0
10

3
8

Tabell kjønnsfordeling gjennomsnitt årslønn, viser
at menn har hatt en gj. vekst på 21 613 kr mot
13 341 kr for kvinner. Kvinners gj. årslønn utgjør
86,5 % av menns årslønn, mot hhv 87 % i 2013 og
84 % i 2012. Lønnsnivået for kvinner har derfor
hatt en svak reduksjon sammenliknet med menn. I
2014 utgjorde kvinnelige lederlønninger i snitt 88,6
% av mannlige lederlønninger. Dette er samme
prosentandel som i 2013.
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Kvinner
12
627 667
11
619 909

Menn
10
708 310
8
699 775

Alle
22
664 323
19
653 537

Det er ikke planlagt eller iverksatt spesifikke tiltak i
2014 for å fremme likestilling eller hindre
forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven,
diskrimineringsloven eller diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven.

INTERNKONTROLL
Kommunens plan for internkontroll og
kvalitetsstyring ble vedtatt av rådmannens
ledergruppe 23.09.13. Planen skal bidra til:
 Kvalitet og effektivitet i tjenestene
 Godt omdømme og legitimitet
 Helhetlig styring og riktig utvikling
 Etterlevelse av lover og regler
I følge fremdriftsplanen vedtatt 18.11.2013 skal
internkontrollen være innført innen utgangen av
2014. Enkelte av elementene i planen har tatt
lenger tid, og noe arbeid gjenstår fortsatt. De
formelle strukturer og mapper i Kvalitetssystemet
(KSS) er på plass og virksomhetene benytter KSS til
avviksmelding og avviksbehandling. Hver ansatt
har fått sin brukerident til KSS, men ikke alle
ansatte har tilgang til pc/intranett. Internkontroll
er et lederansvar og skal være en naturlig del av de
løpende lederoppgavene. En kartlegging
gjennomført ved årsskiftet viser at ikke alle ledere
har ferdigstilt ik-håndbok i KSS, enkelte ledere har
denne delvis i perm. Planleggingsverktøyet årshjul
i KSS er ikke iverksatt ennå, men det er planer for
oppstart av denne i 2015.
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
Det systematiske HMS arbeidet (Internkontroll
HMS) inngår i internkontrollsystemet. I forbindelse
med innføring av struktur for internkontroll og ikhåndbok i KSS, har kommunen i 2014 hatt
retningslinjer for HMS arbeidet både i plan for
internkontroll og i HMS ik-håndbok vedtatt av
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arbeidsmiljøutvalget (AMU) 20.11.06 og revidert
26.03.12. Lederne er derfor i gang med å innføre
HMS systemet i KSS, men utøver HMS arbeidet
etter bestemmelser i både HMS ik-håndbok og plan
for internkontroll. Det er igangsatt arbeid i 2015
med å utvikle en overordnet plan for HMS i
kommunen, eksisterende HMS-ik håndbok vil da
utgå.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Det er laget årsberetning om AMUs arbeid i 2014
til kommunens styrende organer og
arbeidstakernes organisasjoner. Her fremgår det at
AMU hadde fire ordinære møter og ett
ekstraordinært møte i 2014. AMU har i 2014
behandlet planer av betydning for organisasjonens
arbeidsmiljøarbeid og nye/reviderte overordnede
rutiner og retningslinjer som vedrører
arbeidsmiljøet. AMU har også behandlet sentrale
saker som bl.a kommunesammenslåingsprosessen,
prosjekt sammen på jobb, sykefravær og HMSavvik m.m. AMU i Andebu kommune har to
underutvalg. Det ene er IA- og
tilretteleggingsutvalget. Utvalgets sammensetning
og arbeidsoppgaver ble endret ved vedtak i AMU
24.11.14, i sak 019/14. Det andre utvalget er akanutvalget. Dette ble opprettet som underutvalg i
AMU ved vedtak i AMU 22.10.14 i sak 017/14.
Begge utvalgene rapporterer til AMU.
Vernetjenesten
Vernetjenesten har vært inndelt i 18 verneområder
med ett fungerende verneombud for hvert
område. Enkelte verneområder har i tillegg
varaverneombud. Det ble påbegynt et
revideringsarbeid for verneområdene høsten 2014.
Arbeidet ble ferdigstilt i 2015 og behandlet i AMU
23.03.15. Hovedverneombudet har ansvar for å
samordne verneombudenes virksomhet, og
spørsmål som gjelder flere verneområder, skal
forelegges hovedverneombudet.
Hovedverneombudet har levert årsberetning for
2014, her fremgår det at det er et godt samarbeid
om HMS-arbeidet og at vernetjenesten har blitt
mer synlig i organisasjonen vår. Det har vært
samarbeid om flere sentrale saker som
retningslinjer/ rutiner for akan, sykefravær og
håndtering av mobbing/konflikter, samt
overordnet HMS-plan og avvikshåndtering. I
årsberetningen fremgår det også
forbedringsområder. Det påpekes at rutinene for
avvikshåndtering er forskjellig fra sektor til sektor,
bl.a. fordi det er ulik tilgjengelighet til KSS. Det
fremgår også i årsberetningen viktigheten av å ha
nok tid til å utøve verneombudsarbeidet.
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Hovedverneombudet har søkt om økt frikjøp fra
2015. Dette med bakgrunn i at
kommunesammenslåingsprosessen antas å
medføre merarbeid for vernetjenesten. Det er en
klar oppfordring i årsberetningen om at
vernetjenesten må inn på et tidlig tidspunkt i
arbeidet med kommunesammenslåingen. Dette er
en organisatorisk endring som faller innenfor
verneombudenes arbeidsoppgaver, men i følge
hovedverneombudet antas medvirkning også å
skape et helt annet eierforhold til prosessen.
Bedriftshelsetjenesten (BHT)
Andebu kommune er tilknyttet Rubicon
bedriftshelsetjeneste. I 2014 ble handlingsplan for
samarbeidet utviklet og behandlet av AMU. Det
fremgår av årsrapporten fra Rubicon at det er gitt
bistand både innen fysisk, ergonomisk og
psykososialt arbeidsmiljø. Det er forskjeller mellom
sektorene for hvor mye de benytter bistand fra
bedriftshelsetjenesten. Alle ansatte i kommunen
har mulighet for å kontakte Rubicon for vurdering
og bistand ved arbeidsrelaterte plager.
Representant fra Rubicon er fast representant i
AMU.

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)
Kommunen har vært IA-virksomhet fra oktober
2002, og videreførte sammen med tillitsvalgte
avtalen for perioden 2014-2018. Koblingen mellom
IA-arbeid og HMS er sterkere i den nye IA-avtalen.
Kommunens mål for delmål 1 om redusert
sykefravær var satt til 7,0 % for 2014. Delmål 2 skal
hindre frafall og øke sysselsetting av personer med
nedsatt funksjonsevne. Endringen som ble
gjennomført for IA- og tilretteleggings-utvalgets
sammensetning og arbeidsoppgaver, har blant
annet til hensikt å bidra til dette målet. Det er ikke
satt konkret mål for delmål 2. Delmål 3 skal øke
avgangsalderen for arbeidstakere.
Livsfaseperspektiv inngår i mal for
medarbeidersamtaler. Det ble ikke iverksatt nye
tiltak i 2014 for å nå delmål 3, men det er planlagt
tiltak i 2015 i IA mål- og aktivitetsplan for 20142018 som ble vedtatt av AMU 23.3.15.
Sykefravær
Andebu kommune hadde akkumulert et
sykefravær på 7,2 % i 2014. Dette er en nedgang
sammenliknet med tidligere år, men målsettingen
på 7,0 % ble ikke oppnådd. Den totale nedgangen
sammenliknet med 2013 er på 0,3 %. Selv om
målsetting ikke ble nådd, er det en positiv
utvikling.
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Sykefravær i prosent
Sektor

2014

2013

2012

Oppvekst og kultur

5,5

7,1

6,5

Helse, omsorg og velferd

10,5

9,0

10,9

Teknisk, landbruk og næring

7,4

4,0

6,2

Kommunen samlet

7,2

7,5

8,0

Fraværsrapportering følger organisering av
kommunen. Omorganiseringen foretatt i 2013
påvirket fordeling av virksomheter mellom sektor
Helse, omsorg og velferd og sektor oppvekst og
kultur. Dette gjør at tallene ikke er direkte
sammenliknbare. Av sektorene hadde sektor
oppvekt og kultur en stor nedgang i sykefraværet
på 1,6 %. Dette er også den sektoren som
sysselsetter flest ansatte. Nærmere presentasjon
av sykefravær fordelt på virksomhet følger i
presentasjon for virksomhetene.
Sammen på jobb
Kommunen deltar i det nasjonale programmet
«sammen om en bedre kommune» med prosjektet
sammen på jobb. Prosjektet er et
sykefraværsprosjekt med prosjektperiode fra 20132015, hvor tiltak implementeres løpende i driften.
Prosjektet arbeider opp mot delmål 1 i IA-avtalen.
Prosjektet har en sterk kobling til HMS, og tiltakene
i prosjektet er vurdert ut fra en bred
årsakssammenheng og inkluderer både
forebyggende og helsefremmende tilnærminger.
Hovedpunkter i prosjektets arbeid i 2014 er:
 Samarbeid mellom ledere tillitsvalgte og
verneombud i prosjektet. Oppstart med
felles inspirasjonsdag ved Jarlsberg
konferansesenter mai 2014.
 Revidering av kommunens arbeid med
forebygging og oppfølging av sykefravær.
Ny prosedyre er utviklet og opplæring er
gjennomført hvor både ledere,
verneombud og tillitsvalgte var invitert.
 Arbeidsgruppe er nedsatt for å se på
hvordan en kan forebygge sykefravær
blant gravide.
 Arbeidsgruppe er nedsatt for å vurdere
bruk av skjema for funksjonsvurdering.
Utprøving er igangsatt i
barnehagesektoren.
 Tilretteleggingsutvalgets funksjon er
revidert og har fått utvidet funksjon hvor
IA arbeid er inkludert. Nytt navn IA- og
tilretteleggingsutvalg.
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OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Det rapporteres i den økonomiske
månedsrapportering fra virksomhetene på bruken
av anskaffelsesreglementet, protokollføring og
avvik. Det er ikke rapportert om avvik i forhold til
lov om offentlige anskaffelser.
ETIKK
Etikk og leveregler for ansatte og folkevalgte ble
vedtatt i kommunestyret i mars 2006. I tillegg er
etiske retningslinjer for innkjøp/anskaffelser i
Andebu kommune vedtatt av kommunestyret i
februar 2011.
Kontrollutvalget behandlet Andebu kommunes
system for Internkontroll i november 2013. I
forbindelse med denne behandlingen ble det blant
annet vedtatt av kontrollutvalget(senere vedtatt av
kommunestyret i februar 2014) at:




Det bør gjøres en overordnet risikovurdering
hvor blant annet interne misligheter og
korrupsjonsrisiko vurderes
Regler for habilitet og registrering av bi-verv
bør formaliseres.

Dette vil bli fulgt opp i 2015.
FOLKEHELSE
Kommunen har etablert en tydelig folkehelseprofil,
som i 2014 ble særlig synliggjort i forbindelse med
utarbeidelsen av Kommuneplanens Samfunnsdel,
vedtatt 16.12.2014.
Det legges vekt på folkehelsearbeid og tverrfaglig
samhandling, og kommunen skal være en pådriver
i helhetlig, framtidsrettet og bærekraftig
samfunnsutvikling der innbyggerne får mulighet til
å leve sunt og ha god helse så lenge som mulig.
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å
påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse,
eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for
en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller
indirekte påvirker helsen.
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i
kraft 1. januar 2012 og erstattet deler av
kommunehelsetjenesteloven og lov om
fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.
Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling
som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale
helseforskjeller.
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Økonomisk utvikling og resultat
DRIFTSRESULTAT
BRUTTO DRIFSRESULTAT
Regnskapet for 2014 viser et brutto driftsresultat
på 15,0 mill. kr. Brutto driftsresultat viser
resultatet i forhold til kommunens ordinære
driftsinntekter og utgifter, og er således resultatet
før finanstransaksjoner, bruk og avsetninger av
fondsmidler, samt overføringer til
investeringsregnskapet.

NETTO DRIFTSRESULTAT
For 2014 er det et positivt netto driftsresultat på
19,8 mill. kr, noe som er 18,2 mill. kr bedre enn
revidert budsjett. Netto driftsresultat i % av brutto
driftsinntekter er 4,9 %.

Fig.1: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

Netto driftsresultat viser kommunens økonomiske
resultat av den ordinære driftsvirksomheten når
man tar hensyn til finansposter, men holder
utenfor de pliktige avsetningene. Det er et krav til
balansen(jf. Kommuneloven) at driftsresultatet skal
dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.
En anbefalt målsetning fra departement og
fylkesmann er at man over tid oppnår et netto
driftsresultat på minimum 3 % av brutto
driftsinntekter, slik at man sikrer en økonomisk
bærekraftig drift som sørger for at man kan
opprettholde den kommunale
tjenesteproduksjonen og levere gode og stabile
tjenester til innbyggerne.
Det er en svakhet ved netto driftsresultat at det er
avdragsutbetalingene og ikke avskrivningene som
innvirker på driftsresultatet, da avskrivningene ikke
har resultateffekt i det kommunale regnskapet.
En avskrivningskostnad gir uttrykk for
verdiforringelsen av bygninger, anlegg og varige
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driftsmidler som skyldes elde, slitasje og
utrangering. I det kommunale regnskapssystemet
skal slike kapitalkostnader bare belastes med den
lånefinansierte delen av driftsmidlene, uttrykt
gjennom låneavdrag. Når avdragene fordeles jevnt
over driftsmidlenes levetid, vil avdragene ha
samme effekt og innhold som avskrivninger i et
resultatregnskap hvor slike driftsmidler er
finansiert med lån.
Når avdragene erstattes med avskrivningene blir
belastningen i regnskapet for 2014 høyere. Dette
fordi avdragene belaster regnskapet med 8,8 mill.
kr, men avskrivningene utgjør 12,0 mill. kr. Dvs. at
netto driftsresultat vill vært redusert med 3,2 mill.
kr.
Figur 1 viser at netto driftsresultat i perioden 20042013 hadde vært betydelig høyere dersom
avskrivningene, og ikke avdragene, hadde vært
utgiftsført med resultateffekt. I 2014 har man
imidlertid kuttet ned på avdragsutgiftene ved å
forlenge avdragstiden på deler av
gjeldsporteføljen. Resultatet blir en bedring på 3,2
mill. kr i netto driftsresultat – eller 0,8 % sett i
forhold til brutto driftsinntekter – i forhold til hva
det hadde vært ved resultatføring av
avskrivningskostnadene.
Ekstraordinære avdrag i kommunens
investeringsregnskap bidrar til at man er innenfor
kommunelovens krav til minste avdrag, jfr. Koml. §
50 nr. 7a.

KORRIGERT NETTO DRIFTSRESULTAT
For å kunne sammenligne netto driftsresultat med
revidert budsjett, må imidlertid de samme
forutsetningene legges til grunn, både i budsjettet
og i disponeringene som gjøres i forbindelse med
regnskapsavslutningen. Ved siste tertialrapport i
2014 hadde man imidlertid ikke alle
disponeringene klare, og det var dermed flere
forhold som lå inne som forutsetninger i forhold til
det forventede resultatet som ble innrapportert.
Følgelig er dette forhold som ikke fremgår av
revidert budsjett.
Skal netto driftsresultat vurderes mot budsjettert
netto driftsresultat bør resultatet korrigeres for
bruk av egenkapital som etter forutsetningene skal
dekke driftsutgiftene, samt korrigering for bundet
avsetning til fond, altså ikke-budsjetterte
avsetninger eller disposisjoner. I Andebu kommune
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er store deler av disse avsetningene og
disposisjonene også knyttet til ubundne driftsfond,
slik at disse også tas med når man korrigerer
regnskapsresultatet for å gjøre det
sammenlignbart med budsjettet.
Figur 2 viser at dersom man korrigerer for bruk av
bundet fond får man et korrigert netto
driftsresultat på 0,25 mill. kr høyere sett i forhold
til budsjett, noe som henger sammen med at det
er budsjettert bruk av bundne fondsmidler som
ikke har blitt benyttet.
Tar man også hensyn til bruk av disposisjonsfond,
forbedres resultatet med ytterligere 1,3 mill. kr.
Bruk av disposisjonsfond er budsjettert med nær
1,1 mill. kr i bruk av VAR-fond tilknyttet
kommunale gebyrer. Dette er disponeringer som
er gjort av bundne avsetninger fra tidligere år, og
man har dermed budsjettert med disposisjonsfond
i stedet for bundne fond (se kommentar ovenfor). I
tillegg til dette har man i 2014 hatt overskudd på
flere av selvkostområdene, noe som har gjort at
man i stedet for å bruke av tidligere års overskudd
(selvkostfond), har måttet gjøre ytterligere
fondsavsetninger. Videre er det budsjettert med
0,2 mill. kr i bruk av midler tilknyttet Helse i Plan i
forbindelse med kommuneplanen. Dette er midler
som er satt av på bundne fond, og inngår i
regnskapsmessig bruk på LN47. Til sammen utgjør
dette nær 1,3 mill. kr som er budsjettert som bruk
av disposisjonsfond, men som ikke er blitt benyttet
i 2014.

Videre er det gjort avsetninger til bundne
driftsfond på 3,3 mill. kr i forbindelse med
regnskapsavslutningen, hvorav kun 0,19 mill. kr var
budsjetterte avsetninger. Dette gir en korrigering
av resultatet på nær 3,1 mill. kr sett i forhold til
budsjett.
Avsetninger til disposisjonsfond korrigerer også
netto driftsresultat med 9,8 mill. kr sett i forhold til
budsjett. Først og fremst dreier dette seg om
meravkastning på finans på 5,7 mill. kr samt
mindreutgifter til pensjon på 2,7 mill. kr, som etter
økonomisk rapportering ved andre tertialrapport
skulle avsettes på pensjonsfond. Videre ble
avsetningen av regnskapsresultatet for 2013 på 1,1
mill. kr ikke budsjettjustert.
Samlet sett ser vi av avvikskolonnen i figur 2 at
disse disposisjonene og fondsavsetningene
korrigerer netto driftsresultat med 14,4 mill. kr sett
i forhold til budsjett (15,7 mill. kr i forhold til
regnskap), og at man dermed får et korrigert netto
driftsresultat som er 3,8 mill. kr høyere enn hva
man hadde lagt til grunn i budsjettet.
Det er imidlertid viktig å merke seg at korrigert
netto driftsresultat ikke viser den økonomiske
situasjonen kommunen befinner seg i, men
representerer forskjellen mellom oppnådd netto
driftsresultat i regnskapet sett i forhold til de
forutsetningene som var lagt til grunn i regulert
budsjett, og således også i de prognoser som har
blitt avgitt i løpet av regnskapsåret.

Regnskap 2014

Reg. budsjett 2014

Avvik

LN23

Brutto driftsresultat

-15 038

-2 351

LN35

Korr. Avskrivninger

-12 040

-12 037

3

LN25+LN29

Netto renteutgifter

-1 617

2 620

4 237

LN26+LN30 + LN31

Netto avdrag på lån

8 906

10 183

1 277

Netto driftsresultat

-19 789

-1 585

18 204

Korrigering av forhold ut over budsjettert nivå
LN47

Bruk av bundet fond

LN39

Bruk av disposisjonsfond

LN47

Avsetning til bundet fond

LN46

Avsetning til disposisjonsfond
Sum korrigeringer

Korrigert netto driftsresultat

Fig.2: Korrigert netto driftsresultat (i hele tusen)
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Regnskap 2014

Reg. budsjett 2014

12 687

Avvik

-601

-850

-249

-9 043

-10 320

-1 277

3 258

188

-3 070

22 101

12 324

-9 777

15 714

1 342

-14 372

-4 074

-243

3 831
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Figur 3 viser sammenhengen mellom de ulike
resultatene i kommunens regnskap 2014. Det er
verdt å merke seg at dersom man legger trekker
fra regnskapsresultatet fra 2013 på 1,1 mill. kr,
viser regnskapsmessig resultat et mindreforbruk på
3,8 mill. kr – tilsvarende korrigert netto
driftsresultat.

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT
Regnskapsmessig resultat viser endelig resultat for
kommunen etter at bruk av avsetninger og
avsetninger er foretatt. Regnskapsmessig resultat
for 2014 er på 4,9 mill. kr.

Regnskap 2013
-14 342
-10 659

Regnskap 2014
-15 038
-11 522

Reg. budsjett
2014
-2 351
-6 696

Avvik
12 687
4 826

Regnskap i %
av budsjett
640 %
172 %

-54
-10 713
7 773
11 192

-77
-11 599
9 905
8 801

-22
-6 718
9 316
10 105

55
4 881
-589
1 304

173 %
106 %
87 %

66
19 030
8 318

182
18 888
7 289

100
19 521
12 803

-82
633
5 514

97 %
57 %

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb

-10 582
-16 607
-7 681

-12 040
-19 789
-1 108

3
18 204
1 108

100 %
1249 %

LN39
LN40
LN42

Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

-1 361
-2 927
-11 969

-9 043
-601
-10 752

-12 037
-1 585
-10
320
-850
-11 170

-1 277
-249
-418

88 %
96 %

LN44
LN46

Overført til investeringsregnskapet
Avsetninger disposisjonsfond

6 950
15 650

243
22 101

243
12 324

-9 777

100 %
179 %

LN47
LN49
LN51

Avsetninger til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

4 867
27 467
-1 108

3 258
25 601
-4 939

188
12 755
-

-3 070
-12 846
4 939

1733 %
201 %

Linje
LN23
LN25

Alle tall i hele tusen
Brutto driftsresultat
Renteinntekter, utbytte og eieruttak

LN26
LN27
LN29
LN30

Mottatte avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter
Avdragsutgifter

LN31
LN32
LN34

Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

LN35
LN36
LN38

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

Figur 4 viser resultatet per virksomhet i forhold til
budsjett. Årsaker til budsjettavvik er presentert
under respektive kapitler.
Regnskap 2014

Reg.bud. 2014

10

Staben, Folkevalgte og Felles

20

Adm Skole, Bhg, Kultur

21

Andebu skole

22

Høyjord skole

6 840

23

Kodal skole

14 804

24

Andebu ungdomsskole

16 212

25

Kultur

27

Barnehager

40

Regnskap i % av
budsjett

Avvik

20 487

21 641

1 154

8 256

8 572

316

96,3 %

19 909

19 788

-121

100,6 %

6 768

-72

101,1 %

14 624

-180

101,2 %

16 213

1

100,0 %

4 058

3 957

-101

102,6 %

37 577

36 502

-1 075

102,9 %

Adm Helse, omsorg og velferd

1 619

8 305

6 686

19,5 %
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Institusjonsbaserte tjenester

27 602

24 593

-3 009

112,2 %

42

Hjemmetjenester

20 128

19 362

-766

104,0 %

43

Familietjenester

28 819

28 895

76

99,7 %

44

Funksjonshemmede og boligtjeneste

25 167

21 430

-3 737

117,4 %

50

Teknisk

5 849

7 777

1 928

75,2 %

51

Virksomhet Landbruksforvaltning

942

1 154

212

81,6 %

52

Virksomhet Eiendomsforvaltning

7 173

8 172

999

87,8 %

53

Virksomhet Kommunalteknikk

3 222

2 876

-346

112,0 %

60

NAV

2 937

4 817

1 880

61,0 %

80

Andebu kirkelige fellesråd

3 286

2 861

-425

114,9 %

Fig.4: Resultat per virksomhet ift budsjett
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94,7 %
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DRIFTSREGNSKAPET
DRIFTSINNTEKTER

har vært lavere enn hva som ble forutsatt i
budsjettet. Fondsmidlene har derfor i stedet økt i
forhold til nivået per 31.12.2013.
De enkelte budsjettavvik er ellers kommentert
under den enkelte virksomhet.

FRIE INNTEKTER
Kommunens frie inntekter i form av skatt og
rammetilskudd viser en mindreinntekt på 1,1 mill.
kr i forhold til budsjett. Prosentvis er dette små
forskjeller i forhold til budsjettert nivå, slik at det i
figur 5 fremstår som henholdsvis 99 % og 100 % i
forhold til budsjett.

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

Figur 5 viser ulike driftsinntekter sett i forhold til
budsjett.
Størst avvik i kroner er det mellom regnskapsført
og budsjetterte overføringer fra stat, hvor
regnskapet utgjør 127 % av det budsjetterte nivået.
Her inngår blant annet statstilskudd for flyktninger,
hvor overskytende beløp er avsatt til fond, samt
refusjon knyttet til ressurskrevende brukere
innenfor helsesektoren.
Prosentvis er avviket mellom budsjetterte og
regnskapsførte inntekter størst i forhold til andre
overføringsinntekter, hvor regnskapet viser 502 %
av det budsjetterte beløpet. Her er imidlertid
forskjellen i reelle kroner liten.
Også for 2014 var resultatet på finansforvaltningen
bedre enn hva som lå til grunn i budsjettet. Deler
av meravkastningen ble varslet i 2. tertialrapport,
hvor man redegjorde for at meravkastning ut over
budsjett skulle avsettes til bufferfond for finans, i
tråd med kommunens finansreglement. Totalt ble
5,7 mill. kr avsatt til bufferfond finans, mens 2,4
mill. kr ble avsatt til opprettholdelse av realverdien
på kraftfondet.
Nivået på interne finansieringstransaksjoner, dvs.
bruk av fondsmidler, er for 2014 lavere enn hva
man har budsjettert med. Det var for 2014
budsjettert med bruk av betydelige midler
tilknyttet kommunale selvkostfond knyttet til VARområdene. Kommunen har som målsetting å
redusere fondsmidlene, slik at de ikke bygges opp
over tid. Imidlertid har man ikke klart å bruke av
disse midlene, da utgiftene på selvkostområdene
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Andebu kommunes frie inntekter ble i 2014 på
274,6 mill. kr. Dette tilsvarer en vekst i frie
inntekter på 5,3 % fra 2013. Av dette utgjorde
rammetilskuddet fra staten den største delen på
163,1 mill. kr.
Vekst i frie inntekter må i tillegg dekke forventet
befolkningsvekst og endringer i
befolkningssammensetningen, reell vekst i
pensjonskostnadene for kommunesektoren, samt
reell underliggende utgiftsvekst som følge av flere
med behov for kommunale hjelpetiltak, ut over det
som vil være en del av sektorens
demografikostnader.
Anslaget på frie inntekter for kommunene ble
kraftig nedjustert i revidert nasjonalbudsjett (RNB)
2014. Først og fremst var det skatteanslaget som
ble nedjustert, med 0,7 mrd kroner i forhold til
anslaget i Nasjonalbudsjettet 2014. Nedjusteringen
ble gjort på bakgrunn av at anslag på regnskap
2013 var basert på høyere inntektsanslag enn det
endelige regnskapet viste. I tillegg viste regnskapet
for de første månedene i 2014 ytterligere
skattesvikt på nasjonalt nivå. Også anslaget for
prisstigningen på kommunale tjenester
(deflatoren) ble nedjustert med 0,1
prosentenheter, noe som bidro til et anslag på økt
realvekst. Nedjusteringen av deflatoren skyldtes
først og fremst et lavere anslag på lønnsveksten
enn hva som opprinnelig var lagt til grunn. For
Andebu kommune utgjorde inntektsanslaget et
kutt i frie inntekter på 0,8 mill. kr i forhold til
opprinnelig budsjett.

Rammetilskudd fra staten
Skatt på inntekt og
formue
Sum frie inntekter

Fig.6: Frie inntekter

Regnskap
2014
-163 101

Reg.bud.
2014
-162 585

516

Regnskap
2013
-152 396

-111 489

-113 145

-1 656

-108 354

-274 591

-275 730

-1 139

-260 750

Avvik

Årsberetning 2014
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Kommunens frie inntekter ble 1,1 mill. kr lavere
enn anslått etter RNB 2014.
Skatt per innbygger
Holmestrand
Hof
Re
Sandefjord
Stokke
Andebu

2011

2012

2013

2014

81,1

83,2

83,0

82,0

79,4

85,3

89,0

82,8

78,7

80,0

81,3

81,6

87,0

97,8

87,9

87,9

78,8

79,1

80,0

80,7

75,1

75,4

75,3

74,9

Fig.7: Skatt per innbygger i % av landsgjennomsnittet

DRIFTSUTGIFTER

i måneder med positiv avkastning fører inntekten
som gevinst på finansielle instrumenter.
Budsjettert avkastning er satt samlet som en
gevinst hvor man hadde forventning om en netto
avkastning på 5,6 mill. kr. Netto avkastning ble 1,9
mill. kr høyere enn budsjettert. I tillegg viste
kommunens gjeldsportefølje en mindreutgift på
2,5 mill. kr knyttet til rente- og avdragsutgifter,
samtidig som forvaltningsinntekter knyttet til
kortisktig likviditet gav en merinntekt på 1,3 mill.
kr. Meravkastningen er satt av på bufferfond
finans, i tråd med kommunens finansreglement
kapittel 9.2 og 9.4.
De enkelte budsjettavvik er ellers kommentert
under den enkelte virksomhet.

PENSJON
Pensjonskostnader utgjør en stor del av
kommunens totale kostnader. Samlet for
kommunen var netto pensjonskostnader inkl.
administrasjonskostnader(ekskl. arbeidsgiveravgift)
på 23,7 mill. kr.

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

Lønnsutgiftene utgjør 101 % i forhold til
budsjettert nivå, noe som tilsvarer 1,4 mill. kr mer
enn budsjettert.
Eksterne finansutgifter og interne
finansieringstransaksjoner er regnskapsført med
12,2 mill. kr utover budsjettert nivå.
Størsteparten av budsjettavviket skyldes
avsetninger til fond på 12,8 mill. kr som ikke er
budsjettert, jfr. Kapittel om korrigert netto
driftsresultat ovenfor. 1,5 mill. kr er avsetning til
selvkostfond på VAR-områdene. I tillegg har man
satt av meravkastning på pensjon på 2,7 mill. kr ut
over budsjett, i tråd med hva som ble redegjort for
i 2. tertialrapport. Meravkastning på finans på 5,7
mill. kr inngår også i budsjettavviket, samt
disponeringen av regnskapsresultatet for 2013 på
1,1 mill. kr som burde ha vært budsjettjustert.
Man har i enkelte måneder hatt tap på finansielle
instrumenter på til sammen 1,7 mill. kr i
forbindelse med finansforvaltningen. Tap på
finansielle instrumenter skal føres som utgift de
månedene man har negativ avkastning, mens man
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Regnskapsføringen av pensjonskostnadene følger
et regelverk hvor det skilles tydelig mellom
pensjonskostnad og pensjonspremie.
Pensjonskostnad er en aktuarberegnet størrelse,
mens pensjonspremien er det som faktisk
innbetales.
Avviket mellom pensjonskostnad og
pensjonspremie kommer til uttrykk i
driftsregnskapet via premieavviket. Premieavvik og
reguleringspremie kan variere mye hvert enkelt år.
Regelverket åpner for å fordele premieavviket over
10 år, kommunen har imidlertid valgt 1 år
(amortisering).
For å eliminere den risiko det er for at
premieavviket det enkelte år skal få konsekvenser
for kommunens tjenesteproduksjon, ble det fra
budsjett 2009 vedtatt opprettet et pensjonsfond.
Et pensjonsfond er et disposisjonsfond som avvik i
pensjonskostnadene ved årets slutt kan bokføres
mot. I 2014 ble det avsatt 11,5 mill. kr til
pensjonsfondet.
Figur 9 gir oversikt over variasjonene mellom
pensjonsinnbetalinger og pensjonskostnad som
kommer til utrykk via premieavviket det enkelte år.
Størrelsene er oppgitt inkl. arbeidsgiveravgift.

Årsberetning 2014

Oppsummert

Andebu kommune

Regnskap
2014

Regnskap
2013

Regnskap
2012

Regnskap
2011

Reguleringspremie

-8 306

Bruk av premiefond

-1 672

Egenkapitaltilskudd

3 311

0

Rentegarantipremie

0
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Premieavvik året før

-5 431

-3 059

-5 098

-912

95

5 431

3 059

5 098

-12 004

7 338

2 961

9 186

Premieavvik årets
Sum

4 795

0

5 000

5 000
0

Fig.9: Pensjonsinnbetalinger og pensjonskostnad

INVESTERINGSREGNSKAPET
Investeringsregnskapet viser et udekket resultat på
nær 0,9 mill. kr. Det er ikke budsjettert med
avsetninger finansiert av inntekter i
investeringsregnskapet eller andre disposisjoner
som kan korrigere det udekkede beløpet, slik at
regnskapet må avsluttes med manglende
finansiering.
Regnskap
2014
Sum inntekter
Sum utgifter
Avdragsutgifter
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Finansieringsbehov
Bruk av lån
Mottatte avdrag på lån
Salg av aksjer og andeler
Overføringer fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Sum finansiering
Udekket/ udisponert

Reg.bud.
2014

Avvik

-20 602
56 113
8 431
1 737
9 427
55 105
-46 366
-683
-5 500
-243
-300
-1 148
-54 240

-19 697
59 602
8 054
93
48 052
-46 366
-343
-243
-1 100
-48 052

905
3 489
-377
-1 737
-9 334
-7 053
0
340
5 500
300
1 148
-1 100
6 188

865

-

-865

Fig.10: Investeringsregnskapet. Tall i hele tusen

Begrepet udekket/ udisponert gjelder differansen
mellom samlet tilgang og bruk av midler i året, og
ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller
avvik på enkeltprosjektnivå.
Udekket beløp skal føres opp til dekning i
budsjettet for det påfølgende år, jfr.
regnskapsforskriftens § 9, fjerde ledd.
Det er foretatt kjøp av aksjer og andeler på 9,4
mill. kr. Samtidig er det solgt tilsvarende for 5,5
mill. kr.
Det var budsjettert med bruk av bundne fond
tilsvarende 1,1 mill. kr. Det skulle imidlertid ha
vært budsjettert med bruk av ubundne
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investeringsfond, da kommunen ikke har bundne
investeringsfond av vesentlige størrelser, og
bruken er derfor gjort i forhold til intensjonen i
budsjettet.
Det er i investeringsregnskapet 2014 påløpt
enkelte utgifter som man varslet om i 2.
tertialrapport, men som ikke ble budsjettjustert.
Utgiftene har heller ikke vært tatt hensyn til da
vedtak om låneopptak for 2014 ble fattet, da
forholdene ble avdekket i etterkant. Konsekvensen
blir at låneopptak som i utgangspunktet var tiltenkt
budsjetterte investeringskostnader i 2014 har gått
med til å finansiere øvrige investeringsutgifter i
året, og at ubrukte lånemidler pr 31.12.2014 er
redusert som en følge av tidsforskyvninger i
investeringsregnskapet.
Investeringsprosjektene, og særlig
byggeprosjektene, går i hovedsak over flere
regnskapsår, og det er derfor ikke uvanlig med
periodiske avvik mellom budsjett og regnskap i
byggetiden. Da avvikene mellom budsjett og
regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger og
ikke at vedtatte prosjektkostnader er overskredet,
må man se det enkelte investeringsprosjekt opp
mot bevilget kostnadsramme for prosjektet.
Aktive investeringsprosjekt rapporteres løpende i
tertialrapporter gjennom regnskapsåret.
Utgifter og inntekter til utlån blir i
investeringsregnskapet budsjettert til netto null.
Dette henger sammen med at innlåns- og
avdragsinntekter på utlånsmidlene er tenkt å
finansiere årets utlånsutgifter knyttet til
kommunale startlån. Man skulle i løpet av året
imidlertid ha budsjettert opp både utlånsutgifter
og finansiering av disse. Bruk av lån tilknyttet
startlånsordningen tilsvarende utlånsutgiftene på
1,7 mill. kr er med på å redusere muligheten for
bruk av lån i kommunens samlede
investeringsregnskap.
Rammen for hva som kan brukes av lånemidler i
regnskapsåret er det budsjetterte nivået på 46,4
mill. kr. Lånemidlene er tiltenkt kommunens
investeringsprosjekter, samt finansiering av kjøp av
festetomter. Man har dermed uteglemt å håndtere
bruk av lånemidler tilknyttet startlånsordningen.
I tillegg til kjøp av aksjer og andeler utover
salgsinntekter tilknyttet samme formål, er derfor
også utlånsmidlene med på å sette et høyere
finansieringsbehov i regnskapsåret enn kommunen
har inntekter for å finansiere. Man får dermed et
udekket beløp på 0,9 mill. kr som må finansieres i
2015.

Årsberetning 2014
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Etter at investeringsregnskapet for 2014 er
avsluttet, gjenstår imidlertid drøyt 1 mill. kr av
kommunens låneopptak i 2014 som ubrukte
lånemidler.

kr lavere enn årets bevilgning. Man har ikke
investert i skolebygg i 2014.

BALANSEREGNSKAPET
Det vil bli foretatt en vurdering av behov for
låneopptak som følge av udekket beløp i
investeringsregnskapet 2014, samt andre forhold
det ikke er foretatt budsjettjusteringer for, i
forkant av låneopptak 2015. Man vil samtidig
vurdere bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år,
slik at man følger intensjonen i
regnskapsforskriften om en felles finansiering for
alle kommunens investeringsutgifter i det enkelte
regnskapsår.
Investeringene i 2014 fordeler seg etter følgende
hovedformål:

Balansen viser verdien av kommunens eiendeler
per 31.12.14, og hvordan eiendelene (anleggs- og
omløpsmidler) er finansiert med henholdsvis
egenkapital og gjeld.

Regnskap
2014
792 938

709 758

83 181

(B) Omløpsmidler Kap.2.1

217 246

199 964

17 282

SUM EIENDELER (A + B)

1 010 184

909 722

100 462

(C) Egenkaptal Kap. 2.5

-241 239

-184 286

-56 953

(D) GJELD

-768 945

-725 436

-43 509

-1 010 184

-909 722

-100 462

Ubrukte lånemidler

40 716

29 999

10 717

Andre memoriakonti

2 597

1 360

1 238

-43 314

-31 359

-11 955

0

0

0

0

0

0

Motkonto for
memoriakontiene
SUM MEMORIAKONTI KAP.
2.9 (E)
BALANSENS NETTOSUM
(A+B+C+D+E)

Investeringskostnader knyttet til egne bygg på 24,6
mill. kr fordeler seg på følgende måte:

Endring

(A) Anleggsmidler Kap. 2.2

SUM EGENKAPITAL OG
GJELD (C + D)

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

Regnskap
2013

Fig.13: Utdrag fra balansen. Tall i hele tusen.

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER

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

Høyest er investeringskostnadene knyttet til
sykehjem/ bofellesskap. Her har kommunen
investert 24,1 mill. kr i 2014 knyttet til
omsorgsboliger på Skjeggerød, noe som er 0,1 mill.
kr høyere enn årets bevilgning. Resterende utgifter
knyttet til sykehjem/ bofellesskap gjelder
omsorgsbygg og dagsenter for demens på til
sammen drøyt 0,1 mill. kr.
Det er investert 0,3 mill. kr i barnehagebygg
knyttet til barnehagen i Kodal, noe som er 0,1 mill.
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Figur 13 viser at verdien av anleggsmidlene er økt
fra 709,8 mill. kr i 2013 til 792,9 mill. kr i 2014, dvs.
med totalt 83,1 mill. kr. Økningen i aktiverte
investeringer i faste eiendommer og anlegg med
fradrag for avgang og avskrivninger utgjør 42,1
mill. kr. I tillegg er utstyr, maskiner og
transportmidler økt med 115 mill. kr, samtidig som
utlån har økt med 1,3 mill. kr. Beholdningen av
aksjer og andeler er økt med 4,1 mill. kr, og
pensjonsmidlene med 34,6 mill. kr.
Kommunens utlån består av sosiale utlån, startlån
samt et utlån til Gigafib AS som etter avtalen skal
omgjøres til aksjekapital på sikt. Saldo per 31.12.14
var 0,3 mill. kr i sosiale utlån, 4,6 mill. kr i startlån
og nær 0,8 mill. kr i utlån til Gigafib AS.

OMLØPSMIDLER
Omløpsmidlene har økt med 17,3 mill. kr i løpet av
2014. Aksjer og andeler har økt med 5,1 mill. kr,
kortsiktige fordringer har økt med 3,1 mill. kr og
kommunens bankinnskudd med nær 9,2 mill. kr.
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Premieavviket tilknyttet pensjon er eliminert i tråd
med amortiseringsprinsippet for premieavvik, og
samtlige premieavvik for 2014 er satt opp som
gjeld. Sammenhengen mellom premieavvik og
øvrige pensjonskostnader er forklart under
kapittelet for pensjon ovenfor.
Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) viste
drøyt 1 milliard kr per 31.12.14, dvs. en økning på
100,5 mill. kr fra 31.12.13.

Den kortsiktige gjelden er redusert med 10,6 mill.
kr i løpet av 2014, med jevn fordeling på
premieavvik og annen kortsiktig gjeld.
Ubrukte lånemidler tilknyttet investering utgjorde
per 31.12.14 40,7 mill. kr, en økning på 10,7 mill. kr
fra 2013. Økningen skyldes utelukkende
låneopptak knyttet til festetomter, hvor ubrukte
lånemidler utgjorde drøyt 29 mill. kr per
31.12.2014. Det vises ellers til kommentarer i
kapittel for investeringsregnskapet ovenfor.

UTVIKLING LÅNEGJELD
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Bokført egenkapital var per 31.12.14 totalt ca.
241,2 mill. kr, noe som er 59,9 mill. kr høyere enn
per 31.12.13. Av kommunens samlede egenkapital
utgjorde disposisjonsfond 51,4 mill. kr, bundne
driftsfond 16,4 mill. kr, ubundne investeringsfond
54,1 mill. kr og bundne investeringsfond 0,1 mill.
kr.
Kraftfondet utgjør 35,5 mill. kr av de ubundne
investeringsmidlene. I tillegg er tilbakeføring av
realverdien på Kraftfondet regnskapsført på
disposisjonsfond med 9,3 mill. kr (netto reduksjon
med 5,9 mill. kr i 2014) og bufferfond knyttet til
finansforvaltningen regnskapsført med 15,0 mill. kr
(økning 5,7 mill. kr). Saldo er etter at avsetninger
er gjort i henhold til kommunens finansreglement
for tilbakeføring av realverdi og avsetning av
meravkastning i forhold til budsjett, jfr. kapittelet
for spesifikasjon av driftsutgifter ovenfor.
Pensjonsfondet ble i 2014 styrket med 11,5 mill. kr
til 24,0 mill. kr per 31.12.2014, jfr. samme kapittel.
Ubrukte prosjektmidler knyttet til ubrukte
investeringsfond utgjorde nær 3,9 mill. kr per
31.12.14.
I tillegg til bundne og ubundne fondsmidler, ligger
også kommunens kapitalkonto under
egenkapitalen. Kapitalkontoen ble styrket med nær
40 mill. kr fra 2013 til 2014. For nærmere
spesifikasjon av kapitalkonto henvises til note i
årsregnskapet.

GJELD
Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser har
økt med 54,2 mill. kr fra 2013 til 2014, hvorav
pensjonsforpliktelsene medfører en økning på 14,3
mill. kr. Øvrige lån har økt med 39,9 mill. kr.
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Kommunens lånegjeld med fratrekk for pensjon,
utlån og ubrukte lånemidler er ved utgangen av
2014 på 246,9 mill. kr, noe som er en økning på
nær 27,8 mill. kr fra foregående år.
2010
179 743

2011
172 375

2012
193 827

2013
219 087

2014
246 917

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

Netto lånegjeld pr. innbygger er i 2014 på kr.
42.771, en økning på kr 3.871 fra 2013.

Fig.15: Gjeld pr innbygger i forhold til landsgjennomsnittet

Etter kommuneloven gis kommunene anledning til
å lånefinansiere utgifter i investeringsregnskapet.
Rente- og avdragsutgiftene må imidlertid
finansieres av inntektene i driftsregnskapet. Da det
er driftsinntektene som skal betjene gjelden, er det
nyttig å se hvordan lånegjelden utvikler seg i
forhold til driftsinntektene.
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter gir
utrykk for kommunens gjeldsbelastning, og er noe
av det mest brukte nøkkeltallet i forhold til
kommuneøkonomi. Nøkkeltallet sier både noe om
kommunens soliditet og finansieringsstruktur.
Målet kalles også gjeldsgrad, men må ikke
forveksles med det mer tradisjonelle målet for
gjeldsgrad, som er langsiktig gjeld i forhold til
totalkapital.
Med netto lånegjeld henvises det her til netto
lånegjeld slik dette er definert i KOSTRA, dvs
langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og
ubrukte lånemidler.
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Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto
lånegjeld og driftsinntekter ekskl. finansinntekter
og er et nøkkeltall for kommunens økonomiske
handlefrihet.

Fig.16: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad)

Gjeldsgraden inkl. formidlingslån var 72,8 % per
31.12.14. Eksklusiv formidlingslån var gjeldsgraden
61,3 %.
Til sammenligning viser foreløpige KOSTRA tall per
15.03.14 at netto lånegjeld i % av brutto
driftsinntekter utgjorde 48,8 % for
landsgjennomsnittet i 2014.

som et lån fra kommunens innbyggere – og bør
likviditetsmessig omklassifiseres som gjeld.

(A) Anleggsmidler Kap. 2.2

Regnskap 2014
792 938

Regnskap 2013
709 758

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

470
792 468
217 246

343
709 415
199 964

127
83 054
17 282

Neste års avdrag startlån
Ubenyttet kassekreditt
Korrigerte omløpsmidler
SUM Korrigerte eiendeler
(C) Egenkaptal Kap. 2.5
VAR-fond klassifisert som
gjeld
Korrigert egenkapital
Langsiktig gjeld Kap. 2.4
Neste års avdrag
Andel VAR-fond langsiktig
gjeld
Korrigert langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld Kap. 2.3
Neste års avdrag
Andel VAR-fond kortsiktig
gjeld

470
15 000
232 716
1 025 184
-241 239

343
15 000
215 307
924 722
-184 286

127
17 409
100 462
-56 953

-7 440
-233 800
-715 788
13 774

-5 607
-178 679
-661 611
17 971

-1 832
-55 121
-54 177
-4 197

-4 868
-706 881
-53 157
13 774

-4 514
-648 154
-63 825
17 971

-1 479
-58 727
10 668
-4 197

-2 572

-1 093

-1 479

15 000
-84 503

15 000
-97 889

13 386

-1 025 184

-924 722

-100 462

Ubenyttet kassekreditt
Korrigert kortsiktig gjeld
SUM Korrigert egenkapital
og gjeld
BALANSENS NETTOSUM

Per 31.12.14 var brutto lånegjeld 293,3 mill. kr. Av
dette utgjorde formidlings- og sosiale utlån ca. 5,7
mill. kr.

LIKVIDITETSANALYSE
For å foreta en best mulig likviditetsanalyse, er det
nødvendig å korrigere balansen for enkelte forhold
som påvirker kommunens økonomiske stilling.
Figur 17 viser derfor en korrigert balanse, og
danner grunnlaget for den økonomiske analysen
som redegjøres for videre i dette kapittelet.
Inkludert i anleggsmidlene, ligger midler til videre
utlån. Neste års avdrag bør likviditetsmessig
vurderes som omløpsmidler, da dette er midler
som nedbetales innen de neste 12 månedene. I
oppstillingen er det brukt budsjetterte avdrag på
kommunens formidlingslån som gjenstand for
korrigering.
I oppstillingen som viser kommunens eiendeler,
finner man bundne VAR-fond (Vann, Avløp,
Renovasjon) tilknyttet kommunale
selvkostområder. Dette er innkrevede gebyrer som
har vært høyere enn kommunens etterkalkyler på
de respektive selvkostområdene, og som
kommunen etter forskrift «skylder» innbyggerne
sine i form av lavere gebyrer senere år. Dersom
man følger dette resonnementet, bør ikke midlene
egentlig betraktes som kommunens eiendel, men
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Fig.17: Korrigert balanse. Tall i hele tusen.

Neste års budsjetterte bruk av VAR-fond
klassifiseres som kortsiktig gjeld, mens resten av
fondene klassifiseres som langsiktig gjeld.
Ubenyttet kassekreditt hos kommunens
bankforbindelse er en rettighet som kommunen
har, men som stort sett ikke blir benyttet.
Muligheten til å trekke på kassekreditten
gjenspeiler likevel en handlefrihet i forhold til
likviditet som bør synliggjøres i en
likviditetsanalyse. Kommunen har en kassekreditt
på 15,0 mill. kr som til en hver tid representerer
ledig likviditet. Omløpsmidlene må derfor
korrigeres for dette forholdet. Det samme må
kortsiktig gjeld.

SOLIDITET
Soliditet er et finansielt nøkkeltall som angir i hvor
solid kommunens balanse er, dvs. i hvor stor grad
kommunen har anledning til å gjøre opp sine
forpliktelser. Et av de vanligste soliditetsmålene er
egenkapitalandelen. De eiendeler som ikke er
finansiert med egenkapital finansieres med såkalt
fremmedkapital eller gjeld. Egenkapitalens
størrelse i forhold til kommunens øvrige kapital
beskriver dermed kommunens langsiktige
betalingsevne.

Endring
83 181

-
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Begrepet soliditet kan forklare organisasjoners
evne til å tåle tap, da soliditeten viser hvor lenge
man kan opprettholde et negativt resultat før man
går konkurs, evt hvor stort trykk som tåles uten
påvirkning på driften uten at det tas vesentlig
finansiell risiko. Kommuner kan imidlertid ikke gå
konkurs. Soliditeten viser også hvor mye av
eiendelene som kan gå tapt før kreditors fordringer
kommer i fare. Både gjeldsgraden og
egenkapitalprosenten gir informasjon om
soliditeten.
Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor
andel av kommunens samlede eiendeler som er
finansiert med egenkapital. Jo høyere
egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten. En
normal tommelfingerregel er at egenkapitalen bør
ligge på rundt 30 %.
Man kan imidlertid spørre seg om tilsvarende vil
gjelde for en kommune. Uansett må en kommune
ikke påta seg vesentlig finansiell risiko, og må være
i stand til å betale sine forpliktelser til en hver tid.
Hva som ligger i begrepet vesentlig finansiell risiko
vil være gjenstand for diskusjon, men dersom
tjenesteproduksjonen påvirkes av den finansielle
risikoen som tas vil dette være tegn på dårlig
soliditet.
Betydelige låneopptak over tid vil forverre
soliditeten. For Andebu kommune er
egenkapitalprosenten økt fra 19,3 % i 2013 til
22,8 % i 2014.

LIKVIDITETSVURDERING
Likviditeten i kommunen er preget av store
variasjoner gjennom året. Kommunen må ha en
viss likvid beholdning for å håndtere tidsforskjeller
mellom inn- og utbetalinger, og dermed sikre at
kommunen er i stand til å utføre sine
betalingsforpliktelser til forfall. Størrelsen på
denne beholdningen vil være avhengig av
størrelsen på variasjonen i likviditetsbeholdningen.
Fordi noen omløpsmidler er mer likvide enn andre,
er det vanlig å skille mellom mest likvide og minst
likvide omløpsmidler. De mest likvide
omløpsmidlene er midler som kan omgjøres til
betalingsmidler innen tre måneder, og omfatter
betalingsmidler og kundefordringer. I tillegg er
ubenyttet kassekreditt tatt med i oppstillingen.
De minst likvide omløpsmidlene er til gjengjeld
andre fordringer og eventuelle premieavvik, som
er midler som først kan omgjøres til
betalingsmidler i løpet av tre til tolv måneder.
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Andebu kommune har ikke slike fordringer per
dags dato.
Regnskap
2014

Regnskap
2013

217 246

199 964

17 282

-

-

-

470

343

127

15 000

15 000

-

Mest likvide omløpsmidler

232 716

215 307

17 409

Minst likvide omløpsmidler

-

-

-

Korrigerte omløpsmidler

232 716

215 307

17 409

Betalingsmidler

109 891

100 739

9 152

15 000

15 000

-

124 891

115 739

9 152

(B) Omløpsmidler Kap.2.1
Premieavvik
Neste års avdrag
Ubenyttet kassekreditt

Ubenyttet kassekreditt
Grunnlag likviditetsgrad 3

Endring

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

Arbeidskapitalen viser kommunens handlefrihet og
evne til å møte betalingsforpliktelser etter at
kortsiktig gjeld er dekket. Den korrigerte
arbeidskapitalen har økt med 30,8 mill. kr fra
31.12.13 til 31.12.14.
Balansen inneholder egenkapital til vedtatte
investeringsprosjekter. Dette er midler som ikke
kan nyttes til å dekke ordinære driftsutgifter, og
arbeidskapitalen bør derfor korrigeres for ubrukte
lånemidler og fondsmidler til investeringer. En slik
korreksjon medfører at man får frem nøkkeltallet
driftslikviditet. Driftslikviditeten viser kommunens
evne til å dekke løpende driftsutgifter uten å måtte
”låne” midler fra investeringsfond eller ubrukte
lånemidler for å dekke løpende forpliktelser.
Trekkes bundne fond fra driftslikvidene kan vi se at
kommunen har økt sine likvider for ordinær drift
med 18,9 mill. kr fra 31.12.13 til 31.12.14. VARfond er allerede trukket ut i den korrigerte
balansen, og andelen tilhørende kortsiktig gjeld er
allerede trukket ut i korrigerte omløpsmidler.
Andelen tilhørende langsiktig gjeld, må derfor
trekkes ut av de bundne driftsfondene før man
finner driftslikvidene, slik at beløpet ikke korrigeres
dobbelt opp.
Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i de korrigerte
omløpsmidlene. Anbefalt er at nøkkeltallet er
større enn 2 fordi noen av omløpsmidlene er
mindre likvide. Likviditetsgrad 1 i Andebu er 2,8 i
2014.
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Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide
omløpsmidlene, jfr. figur 18. Nøkkeltallet bør være
større enn 1. Likviditetsgrad 2 i Andebu er 2,8 i
2014. Når det ikke er forskjell mellom totale
omløpsmidler og mest likvide omløpsmidler, blir
likviditetsgrad 1 og 2 like når øvrige forhold
allerede er korrigert for i figur 17 og 18.
Likviditetsgrad 3 kalles for kontantgraden, og viser
hvorvidt tilgjengelige kontanter på bok samt evt.
ubenyttet kassekreditt alene kan dekke
kommunens betalingsforpliktelser (kortsiktig
gjeld). Nøkkeltallet bør være større enn 0,3. Pr.
31.12.14 var likviditetsgraden 1,5, noe som er en
økning på 0,3 fra 31.12.13.
Utvikling arbeidskapital
Driftsinntekter

2014
148 213
402 711

2013
117 418
384 379

Endring
30 795
18 332

Mva investering
Korrigerte driftsinntekter

402 711

-7 978
376 402

7 978
26 310

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

2014
232 716
-84 503
148 213

2013
215 307
-97 889
117 418

Endring
17 409
13 386
30 795

-40 716

-29 999

-10 717

-54 245
53 251
-11 541
41 711

-55 393
32 026
-9 237
22 789

1 148
21 226
-2 304
18 922

36,8
2,8
2,8
1,5

31,2
2,2
2,2
1,2

5,6
0,6
0,6
0,3

Fig.19: Likviditetsutvikling. Tall i hele tusen.

På grunn av fondsmidler og ubrukte lånemidler har
kommunen hatt god likviditet i 2014. Relativt store
reserver i kommunens driftsbudsjett har ført til at
det er gjort vesentlige avsetninger ut over
budsjettert nivå i 2014, slik at situasjonen er bedre
per 31.12.2014 enn den har vært i de senere år.
Det vises til kapittel om driftsutgifter ovenfor for
ytterligere detaljer.
Tendensen, både når vi ser på likviditeten og på
soliditeten, er imidlertid at kommunens midler
sakte forbrukes og nedgangen vil over tid medføre
utfordringer for kommunens økonomi. Det bør
etableres en strategi for gjenoppbygging.
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Folkevalgte, stab og felles
Rådmann

Organisasjonsavdelingen

Økonomiavdelingen

Kommunens øverste administrative leder er
rådmann Stein Rismyhr
Organisasjonsavdelingen ledes av organisasjonssjef
Eirin Farmen. Økonomiavdelingen ledes av
økonomisjef Bertine Myhre.
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Rådmann Ole Sverre Lund avsluttet sitt
arbeidsforhold i 2014. Stein Rismyhr ble ansatt
som ny rådmann fra 01.01.2015.
HR/personalrådgiver ble ansatt august 2014 og
bidro sterkt til at kommunen fikk revidert og
systematisert rutinene bla innenfor Akan og
sykefraværsoppfølging. Opplæring til ledere og
arbeidstakerrepresentanter i temaene er foretatt
og satt i system.

Ikt utviklingen, spesielt innenfor fiber, trådløst
nettverk og skole fikk løft i årets som gikk.
Internkontroll og kvalitetsforbedring har hatt
økende fokus og rapporteres jevnlig i Amu og
politiske utvalg.
Kjøp av eiendom innenfor tomtefeste ble igangsatt
og to grunneiendommer med festetomter ble
overtatt av kommunen.
Ny bankavtale ble forhandlet frem med Andebu
sparebank.

Kommunereformen og arbeidet med dette var
sterkt i fokus.
MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017

Fokusområde

Økonomistyring

Nr.

Indikator

1
2

Maks avvik på regnskapsresultat ifht reg.budsjett
Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial ifht
endelig regnskapsresultat

2

Indikator økonomistyring

Medarbeidertilfredshet 1

Tjenesteproduksjon

2

Gjennomført medarbeiderundersøkelse

3

Gjennomført medarbeidersamtale

4

Score medarbeiderundersøkelse

5

Gjennomført vernerunde

1

Staben holder avtalte frister
Staben overholder krav til leveranser ifht
ansvarsfelt

2
3
4

24

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
legemeldt

Staben er utvikling- og løsningsorientert
Staben bidrar til effektive og miljøvennlige
innkjøpsordninger

Andebu
Resultat
2014
Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017
5,3 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

4,1 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

0

5

5

5

5

1,4 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

100 %

100 %

100 %

100 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN
Økonomistyring: Positivt regnskapsresultat gir et
avvik høyere enn målsettingen, tilsvarende for
avgitte prognosetall.
Medarbeidertilfredshet: Staben har
gjennomgående hatt et lavt sykefravær i 2014 som
i hovedsak fordeler seg jevnt mellom
korttidsfravær under 8 dager og fravær over 8
dager. Det er gjennomført vernerunder og
medarbeidersamtaler for alle ansatte i
organisasjonsavdelingen, i økonomiavdelingen er
dette ikke gjennomført.
Medarbeiderundersøkelser ikke gjennomført.

administrasjonskostnader sett i forhold til
sammenligningskommunene.
Administrasjonskostnader, målt i prosent, er stort
sett høyere for små/ mellomstore kommuner enn
de er i større kommuner. I tillegg avhenger nivået
av organisasjonsform, og hvordan man har valgt å
evt. fordele administrative kostnader ut på
tjenestenivå. Eksterne undersøkelser av BDO gjort i
2012 viste at Andebu kommune ikke hadde særlig
innsparingsmuligheter knyttet til
administrasjonskostnader.
Kontroll og revisjon – brutto driftsutgifter i
prosent av totale brutto driftsutgifter

Tjenesteproduksjon: Det er ikke foretatt målinger i
2014
RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

20

16,6

2013

19

16,3

2012

19

16,5

2011

18

15,6

Det ble ansatt HR/Personalrådgiver i august 2014,
dette medførte en økning i antall ansatte fra 2013
til 2014. 0,7 årsverk er redusert blant de øvrige
medarbeiderne, hvorav 0,4 i kontoravdelingen og
0,3 i økonomiavdelingen. Dette gir en netto økning
på 0,3 årsverk i staben.

Figuren viser totale brutto driftsutgifter til styring
og kontrollvirksomhet, sett i forhold til
kommunens totale brutto driftsutgifter.

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

Staben, Folkevalgte og Felles Utgifter

25 563

25 725

Staben, Folkevalgte og Felles Inntekter

-5 076

-4 084

162
992

Staben, Folkevalgte og Felles Netto utgift

20 487

21 641

1 154

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

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i
prosent av totale brutto driftsutgifter

Figuren viser kommunens brutto driftsutgifter til
administrasjon og styring, sett i forhold til totale
brutto driftsutgifter. Vi ser at kommunen har høye
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AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Virksomheten har merinntekter på nær 1 mill. kr i
2014, hvorav 0,6 mill. kr er knyttet til statstilskudd
for kommunereform, moderniseringsmidler samt
tilskudd til nærværsprosjektet sammen på jobb.
Det er også noe merinntekter tilknyttet gebyrer.
Underbudsjettering av moms, både på utgifts- og
inntektssiden står for mesteparten av det
resterende avviket.
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Oppvekst og kultur

Ansvarsområdet ledes av kommunalsjef Bjørn
Sverre Aamodt
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Kommunalsjefen leder en spennende og
utfordrende sektor. Det vises til de enkelte
virksomheters årsberetninger når det gjelder
aktiviteter og resultater. Som det fremgår, skjer
det svært mye på «oppvekstfronten» i kommunen.
Når en ser tilbake på 2014, vil det kanskje være
kulturvirksomhetens arbeid med Grunnlovsjubileet
og Hælja hime som har syns mest utad, men det
gode arbeidet som utføres hver eneste dag i våre
virksomheter for å gi barn og unge den oppvekst,
opplæring og «dannelse» de fortjener , og som skal
til for å fungere i framtidas samfunn, er et viktig
bidrag til at Andebus visjon: «Det gode liv i hjertet
av Vestfold» ikke bare blir ord, men virkelighet i
hverdagen.
Andebus utfordring som vekstkommune merkes
godt i sektoren.
Samlet for sektoren:

Barnehagene har stor søkning, og det er ikke plass
til alle som søker. Takket være samarbeid med
Smiehavna Gårdsbarnehage og at noen benytter
barnehageplass utenfor kommunen, kan vil tilby
plass til de med lovfestet rett, men ventelistene er
lange for de som søkte etter fristen, som har barn
født senere enn 1. september og de som kommer
flyttende til kommunen i løpet av året.
Skolene, og spesielt Kodal skole, har plass-mangel
og trenger renovering/utbygging. Planene for dette
arbeidet ble påbegynt i 2014. Politiske vedtak som
har sikret fortsatt drift ved Høyjord skole kan være
et viktig bidrag for også å øke tilflytting til den
nordre delen av kommunen.
Personalet i virksomhetene er godt kvalifisert og
stabilitet og positive medarbeiderundersøkelser
viser at vi har gode arbeidsplasser. Dette kommer
barn og unge til gode.
Det har i 2014 ikke vært investeringer rent
bygningsmessig i sektoren. Men det har vært et
stort løft innenfor IKT. Kommunens IKT-avdeling,
som består av tre personer i ulike
stillingsstørrelser, har gjort en flott jobb sammen
med personalet i skolene slik at Andebu nå er blant
de ledende innenfor gode skoleløsninger på IKTfronten i Vestfold. 2 millioner kroner er benyttet til
dette de siste to årene.
Av mindre investeringer er det benyttet kr.
200.000 til inventar og utstyr på skolene. Alle
skolene bærer preg av gammelt og slitt inventar og
utstyr. Dette må gradvis oppgraderes.
Virksomhetsleder for barnehagene har de to siste
årene tatt utdanning innen PMTO/TIBIR-området
innenfor sin stillingsprosent. Denne krevende
utdanningen til tross, arbeidet innenfor barnehageområdet har væt skjøttet til alles tilfredshet. TIBIR
og PMTO-terapeuter som blir ferdig utdannet
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våren 2015 vil gi økt satsing på kommunens
overordnede mål om «Tidlig innsats med nye
løsninger.»
Det arbeidet virksomhetsleder for kultur har utført
i forbindelse med sentrumsplanen, har vært av
svært høy kvalitet og er viktige
grunnlagsdokumenter for videre planlegging.
Andebu kommunes mantra

Skoleporten – Elevundersøkelsen 7. trinn 2014
Enhet: Andebu kommune
Andebu kommune, Grunnskole, Læringsmiljø,
Elevundersøkelsen 2013-2015, Alle eieformer,
2014-2015, Trinn 7, Begge kjønn
Indikator og nøkkeltall

Andebu Vestfold
Nasjonalt
kommune
fylke

Nær
Trivsel

4,4

4,4

4,4

Støtte fra lærerne

4,5

4,5

4,4

Støtte hjemmefra

4,4

4,4

4,4

Faglig utfordring

4,0

4,1

4,0

Vurdering for læring

4,1

4,1

3,9

Læringskultur

4,2

4,1

4,1

Mestring

4,1

4,1

4,1

Motivasjon

4,3

4,0

4,0

Elevdemokrati og
medvirkning

4,1

3,9

3,8

Felles regler

4,4

4,4

4,3

Mobbing på skolen

1,2

1,2

1,2

5,2

4,2

4,8

Grønn
Kreativ
forsøkes gjennomført i barnehager og skoler
gjennom omsorg, gode naturopplevelser og
miljøbevissthet samt forsøke å finne nye løsninger
for å utnytte både økonomiske og personalmessige
ressurser på en best mulig måte.
Avslutningsvis vil kommunalsjefen gi honnør til
hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet som er
en aktiv, konstruktiv og løsnings-orientert
samarbeidspartner innen barnehage- og
skolesektoren.
UTVALGTE INDIKATORER
Skoleporten – Nasjonale prøver 5. trinn 2014
Enhet: Andebu kommune
Andebu kommune, Grunnskole, Læringsresultater,
Nasjonale prøver 2014, Alle eieformer, 2014-2015,
Trinn 5, Begge kjønn
Indikator og nøkkeltall

Andebu Vestfold
Nasjonalt
kommune
fylke

Engelsk

47

49

50

Lesing

48

49

50

Regning

49

49

50
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Utdanning og
yrkesveiledning
Andel elever som har
opplevd mobbing 2-3 ganger
i måneden eller oftere
(prosent)

Årsberetning 2014

Andebu kommune

Administrasjon skole,
barnehage og kultur
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Administrasjonen i sektoren er stabil. Det viktigste
som har skjedd i 2014 er at staben på skolesektoren er styrket med en 20% stilling som
rådgiver. Denne rådgiveren kombinerer sin stilling
med å være prosjektleder/ressurslærer ved
ungdoms-skolen med rådgiverstillingen ved kommunalsjefens kontor. Denne stillingen innebærer
større fokus på utviklingsarbeid,
kvalitetssikringsarbeid og utarbeidelser av rutiner i
KSS. Dette har hevet nivået på sektoren vesentlig.
I og med at virksomhetsleder for kultur har vært
langtidssykemeldt i 50% av sin stilling og har brukt
resten av stillingen til å arbeide med sentrumsplanen, har kommunalsjefen fungert som virksomhetsleder på kultur.

Dette har selvsagt ført til mindre tett oppfølging av
medarbeidere i denne virksomheten, men de har i
veldig stor grad vært «selv-gående» og utført sitt
arbeid på en svært god måte. Det vises til
årsmelding for kulturområdet.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu

Fokusområde

Økonomistyring

Nr.

Indikator

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017

1 Maks avvik på regnskapsresultat ifht reg.budsjett

3,69 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial ifht
2 endelig regnskapsresultat

4,7 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

5%

5%

5%

5%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3 Indikator økonomistyring

Medarbeidertilfredshet

Resultat
2014

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
1 legemeldt

0

0,6 %

2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse
3 Gjennomført medarbeidersamtale

100%

4 Score medarbeiderundersøkelse
5 Gjennomført vernerunde

Tjenesteproduksjon

Øke læringsutbytte (jfr. mål nasjonale prøver
1 nedenfor)
Øke motivasjon, trivsel og arbeide mot 0-visjon
2 mht. mobbing
3 Styrke samarbeidet hjem-skole
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Årsberetning 2014

Andebu kommune

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN

Netto driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger 615 - kun undervisningsrelaterte utgifter(202)

Medarbeidertilfredshet
Det har ikke vært sykefravær på området
Medarbeiderundersøkelse
Ikke gjennomført
Vernerunde
Ikke gjennomført
RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

4

2,3

2013

4

2,3

2012

3

2,1

2011

3

2,1

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per
innbygger 6-15
år

Det har vært en økning på 20 % stilling fra
01.08.2014.
ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

Adm Skole, Bhg, Kultur

Utgifter

15 091

14 628

-463

Adm Skole, Bhg, Kultur

Inntekter

-6 835

-6 056

779

Adm Skole, Bhg, Kultur

Netto utgift

8 256

8 572

316

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

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER
Andel elever som får spesialundervisning (%)
Kommune

Andebu
Hof
Holmestrand
Re
Stokke
Sandefjord

2011

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

2012

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

2013

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

2014

11,0
4,0
6,0
7,2
10,5
9,7

Korrigerte brutto driftsutgifter
grunnskolesektoren*

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
JFR. MÅLOPPNÅELSEN

*(202,215,222,223-også skyss og SFO)
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Økonomistyring
Det er et overforbruk på området. De største
overskridelsene ligger på
-lønnsutgifter
-utgifter til andre kommuner pga. fosterhjemsplassering
-skoleskyss

Årsberetning 2014

Andebu kommune

Andebu skole
Enheten ledes av konstituert rektor Elisabeth Rød
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Skoleåret 2014/2015 begynte ikke helt som
planlagt for Andebu skole. Rektor Inger Hillestad
takket for seg som rektor ved skolen 31.08.2014
etter å ha innehatt stillingen siden 1991. Nytilsatt
rektor ble, umiddelbart etter sin tilsetting,
sykemeldt og valgte å fratre i løpet av høsten.
Dette førte til at inspektør Elisabeth Rød påtok seg
rektorrollen, og to av lærerne delte inspektørstillingen.
Satsingsområdet Vurdering for Læring har vært
svært viktig for å heve kvaliteten på opplæringen
og gi et større læringsutbytte for elevene.
Prosjektet er avsluttet, mens metodikken er
videreført i vanlig drift.
Det har vært gjennomført Systematisk Observasjon
av Lesing (SOL)for å kartlegge lesing og fremme
leseferdighet.
Leksehjelpen gis nå på høyere trinn enn tidligere.
Skolen benytter ekstra ressurser på leseopplæring
på 3. trinn. Dette for å imøtekomme kravet om
tidlig innsats.
Det jobbes aktivt med sosial plan og for å få en
mobbefri skole. Elevundersøkelsen i 2014 var svært
positiv og den vitner om høy trivsel blant elevene.
Trivselsfremmende tiltak gjennomføres jevnlig.
Skolens årlige forestilling i Andebuhallen ble også i
2014 en stor suksess. To forestillinger med
«overfylt» hall, og med Alf Prøysen på
programmet, gav både elever og publikum en flott
opplevelse.

Andebu skole er den eneste skolen i kommunen
som er praksisskole for Høgskolen. Lærerstudenter
beriker miljøet både blant elever og ansatte i sine
praksisperioder.
Skolen har et høyt antall elever med enkeltvedtak
(11,6%). Det er store utfordringer med elever med
tunge diagnoser, og hjelpeapparatet BUPA, PPT,
SMI-skolen, mm. står ofte maktesløse i å finne
gode løsninger for mange av disse elevene. Det blir
derfor skolen selv og dens ansatte som må løse
utfordringer daglig. Dette stiller svært store krav til
både hver enkelt ansatt, men også skolemiljøet
totalt sett. Kompetanseheving på disse områdene
er helt nødvendig.
Skolen har et nært og godt samarbeid med foresatte. Foreldreskole for foresatte på 1. trinn er
rutine. Denne er under evaluering og det
planlegges et mer omfattende og bedre tilbud til
flere (på kommunenivå).
Parkeringsforhold og trafikksituasjonen er et stadig
tilbakevennende tema, så også i 2014. Det forutsettes at med regulering av Andebu sentrum, vil
dette bli løst på en god måte.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu
Fokusområde

Økonomistyring

Medarbeidertilfredshet

Tjenesteproduksjon

30

Nr. Indikator
1 Maks avvik på regnskapsresultat ifht reg.budsjett
Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial ifht
2 endelig regnskapsresultat
3 Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
1 legemeldt
2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse
3 Gjennomført medarbeidersamtale
4 Score medarbeiderundersøkelse
5 Gjennomført vernerunde
Øke læringsutbytte (jfr. mål nasjonale prøver
1 nedenfor)
Øke motivasjon, trivsel og arbeide mot 0-visjon
2 mht. mobbing
3 Styrke samarbeidet hjem-skole

Resultat
2014
0,61 %

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

1,22 %
4

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

3,9 %

5%
100 %
100 %

5%
100 %
100 %

5%
100 %
100 %

5%
100 %
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Årsberetning 2014

Andebu kommune

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN
Økonomistyring: Avvikene er i nærheten av eller
innenfor måltallene. Skolen hadde et overforbruk
på kr. 120.000. Dette skyldes mindre
foreldrebetaling på SFO samt at skolen ikke fikk
kompensert for lønnsutgifter til lærer i opplæringa
av flyktninger. Noe som ble refundert tidligere.
Medarbeidertilfredshet: Skolen har et svært lavt
sykefravær. Vernerunde og medarbeidersamtaler
er gjennomført, mens medarbeiderundersøkelse
avventes til verktøyet foreligger.

Antall elever som benytter SFO 2014/2015
Antall

Ant. elever

% av elever

elever

1.4. trinn

1. - 4. trinn

Andebu skole

88

137

64

Høyjord skole

38

58

66

Kodal skole

50

92

54

I skoleåret 2014/2015 har Andebu skole 88 elever
som benytter skolefritidsordningen. Dette utgjør
drøyt 64 % av elevmassen på 1. – 4. trinn.

Tjenesteproduksjon: Nasjonale prøver ligger noe
under fylkesnivået i engelsk og lesing og likt på
regning. Mobbeundersøkelser viser svært liten
grad av mobbing.
RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

44

34,7

2013

45

36,2

2012

45

35,2

2011

46

36,4

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

Andebu skole

Utgifter

24 146

24 047

Andebu skole

Inntekter

-4 238

-4 259

-99
-21

Andebu skole

Netto utgift

19 909

19 788

-121

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

UTVALGTE INDIKATORER
Elevtall tre siste år

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Skolen har et lite underskudd på kr. 120.000. Dette
skyldes mindreinntekter på SFO da det har vært
færre barn enn budsjettert.
Det har også vært en inntektssvikt da skolen i 2014
ikke fikk kompensert utgifter for opplæring av
flyktninger. Noe som er gjort tidligere år.

Elevtallene svinger noe fra år til år. I skoleåret
2014/2015 har Andebu skole 258 elever.
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Årsberetning 2014

Andebu kommune

Høyjord skole
Enheten ledes av rektor Kjell Are Myrnes
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Det viktigste satsingsområdet i 2014 har vært
Vurdering for Læring. Dette har vært et
fellesprosjekt for alle skolene i kommunen.
Området er svært viktig for å heve kvaliteten på
opplæringen og gi et større læringsutbytte for
elevene. Undersøkelser og statistikk viser at dette
har vært et svært vellykket prosjekt. Prosjektet i
seg selv med egen prosjektleder er avsluttet, men
metodikken er nå videreført i vanlig drift.
SOL (Systematisk Observasjon av Lesing) er en
metodikk for å kartlegge lesing og fremme
leseferdighet. Dette gjennomføres også på alle
skoler og gjøre elevene til bedre lesere. Fagplaner i
norsk, matematikk og engelsk er utarbeidet på
grunnlag av det som benyttes i Drammen, mens
øvrige planer er utarbeidet av skolene i Andebu i
fellesskap.
Skolen har stort fokus på de grunnleggende
ferdighetene på alle trinn. Skolene har stort fokus
på å bruke naturen som læringsarena og er med i
prosjektet Den naturlige skolesekken.
Høyjord skole har musikkundervisning av svært høy
kvalitet. De samarbeider med Høgskolen i
Buskerud og Vestfold, og er en foregangsskole på
området.
Det er fokus på bruk av ulike verktøy og
læringsstrategier for å forbedre den tilpassede
opplæringa.
Ledelsen har skolevandring og tett oppfølging av
lærerne som fast agenda. Høyjord skole har over år
hatt gode resultater på nasjonale prøver (jfr.
vedlegg).

Leksehjelp gjennomføres på alle trinn, mens
skoleskyssen gjør at ordningene ikke fungerer
optimalt. Tidlig innsats ivaretas gjennom ekstra
ressurser på 1. trinn. Skolen har en SFO av høy
kvalitet. De bruker uteområdet aktivt.
Skolen arbeider aktivt for å forebygge mobbing
gjennom bruk av Zero-programmet,
mobbemanifest og jevnlige trivselstiltak.
Elevundersøkelsen viser at det ikke er mobbing på
skolen.
Skolen har en stor utfordring i og med at elevtallet
er lavt. Fra og med 2017 «fases» Vivestadelevene
ut av Høyjord skole for å overføres til Ramnes.
Elevtallet kan da komme ned på et så lavt tall som
70. Det blir krevende og beholde en stabil og god
lærerstab i et lite miljø i årene framover.
12,9 % av elvene har enkeltvedtak etter§ 5,1 –
spesialundervisning.
Skolen er noe plaget av dårlig inneklima.
Ventilasjonsanlegget fungerer langt fra optimalt,
og utbedringer må til.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu
Fokusområde

Økonomistyring

Medarbeidertilfredshet

Tjenesteproduksjon
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Nr. Indikator
1 Maks avvik på regnskapsresultat ifht reg.budsjett
Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial ifht
2 endelig regnskapsresultat
3 Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
1 legemeldt
2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse
3 Gjennomført medarbeidersamtale
4 Score medarbeiderundersøkelse
5 Gjennomført vernerunde
Øke læringsutbytte (jfr. mål nasjonale prøver
1 nedenfor)
Øke motivasjon, trivsel og arbeide mot 0-visjon
2 mht. mobbing
3 Styrke samarbeidet hjem-skole

Resultat
2014
1,1 %

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

6,2 %
1

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

5%

5%
100 %
100 %

5%
100 %
100 %

5%
100 %
100 %

5%
100 %
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

Årsberetning 2014

Andebu kommune

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN

SFO - antall elever som benytter SFO 2014/2015

Økonomistyring: Det er et avvik på 0,65 % av
bruttobudsjett. Regnskapet viser et underskudd på
kr. 72.000 i forhold til budsjett. Dette er svært
tilfredsstillende.
Medarbeidertilfredshet: Sykefraværet ligger på 5 %
som måltallet.
Medarbeidersamtaler er gjennomført.
Vernerunde er gjennomført.
Tjenesteproduksjon: Skolen gjør det godt på
nasjonale prøver og elevundersøkelsen viser nå en
mobbefri skole.

Antall

Ant. elever

elever 1.4. trinn

% av elever
1. - 4. trinn

Andebu skole

88

137

64

Høyjord skole

38

58

66

Kodal skole

50

92

54

I skoleåret 2014/2015 har Høyjord skole 38 elever
som benytter skolefritidsordningen. Dette utgjør
nær 66 % av elevmassen på 1. – 4. trinn.

RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

20

16,4

2013

24

17,9

2012

24

18,3

2011

23

17,3

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

Høyjord skole

Utgifter

11 546

10 919

-627

Høyjord skole

Inntekter

-4 705

-4 151

554

Høyjord skole

Netto utgift

6 840

6 768

-72

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

UTVALGTE INDIKATORER
Elevtall

Elevtallene svinger noe fra år til år. I skoleåret
2014/2015 har Høyjord skole 101 elever.
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AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Dette er omtalt også under måloppnåelsen.

Årsberetning 2014

Andebu kommune

Kodal skole
Enheten ledes av rektor Tone Langerud
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Det viktigste satsingsområdet i 2014 har vært
Vurdering for Læring. Dette har vært et
fellesprosjekt for alle skolene i kommunen.
Området er svært viktig for å heve kvaliteten på
opplæringen og gi et større læringsutbytte for
elevene. Undersøkelser og statistikk viser at dette
har vært et svært vellykket prosjekt. Prosjektet i
seg selv med egen prosjektleder er avsluttet, men
metodikken er nå videreført i vanlig drift.
SOL (Systematisk Observasjon av Lesing) er en
metodikk for å kartlegge lesing og fremme
leseferdighet. Dette gjennomføres også på alle
skoler og gjøre elevene til bedre lesere. Fagplaner i
norsk, matematikk og engelsk er utarbeidet på
grunnlag av det som benyttes i Drammen, mens
øvrige planer er utarbeidet av skolene i Andebu i
fellesskap. Skolen har jobbet systematisk over tid, i
forhold til elever som har utfordringer i samspill
med andre.
I 2014 fikk skolen økt ressurser på budsjettet. Vi
har økt den faglige kompetansen i personalet.
skolen har tiltak og systemer på plass og har fått
gode tilbakemeldinger fra våre
samarbeidspartnere på dette området (BUPA, PPT
barnevern, psykisk helsetjeneste, Atferdssenteret
(stat.ped.) mm. Som leserne skjønner, en skole
med utfordringer samarbeider med mange
instanser. Disse tiltakene vil på sikt gi økt
læringsutbytte. Skolen har et nært og godt
samarbeid med foreldre og lokalmiljø for øvrig.
Skolen og FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) har et
tett samarbeid. FAU arbeider målbevisst ut i fra
skolens verdigrunnlag: Grepa.

I 2014 arrangerte de foreldrekveld med hensikt å
bygge opp et foreldrenettverk, der foreldrene
jobber for et bedre oppvekstmiljø for barna.
Leksehjelpen i 2014 har vært tilbudt på 3., 4. og 5.
trinn. Totalt 24 elever har deltatt.
SFO har i 2014 hatt ca. 40 barn. Her serveres varm
mat en gang pr. uke og det legges vekt på å gi gode
naturopplevelser der to dager i uka er faste
turdager.
Elevrådet ved skolen gjør en god jobb og er bl.a.
medvirkende i salg av yoghurt og juice i tillegg til at
de er medvirkende for å skape et godt og
mobbefritt skolemiljø gjennom ulike trivselstiltak.
Kodal skole er snart 50 år, og den bærer preg av
dette. Planlegging av renovering og utbygging er
satt i gang. Når det foreligger en til-standsrapport
for skolen, vil det bli vurdert om skolen bør rives og
at det bygges en hel ny og moderne skole på
tomta. Med de planer som nå ligger i
kommuneplanens arealdel, vil det være stor tilgang
på nye tomter og boligområder. Dette kan føre til
en sterk vekst i folketallet og med det elevtallet
ved skolen.
Antall elever med enkeltvedtak er 10,2 %.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu
Fokusområde

Økonomistyring

Medarbeidertilfredshet

Tjenesteproduksjon

34

Nr. Indikator
1 Maks avvik på regnskapsresultat ifht reg.budsjett
Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial ifht
2 endelig regnskapsresultat
3 Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
1 legemeldt
2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse
3 Gjennomført medarbeidersamtale
4 Score medarbeiderundersøkelse
5 Gjennomført vernerunde
Øke læringsutbytte (jfr. mål nasjonale prøver
1 nedenfor)
Øke motivasjon, trivsel og arbeide mot 0-visjon
2 mht. mobbing
3 Styrke samarbeidet hjem-skole

Resultat
2014
1,2 %

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

1,8 %
1

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

4,7 %
100%

5%
100 %
100 %

5%
100 %
100 %

5%
100 %
100 %

5%
100 %
100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

Årsberetning 2014

Andebu kommune

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN
Økonomistyring: På grunn av spesielle forhold ved
Kodal skole har det de siste årene vært nødvendig
med en styrket bemanning. Dette er nå i ferd med
å trappes ned og for 2015 vil lønnsbudsjettet og
regnskap være i balanse. Selv om det ble redusert
med 1 årsverk fra skoleårets begynnelse
2014/2015, var ikke dette nok til å unngå et
underskudd. Det har også vært nødvendig å styrke
bemanningen på SFO. Underskuddet for 2014 ble
på kr. 180.000 eller 1,2 %.
Medarbeidertilfredshet: Sykefraværet ved skolen
er svært lavt, 4,7 %. Dette er under måltallet.
Medarbeidersamtaler og vernerunde er
gjennomført.
Tjenesteproduksjon: Skolen ligger like under
landsgjennomsnittet i engelsk og regning. I lesing
ligger skolen på 47 mot landsgjennomsnitt på 50.
Disse tallene er ikke tilfredsstillende. Årsaken er
ofte sammensatt, men skolen har over tid hatt mye
fokus på det psykososiale arbeidet på trinnet.
Dette er det jobbet systematisk med, og vil på sikt
at det vil gi økt læringsutbytte.
Når det gjelder mobbing ligger skolen over både
kommune-, fylke- og landsgjennomsnittet (1,4 i
forhold til 1,2).
Andelen elever som har opplevd mobbing 2-3
ganger i måneden, er svært høy, 13,6. Dette er tre
ganger så høyt som i både fylket og for
landsgjennomsnittet.
Tallet taler for seg, men det arbeids aktivt mot
mobbing på skolen og slike målinger må sees over
tid. Tallet gir grunn til ettertanke og hard jobbing
for skolen.

UTVALGTE INDIKATORER
Antall elever

Elevtallene svinger noe fra år til år. I skoleåret
2014/2015 har Kodal skole 166 elever.
Antall elever som benytter SFO 2014/2015
Antall

Ant. elever

elever 1.4. trinn

% av elever
1. - 4. trinn

Andebu skole

88

137

64

Høyjord skole

38

58

66

Kodal skole

50

92

54

I skoleåret 2014/2015 har Kodal skole 50 elever
som benytter skolefritidsordningen. Dette utgjør
drøyt 54 % av elevmassen på 1. – 4. trinn.

RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

35

26,3

2013

33

25,1

2012

33

23,5

2011

34

23,6

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

Kodal skole

Utgifter

18 191

17 858

-333

Kodal skole

Inntekter

-3 387

-3 234

153

Kodal skole

Netto utgift

14 804

14 624

-180

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter
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AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Overfor bruket på kr. 180.000 skyldes delvis
lønnsutgifter utover budsjett samt mindre
foreldrebetaling på SFO med kr. 97.000. Dette
skyldes færre barn (4) i 2014 enn antallet ved
budsjetteringstidspunktet oktober 2013.

Årsberetning 2014

Andebu kommune

Andebu ungdomsskole
Enheten ledes av rektor Erik Rune Hagen
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Det har ikke vært vesentlige endringer eller
innføring av nye ting på ungdomstrinnet i 2014.
Valgfag ble innført fra 2012 og skolen utvidet
tilbudet med fagene Trafikk og Design og redesign
fra skoleåret 2014-2015. En lærer ble utdannet og
godkjent for å holde trafikalt grunnkurs ved skolen
og dette medførte at valgfaget «Trafikk» ble svært
populært for elever på 10. trinn.
Høsten 2014 ble hele skolens IKT-utstyr byttet ut
og det ble innført ny programvare for skoleadministrasjon, elevarbeid og kommunikasjon
mellom lærere og elever/foreldre. Innføringen
grep dypt inn i skolens arbeid og det måtte
avsettes betydelig med ressurser til å skolere
lærere og elever i de nye programmene. Fra
høsten 2014 ansatte skolen ny inspektør med høy
IKT- kompetanse og dette var «gull verdt» for
skolen i den krevende omleggingsprosessen.
DROPP – revyen 2014 ble en stor suksess. Over 70
elever deltok i oppføringen og lokalpressen roste
forestillingen opp i skyene. Tiltaket er viktig for
skolens renommé og for det sosiale miljøet mellom
elevene.

for
å gjøre undervisningen mer praktisk, variert og
relevant. Skolen har valgt å satse på «Lesing i alle
fag». En egen ressurslærer ved skolen har ansvaret
sammen med ledelsen for å drive prosjektet og
gjennomføre aksjoner og kompetanseheving med
lærerne for å gjøre undervisningen bedre for
elevene.
Ungdomsskolen har i 2014 (og dette fortsetter i
2015) en stor utfordring med hensyn til bemanning
og stabilitet for elevene. Skolen har både
hovedtillitsvalgt, hovedverneombud og en politiker
med et stort fravær pga. sin rolle i forhold til
kommunereformen og arbeidet med å etablere en
ny kommune blant sitt personale. Vikarutgifter for
de to førstnevnte dekkes fullt ut, men for den siste
har vikarutgifter måttet tas av eget budsjett i 2014.
Dette vil bli endret i 2015.

Ungdomstrinn i utvikling er navnet på den
nasjonale satsingen på
ungdomstrinnet
MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu
Fokusområde

Nr.

Indikator

Økonomistyring

1 Maks avvik på regnskapsresultat ifht reg.budsjett
Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial ifht
2 endelig regnskapsresultat

Medarbeidertilfredshet

3 Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
1 legemeldt

Resultat
2014
0%

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017
0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,6 %
4

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,9 %
100%

5%

5%

5%

5%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse
100%
3 Gjennomført medarbeidersamtale
4 Score medarbeiderundersøkelse
100%

Tjenesteproduksjon

5 Gjennomført vernerunde
Øke læringsutbytte (jfr. mål nasjonale prøver
1 nedenfor)
Øke motivasjon, trivsel og arbeide mot 0-visjon
2 mht. mobbing
3 Styrke samarbeidet hjem-skole
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Årsberetning 2014

Andebu kommune

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN
Økonomistyring: Regnskapet viser et overskudd på
kr. 879,-, mao et regnskap helt i balanse med
budsjett.
Sykefraværet: Dette er blant de aller laveste av
kommunens virksomheter og desidert lavest også
innenfor skolesektoren.

Skoleporten – Nasjonale prøver 9. trinn 2014
Indikator og nøkkeltall

Andebu Vestfold
Nasjonalt
kommune
fylke

Engelsk
Lesing

55

54

54

Regning

53

53

53

Skoleporten – Elevundersøkelsen 2013-2015
20132014

20142015

Trivsel

4,1

4,2

Støtte fra lærerne

3,9

4

Støtte hjemmefra

3,8

3,7

Tjenesteproduksjon:På nasjonale prøver på 9. trinn
gjør skolen det meget godt og scorer over både
fylkes- og landsgjennomsnittet. På 8. trinn er
resultatene noe dårligere. Her ligger resultatene
noe under snittet både for fylket og nasjonalt.

Faglig utfordring

4,1

4,4

Vurdering for læring

3,3

3,1

Læringskultur

3,4

3,6

Mestring

3,9

3,8

Eksamensresultatene : Her var det gode resultater i
naturfag muntlig eksamen og matematikk skriftlig.
I andre eksamensfag var resultatene under både
fylket og nasjonalt.

Motivasjon

3,5

3,6

Elevdemokrati og medvirkning

3,3

3,4

Felles regler

3,6

3,8

Mobbing på skolen

1,2

1,2

Utdanning og yrkesveiledning

3,9

4,2

.

3,8

Medarbeiderundersøkelse: I regi av Rubicon
bedriftshelsetjeneste er det gjennomført
undersøkelse. Denne viste et gjennomsnitt på 4,5
på en skala fra 1-6. Her ble særlig det psykososiale
miljøet vurdert.

Indikator og nøkkeltall

Foreldreundersøkelsen: Dette viser i stor grad
tilfredshet med skolen fra foreldrenes side.

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

RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

39

30,2

2013

37

27,8

2012

35

27,5

2011

38

29,4

Skolen har fått tilført tre ekstra lærerårsverk
gjennom statlige tilskudd.
ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

Andebu ungdomsskole

Utgifter

21 111

20 624

-487

Andebu ungdomsskole

Inntekter

-4 899

-4 411

488

Andebu ungdomsskole

Netto utgift

16 212

16 213

1

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

UTVALGTE INDIKATORER
Skoleporten – Nasjonale prøver 8. trinn 2014
Indikator og nøkkeltall
Engelsk
Lesing
Regning
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Andebu Vestfold
Nasjonalt
kommune
fylke
48
50
50
48
50
50
50
50
50

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Det er intet avvik å forklare.

Årsberetning 2014

Andebu kommune

Virksomhet Kultur
Enheten ble i 2014 ledet av kommunalsjef Bjørn
Sverre Aamodt.
De ulike avdelingene ble ledet av
Synnøve V. Johnson – generelt kulturarbeid
Kristin Ellefsen – kulturskolen
Jørgen Hovde - biblioteket
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Grunnlovsjubileet og arrangementer i forbindelse
med dette satte et stort preg på
kulturvirksomhetens arbeid i 2014. Kulturarrangement kombinert med kommunestyre-møte
på Gulli, et stort og svært fargerikt 17. maitog
(også i 2014 med svenskt korps), konserter,
markering av Andebu kirke som valgsted i 1814,
konsert i Thomaskirken (samarbeid med Signo) og
arrangement på Vidaråsen var blant de store
aktivitetene i Grunnlovsjubileet i Andebu.
De Grønne turene ble også i 2014 gjennomført
med svært stor deltagelse, og det gjøres en
fantastisk jobb for at folk skal få bedret sin helse,
oppleve Andebus vakre natur og få kunnskaper om
den rike Andebukulturen.
D(en)K(ulturelle)S(skolesekken har gjennomført i
alt 15 store og små prosjekter. Blant de mest
populære produksjonene i år var Christian
Ingebretsens besøk på ungdomsskolen og
sirkusforestilling/kurs for 4. trinn. Andre
produksjoner som bør nevnes spesielt er Sti for
Øye med kunstverksted, Saga Oseberg og
Filmproduksjon.

mellom næringslivet, Andebu Sparebank, lag og
foreninger og Andebu kommune.
Biblioteket hadde i overkant av 16 000 besøkende i
2014. Dette viser at det er svært godt besøkt, og at
biblioteket er en aktiv bidragsyter for et styrket og
levende sentrum. De ansatte har deltatt på flere
kompetansehevende tiltak i 2014.
Prosjektet «ungdommens sosiale multimediaarena» fikk kr 100 000 fra Nasjonalbiblioteket for å
utvikle et tilbud til ungdommene sammen med
elevrådsmedlemmer fra ungdomskolen. Prosjektet
har i løpet av 2014 vært i Bergen for å se på tilbud
til ungdommer der, og etter turen hatt 2 møter
med prosjektlederen for å diskutere utviklingen av
tilbudet. Rommet skal være klart i løpet av våren
2015.
Andebu kulturskole feiret i 2014 sitt 15 årsjubileum med bla. en stor jubileumskonsert i
Kristofferhallen på Vidaråsen. Kulturskolen har ca.
1,4 årsverk og har ca. 80 elever.

Arrangementet Hælja hime gikk av stabelen siste
«hælja» i august, og var et samarbeidsprosjekt
MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Fokusområde

Nr.
1

Økonomistyring

2
3

Medarbeidertilfredshet 1
2

Tjenesteproduksjon

Andebu
Resultat 2014 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017
2,56
%
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,11
%
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
2
11,5 %

4%
100 %

4%
100 %

4%
100 %

4%
100 %

3
4

Gjennomført medarbeidersamtale
Score medarbeiderundersøkelse

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5

Gjennomført vernerunde

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1
2
3
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Indikator
Maks avvik på regnskapsresultat ifht
reg.budsjett
Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial
ifht endelig regnskapsresultat
Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
legemeldt
Gjennomført medarbeiderundersøkelse

Planlegge og gjennomføre endret bruk av
biblioteklokaler i tråd med økt satsing på
barn og unge.
Planlegge og gjennomføre tiltak innen
satsningsområdet «Kulturskoletimen».
Gjennomføre lokal markering av
Grunnlovsjubileet 2014.

Gjennomført i
mars 2015
Gjennomført
Flere arr.

Årsberetning 2014

Andebu kommune

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN

Kulturskolen: Elevfordeling – tilbud

Sykefraværet: Det store sykefraværet skyldes en
langtidssykemelding i 2014.
Tjenesteproduksjon: Det vises til ovenstående.
Måloppnåelsen har vært svært tilfredsstillende.

RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

10

5,02

2013

8

4,2

2012

10

4,4

2011

11

4,6

Det er en økning i årsverk med 0,5 i og med at
biblioteksjefstillingen er utvidet. I tabellen er det
også tatt med vikarressursen som ble benyttet i
forbindelse med langtidssykefraværet.
ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Kultur

Utgifter

Kultur

Inntekter

Kultur

Netto utgift

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

4 872

4 627

-813

-670

-245
143

4 058

3 957

-101

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

UTVALGTE (KOSTRA) INDIKATORER
Netto driftsutgifter kultursektoren per innbygger i
kroner
AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Regnskapsavviket skyldes bla. en større utbetaling
til trossamfunn enn budsjettert. Dette tallet er
vanskelig å forutsi. Kommunalsjefen hadde i sitt
budsjett forutsatt øremerkede midler til
kulturtilbud i skolen. Dette kom ikke som ekstra
tildeling og førte til et overforbruk på lønn. Siden
refusjon sykepenger fra NAV ikke dekker
lønnsutgifter fullt ut, ble det det et overforbruk på
lønn i forbindelse med langtidssykefravær.

Netto driftsutgifter til folkebiblioteket per
innbygger
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Andebu kommune

Virksomhet Barnehager
Enheten ledes av virksomhetsleder Anna Marie
Johannessen
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Ved hovedopptak vår 2014 fikk alle med rett til
plass tilbud i barnehage. Det har vært venteliste for
ca 20 barn uten rett til plass. I oktober ble det
opprettet 12 nye plasser og tatt inn 6 ekstra barn.
Alle barnehagene har hatt markeringer i forhold til
grunnlov jubileet og demokrati. Tidlig innsats
følges opp gjennom bl a språkgrupper, ulike
målrettede aktiviteter og fokus på sosial tilpasning
og tilknytning. Alle barnehagene har ekstra
ressurser for tilrettelegging av tiltak for barn med
særlige utfordringer.

Tverrfaglig samarbeid er systematisert gjennom
oppstart av gjennomføring av deler av fire-års
kontrollen i barnehagen. Tiltaket er utprøvd i
Møyland barnehage med gode tilbakemeldinger og
videreføres for alle fra vår 2015.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu
Fokusområde

Nr.

Økonomistyring

Indikator
Maks avvik på regnskapsresultat ifht
1 reg.budsjett
Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial ifht
2 endelig regnskapsresultat

Medarbeidertilfredshet

2 Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
1 legemeldt

Resultat
2014
2,9 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

3,2 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

9%

9%

9%

9%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0
8,2 %

2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse
3 Gjennomført medarbeidersamtale

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017

4 Score medarbeiderundersøkelse

Tjenesteproduksjon

5 Gjennomført vernerunde
Andel årsverk i pedagogiske stillinger med
1 godkjent utdanning
Gjennomføre systematisk arbeid med
2 språkutvikling

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

96,9%

80 %

90 %

90 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

4 Gjennomføre kompetansegivende tiltak

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

0

0

0

0

0

80,4

85 %

95 %

95 %

95 %

2

2

2

2

2

5 Tallet på barn på venteliste ved hovedopptak
6 Barnehagedekning i egen kommune
7 Kommunalt tilsyn – antall pr år
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KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket
tilbud til førskolebarn, i forhold til antall barn i
barnehagen

RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

82

66,01

2013

80

64,8

2012

72

58,8

2011

76

61,5

Det ble utvidelse i antall plasser i Kodal fra august
og i Møyland og Gravdal fra oktober. Dermed også
behov for ekstra årsverk. Barnehagene har flere
barn med ekstra ressurser.
ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Barnehager

Utgifter

Barnehager

Inntekter

Barnehager

Netto utgift

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

48 153

47 181

-10 576

-10 679

-972
-103

37 577

36 502

-1 075

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

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER
Andel styrere og pedagogiske ledere med
godkjent barnehagelærerutdanning

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Regnskapsresultatet for barnehagesektoren ble et
«underskudd» på kr. 1.074.000. Dette er et avvik
på 2,94 %.
Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner

41

Overskridelsene skyldes først og fremst for mye
utbetalt lønn i forhold til budsjett. Utgifter til barn
med spesielle behov ble kr. 666.000 dyrere enn
budsjettert. Overføringer til andre kommuner,
særlig Sandefjord, ble kr. 233.000 høyere enn
beregnet.
Budsjettering for sektoren er krevende og noe
uforutsigbart. Når kommunen selv ikke har plass til
alle som søker, vil svært mange av disse søke seg
inn i private barnehager. Dette kan være barn som
kommer flyttende, det kan være barn som ennå
ikke har fylt ett år før 1. september og det kan
være barn som ikke søkte til de frister kommunen
har. Når disse begynner i private barnehager,
sendes regninga over til kommunen.

Årsberetning 2014

Andebu kommune

Helse, omsorg og velferd

Ansvarsområdet ledes av kommunalsjef Gro
Gustavsen
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Året som gikk var preget av høy aktivitet med fokus
på styring og utvikling.
Den viktigste hendelsen i sektor Helse, omsorg og
velferd har vært innflytning i Nye Skjeggerød i
september. Bolig en er for funksjonshemmede, og
inneholder 12 leiligheter i tillegg til 2
avlastningsleiligheter.
Nye Skjeggerød erstatter Møylandtunet og
Sagmyra. Beliggenheten til Nye Skjeggerød er i
tilknytning til «gamle» Skjeggerød, slik at det
oppnås en samlokaliseringseffekt i tillegg til at det
er kapasitet er økt.
Det er også for 2014 bevilget tilskudd til
dagaktivitetssenter for demente. Det virker som
tiltaket, sammen med prosjektet
Samlet for sektoren:

Prosjekt «Hverdagsrehabilitering» har vært et
virksomhetsovergripende prosjekt, hvor målet
blant annet har vært å styrke brukers
egenmestring og livskvalitet. Erfaringer fra
prosjektet samt dagaktivitetssenteret har bidratt til
redusert press på sykehjemsplasser og
hjemmetjenester
Fylkesmann gjennomførte tilsyn / systemrevisjon
på barneverntjenesten. Det ble avdekket avvik,
som er lukket etter systematisk arbeid med
utvikling og implementering av
internkontrollsystem.
Sektoren har begynt å ta i bruk velferdsteknologi.
«Pilli» (elektronisk medisindosett) og
smarttelefoner i hjemmetjenesten er eksempler på
tiltak som forenkler, effektiviserer og bidrar til
bedre kvalitet på tjenesten.
Styringssystemer som IKOS (Individbasert
kompetansestyringssystem, og EPJ(Elektronisk
pasientjournal) er områder som det jobbes mye
med, og som vil bidra til bedre kvalitet og
oppfølging av den enkelte brukers behov.
Meldingsutveksling har blitt en suksess.
Samhandling mellom tjenestene i Andebu og
sykehuset foregår elektronisk. Det er
tidsbesparende og kvalitetseffektivt, da det ligger
mye arbeid og gode rutiner til grunn for praksisen.
Hjemmetjenesten og sykehjemmet ble styrket med
5 årsverk sykepleiere. Kostnaden ble dekket av
refusjoner/ inntekter.
Samhandlingsreformen og folkehelse
Andebu kommune har godt etablert folkehelse
tilbud. Erfaringene og kompetansens til Andebu
etterspørres fra kommuner og fylkeskommuner.
Målet har vært at Sentralen skal være et
«kraftsenter» i kommunen. Aktiviteten,
besøksandel og etterspørselen viser at vi er nær
ved å nå målet. Sentralen har vært viktig
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bidragsyter til at virksomhetsovergripende
samarbeidet er i god utvikling.
Andebu har vært en av de beste kommunene i
Vestfold har med å ta imot de utskrivningsklare
pasienter. Det er kun registrert 8 overligger døgn.

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN
Tjenesteproduksjon:
Økonomistyring
MÅL 1-3: Det har generelt vært god
økonomistyring i sektoren. Forbedringsområdet er
bedre oppfølging av tertialrapporteringer, slik at
virksomhetene har realistiske budsjetter å forholde
seg til. Budsjettjusteringene har blitt gjort ved
årets slutt, slik at det er store variasjoner på
virksomhetene gjennom året.
Medarbeidertilfredshet
Mål 1-5: Sykefraværet er relativt høyt.
Bedriftshelsetjenesten har vært aktivt inne på flere
områder. Ansatte følges opp i henhold til IA
avtalen og i tråd med «Sammen på jobb»
prosjektet.
Det har vært gjennomført Psykososial
arbeidsmiljøundersøkelse med bistand fra
Bedriftshelsetjenesten.
Medarbeidersamtaler og vernerunde er
gjennomført.
Tjenesteproduksjon
Mål 1: IKOS er implementert i hjemmetjeneste og
sykehjem. Det gjenstår en del i Boligtjeneste og
Rus og psykiatri tjenesten.
Mål 2-4: er nådd.
Mål 6: er ikke helt nådd. Jobber videre med
fritidsgrupper.
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Mål 8: Mål for antall personer som har vært aktive
i grupper på Sentralen i løpet av 2014 var 67.
Resultatet i 2014 har vært 75 personer som har
vært registrert som bruker av ett eller annet tiltak
med fysisk aktivitet.
Mål 9: Antall 75+ som takker «ja» til hjemmebesøk
i forhold til årlig Brann- og fallforebyggende tiltak
har vært stabilt 90 % og målet er nådd.
Mål 7: Mål for økt timer frivillig innsats på
SENTRALEN for friskliv og frivillighet var 8820
timer. Dette var 5 % økning i forhold til tall i 2012.
Resultatet ble 11172 frivillige timer som utgjør
over 30 % økning på 2 år og som i 2014 utgjør ca. 6
dagsverk gjennomført av de frivillige gjennom og i
samarbeid med Sentralen.
Mål 8: Mål for antall personer som har vært aktive
i grupper på Sentralen i løpet av 2014 var 67.
Resultatet i 2014 har vært 75 personer som har
vært registrert som bruker av ett eller annet tiltak
med fysisk aktivitet.
Mål 9: Antall 75+ som takker «ja» til hjemmebesøk
i forhold til årlig Brann- og fallforebyggende tiltak
har vært stabilt 90 % og målet er nådd.

Årsberetning 2014

Andebu kommune

Administrasjon Helse, omsorg
og velferd
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
I kommunestyret 23.09.2014 i sak 053/14 ble det
fattet vedtak om forprosjekt som skal utrede
utbygging av 50 omsorgsboliger.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu
Fokusområde

Økonomistyring

Nr.

Indikator

1

Maks avvik på regnskapsresultat ifht reg.budsjett
Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial ifht
endelig regnskapsresultat

2
2

Medarbeidertilfredshet 1

Tjenesteproduksjon

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017

80,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

30,9 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

0
2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2

Gjennomført medarbeiderundersøkelse

100 %

100 %

100 %

100 %

3

Gjennomført medarbeidersamtale

100 %

100 %

100 %

100 %

4

Score medarbeiderundersøkelse

5

Gjennomført vernerunde

100 %

100 %

100 %

100 %

1

IKOS –kvalitetsstyring

2

Benytte dagaktivitetssenteret

95%

98%

98%

3

Dagaktivtetssenter Skjeggerødveien

100%

100%

100%

4

Søknader/saker behandlet innen tidsfrist
Antall søknad om (prosjekt)midler ut over
ordinære inntekts- og tilskuddsordninger
Etablert fritidsgrupper som alternativ til
støttekontakt og privat avlastning (se tiltak tre
under)

100 %

100 %

100 %

100 %

1

1

1

1

40 %

60 %

80 %

80 %

8820

9260

9720

10200

67

74

82

90

90%

90%

90%

90%

5

6

7

8
9
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Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
legemeldt

Resultat
2014

Økt timer frivillig innsats på SENTRALEN for
friskliv og frivillighet med 5 % årlig i forhold til
2012 tallene.
Økt antall personer som er fysisk aktive i tiltak
gjennomført av SENTRALEN for friskliv og
frivillighet, med 10% årlig, i forhold til 2012
tallene.
Antall 75+ som takker «ja» til hjemmebesøk i
forhold til årlig Brann- og fallforebyggende arbeid

6,8 %

Årsberetning 2014

Andebu kommune

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN
Kommentarer til måloppnåelsen er lagt inn i
kapittelet for sektoren samlet.
RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

15

13,1

2013

21

15,3

2012

20

14,7

2011

17

10,6

Kjøkken ble tilbakeført med 4,7 årsverk til
institusjon. Tjenestekontoret har blitt styrket med
økonomikonsulent, 0,5 årsverk ergoterapeut, i
tillegg til omgjøring av støttekontaktmidler til fast
stilling, som arbeider med grupper.
ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Adm Helse, omsorg og velferd

Utgifter

Adm Helse, omsorg og velferd

Inntekter

Adm Helse, omsorg og velferd

Netto utgift

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

21 190

23 987

2 797

-19 571

-15 682

3 889

1 619

8 305

6 686

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

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER

Sektoren har hatt fokus på styring gjennom
interkontroll. Hjemmetjenesten har flest avvik,
men det betyr ikke at det er flest uønskede
hendelser. Hjemmetjenesten har etablert en
meldekultur på uønskede hendelser og områder
fort forbedring. Øvrige virksomheter er også i god
utvikling.
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AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Helse- og omsorg Administrasjon gjør det mye
bedre enn opprinnelig budsjettert, hovedsakelig på
grunn av inntekter på de ressurskrevende
tjenestene som ytes i sektoren.
Samlet sett går sektoren i pluss, og har meldt
overskudd hele veien i forbindelse med at vi har
fått ekstra refusjoner for årene 2010-2011 igjen i
2014.

Årsberetning 2014

Andebu kommune

Institusjonsbaserte tjenester
Enheten ledes av konstituert virksomhetsleder
Ragne Haaland
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Andebu sykehjem har stort fokus på
kompetanseheving for sine ansatte.
7 ansatte har vært på kurs «tvang helst ikke» Alle
avdelinger ved sykehjemmet var representert.
Målet er å øke deltakernes bevissthet om hva
tvang er og styrker deres evne til å finne
alternative løsninger. Studiepermens innhold er
revidert i 2010 og tilpasset Pasientrettighetslovens
bestemmelser i kapittel 4A.
ABC demens er ett toårig kurs som flere ansatte
fra alle avdelinger deltar på. De får faktakunnskap
om demens og hvordan man møter personer med
demens og deres pårørende. Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse leder
arbeidet med gjennomføringen av
ABC-opplæringen i kommunene i tett samarbeid
med, regionale kompetansemiljøer i
spesialisthelsetjenesten, utviklingssentre for
sykehjem og hjemmetjenester, kommunale
og regionale kompetansemiljøer, og
fylkesmannsembetene.
Begge disse kursene legger opp til samtalegrupper
og refleksjon. Derfor var det også naturlig å delta i
ett etikk prosjekt, som videreføres med oppstart av
etisk refleksjonsgrupper på tvers av avdelingene en
gang pr uke. Prosjektets hovedmål er å bidra til at
kommunene styrker den etiske kompetansen i

helse-, sosial- og omsorgstjenestene og
gjennomfører systematisk etisk refleksjon i
tjenestene.
Musikk terapi har fått en stadig større plass i
eldreomsorgen, også her på sykehjemmet.
Tilnærmet alle fast ansatte er kurset i dette
gjennom samarbeid med frivilligsentralen i
programmet Omsorgssang. Vi kartlegger
pasientens ønsker og «smak» innenfor musikk og
sang. Musikken brukes aktivt i stellesituasjoner og
bidrar til trygghet og ro. Det kan foregå ved at den
ansatte selv synger eller bruker CD spiller.
LCP (Liverpool Care Pathway ) - Omsorg ved livets
slutt, er ett dokumentasjonssystem for å
kvalitetssikre omsorgen for den terminale
pasienten og dens pårørende. Den gir oss klare
retningslinjer for ett godt behandlingsforløp og
styrker kvaliteten på pleie og omsorg, i denne
fasen av livet. Ressurssykepleier både på
sykehjemmet og i hjemmesykepleien bistår sine
kollegaer i denne prosessen.
En stor gledelig overraskelse ble tildelt Avdeling
tusenfryd ved Ragna Matre og Nina Skarsholt, da
de skulle holde ett innlegg om Demens på ett møte
i regi av Nasjonalforeningen for folkehelse. Det
viste seg at en pårørende hadde nominert
avdelingen for sitt flott engasjement og holdning i
sitt arbeid med demente pasienter og deres
pårørende. Avdelingen fikk utdelt
Nasjonalforeningen for folkehelse sin
Demensprisen 2014

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu

Fokusområde

Nr.

Indikator

Resultat
2014

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017

Maks avvik på regnskapsresultat ifht
1 reg.budsjett

12,2 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Økonomistyring

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial
2 ifht endelig regnskapsresultat

0,4 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

Medarbeidertilfredshet

2 Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
1 legemeldt

12,7 %

8%

7,5 %

7,5 %

7,5 %

2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

3 Gjennomført medarbeidersamtale

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

4 Score medarbeiderundersøkelse
5 Gjennomført vernerunde
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Årsberetning 2014

Andebu kommune

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN
Medarbeidersamtaler skal vanligvis gjennomføres i
februar til mai i henhold til årshjulet på
sykehjemmet. I 2014 ble det kun gjennomført
medarbeidersamtaler for 50 % av de ansatte.
Sykefraværet er 50 % høyere enn målet, dette er
hovedsakelig langtidsfravær. Sykehjemmet jobber
målrettet med oppfølging av de sykemeldte med
bistand både fra Nav, Bedriftshelsetjenesten og
Arbeidslivssenteret.
RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

60

39,05

2013

50

31,5

2012

57

32,4

2011

52

29,5

Sykehjemmet fikk 2,5 årsverk sykepleier ihht
kommunestyrevedtak. Det har tidligere ikke vært
rapportert årsverk på leder
ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

Institusjonsbaserte tjenester

Utgifter

36 737

33 124

Institusjonsbaserte tjenester

Inntekter

-9 135

-8 531

-3 613
604

Institusjonsbaserte tjenester

Netto utgift

27 602

24 593

-3 009

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

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER

Sykehjemmet har tilgjengelige 14.560 tilgjengelige
liggedøgn i 2014, 99,4 % av kapasiteten var belagt
gjennom året. Men utnyttelsesgraden av
korttidsplasser var kun på 50,7 % på grunn av at
resten av korttidsplassene var brukt til pasienter
med langtidsvedtak.

47

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Opprinnelig budsjett for 2014 for sykehjemmet var
underbudsjettert når det gjelder lønnskostnader.
Det høye utgiftsnivået er blitt kompensert for i
løpet av året med inntekter fra refusjon på
Ressurskrevende brukere som tilfaller
Tjenestekontoret, og økte inntekter fra
brukerbetaling.

Årsberetning 2014

Andebu kommune

Hjemmetjenester
Enheten ledes av virksomhetsleder Sonja Berg
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Hjemmetjenesten har innført Life Care mobil pleie.
Dette er ett program som til enhver tid gir tilgang
til oppdatert informasjon, og legger til rette for
effektiv kommunikasjon mellom de ansatte i
hjemmetjenesten. Life Care inne har de viktigste
funksjoner for komplett rapportering ute hos
bruker, noe som er svært tids og
kostnadsbesparende. Vi har også oppgradert PDA
til smarttelefoner. Dette er de ansatte svært
fornøyd med.
Vi har innført Gerica Plan. Programmet er laget for
å sikre en tilstrekkelig og kontinuerlig oversikt over
daglige oppdrag og ressurser tilgjengelig. Og på
den måten løse logistikkutfordringer i
hjemmetjenesten

Vi er med i etikkprosjekt hvor hovedmålet er å
bygge en felles plattform/kultur blant de ansatte
med tanke på samhandling og samarbeid. Og
imøtekomme brukernes ønsker/verdier med økt
etisk bevissthet med hensyn til valg. Kort sagt: Vi
vil gjøre kloke valg når vi møter etiske utfordringer.

Hverdagsrehabiliteringsprosjektet som ble startet i
2014 har vist seg særdeles suksessfullt og vil bli
implementert i driften for fullt i 2015.

Vi er med i ett prosjekt IKOS behandlingslinjer.
En behandlingslinje (BHL) er en liste med
aktiviteter som vi er enige om å utføre innen
bestemte frister.

Vi har ansatt en Kreftkoordinator som er et
samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen,
Andebu, Hof og Re kommune for å bedre
kreftomsorgen i kommunene. Kreftkoordinatoren
skal være ett supplement til andre etablerte
tjenester, og skal bidra til å styrke helsehjelpen og
sikre gode pasientforløp tverrfaglig og
tverrsektoriell for den kreftrammede. Bidra til gode
pasientforløp.

Vi (Stokke, Horten, Andebu og IKOS) har utviklet en
BHL for brukere i uavklart helse- og livssituasjon i
hjemmesykepleien. Det omfatter alle nye brukere
og kjente brukere hvor det er tegn på endring eller
forverring – de er i en ny uavklart situasjon. BHL
utprøves fra november 2014 i hjemmetjenesten.
Konsens sørger for oppfølging, resultatmåling og
evaluering. Resultatet viser i hvilken grad vi følger
BHL, og om vi forbedrer oss over tid.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu
Fokusområde

Nr.

Resultat
2014

Økonomistyring

Indikator
Maks avvik på regnskapsresultat ifht
1 reg.budsjett
Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial ifht
2 endelig regnskapsresultat

Medarbeidertilfredshet

2 Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
1 legemeldt

8,5 %

14 %

11 %

11 %

11 %

2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

3 Gjennomført medarbeidersamtale

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

4 Score medarbeiderundersøkelse
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Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017

4%

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

1,1 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

2

Årsberetning 2014

Andebu kommune

5 Gjennomført vernerunde
Tjenesteproduksjon

100 %

1 Ansikt til ansiktstid, hjemmetjenesten

53,6 %

2 Administrasjonstid

46,4 %

3 Tid pr. bruker

0,72 time

100 %

100 %

100 %

100 %

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN
Noe av avviket på regnskapsresultatet er
begrunnet i ressurskrevende brukere, ikke overført
regnskap BPA til Tjenestekontoret, samt fallende
brukerbetaling. Sykefraværet har falt drastisk, og
er langt under mål for 2014.
RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

43

29,28

2013

39

23,7

2012

36

21,5

2011

36

19,9

Forskjellen mellom 2013 og 2014 viser at
Hjemmetjenesten har økt antall ansatte med 2,5
sykepleiere i henhold til kommunestyrevedtak, i
tillegg så har ikke leder og fagleder tidligere vært
medregnet, og det har tilkommet en fysioterapeut
for prosjekt «Hverdagsrehabilitering».
ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

Hjemmetjenester

Utgifter

22 981

22 140

Hjemmetjenester

Inntekter

-2 853

-2 778

-841
75

Hjemmetjenester

Netto utgift

20 128

19 362

-766

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

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER

Antall mottakere av hjemmetjenester har sunket
de siste årene, men det er en markant økning i
antall yngre mottakere. Andelen mottakere under
67 år er i 2014 nesten like høy som andelen
mottakere over 67 år.
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AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Hjemmetjenesten har gått i minus i 2014 i forhold
til budsjettert; mye av dette grunnet
ressurskrevende brukere som har gjort det
nødvendig med innleie. Ny turnus pr 06.10.2014
med 2,5 nye sykepleiere har gjort dette overflødig.
I tillegg er ikke regnskap for BPA overflyttet til
Tjenestekontoret i henhold til
tertialrapporteringer. Hjemmetjenesten har
dessverre også hatt fallende inntektsgrunnlag pga
endrede behov.

Årsberetning 2014

Andebu kommune

Familietjenester
Enheten ledes av virksomhetsleder Torild
Fogelberg Hansen.
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Interkontroll har hatt hovedfokus i 2014, og
internkontrollarbeidet er godt påbegynt og i god
utvikling.
Virksomheten har også vært med i etikkprosjektet
«Ikke snill, men klok» hvor hovedmålet er å bygge
en felles plattform/kultur med tanke på
samhandling og samarbeid. Dette er et nasjonalt
prosjekt, med stort fokus på å møte brukere med
høy etisk bevissthet med hensyn til valg.
Personalet på Klokkær’n har deltatt i et
kompetansehevingsprogram i regi av RVTS sør.
Programmet har gått over 2 år og bestått av 7
trinn. Tilbakemeldingene er at programmet har
tilført personalgruppa en felles faglig plattform,
som gjør det enklere sette ord på utfordringer og å
håndtere ulike meninger på en konstruktiv måte
med et godt resultat.
Barneverntjenesten har også høynet kompetansen,
og gjort konsulentene tryggere i rollene.
Personellressursene har økt, og man jobber
metodisk og systematisk for å sikre godt
tilrettelagte tjenester og bistand til barn i en
tidligst mulig fase.
I 2014 endret også helsestasjonen sitt program i
tråd med anbefalingene om tidlig innsats. Dette
innebærer blant annet at familier med flere barn

følges opp av én helsesøster, samtidig som
gruppetilbud gjør det mulig å vurdere ulike
situasjoner sammen med kollegaer.
I 2014 har tjenesten for psykisk helse og rus hatt to
store innsatsområder. Det ene er prosjektet
«Trygge og gode dager». Det andre er
utarbeidelsen av behandlingslinjer.
Det er dannet et læringsnettverk for utarbeidelse
av felles interkommunale behandlingslinjer (BHL)
med kvalitetsindikatorer innenfor rusarbeidet, med
det mål å utvikle veiledende ressurskrav knyttet til
bemanning. Målet er gradvis kapasitetsvekst
gjennom mer treffsikre tjenester av høy kvalitet.
Målgruppen er alle tjenestemottakere med
rusrelaterte problemer, alene eller i kombinasjon
med psykiske og/eller andre tilleggslidelser. BHL
utvikles i tråd med anbefalinger i KS sitt nasjonale
læringsnettverk: Gode pasientforløp i kommunene
for brukere med psykiske problemer og/eller
rusproblemer.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu
Fokusområde

Nr.
1

Økonomistyring

2
2

Medarbeidertilfredshet

Tjenesteproduksjon

1
2
3
4
5
1
2
3
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Indikator
Maks avvik på regnskapsresultat ifht
reg.budsjett
Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial
ifht endelig regnskapsresultat
Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
legemeldt
Gjennomført medarbeiderundersøkelse
Gjennomført medarbeidersamtale
Score medarbeiderundersøkelse
Gjennomført vernerunde
Barnevernet skal ikke ha fristbrudd på
bekymringsmeldinger og tiltaksplaner
Antall nyfødte skal ha besøk av helsesøster
innen to uker etter fødsel

Resultat
2014

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017

0,3 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

7,3 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

5%
100 %
100 %

5%
100 %
100 %

5%
100 %
100 %

5%
100 %
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4
8,3 %
100 %
100 %

Årsberetning 2014

Andebu kommune

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN
Sykefraværet er høyere enn målet, det arbeides
kontinuerlig for å få ned sykefraværet og ansatte
følges opp etter retningslinjer. Avvik i forhold til
budsjett er ikke stort. Prognosen til 2.tertial
stemmer godt med regnskapsresultatet, og er
innenfor målet satt for 2014.
Medarbeidersamtaler og vernerunde er
gjennomført 100 %. Barnevernet har ingen
fristbrudd i 2014.

bruker bare 14,9 % av ressursene på
administrasjon, 3,1 % på tiltak i hjemmet, og hele
82 % på tiltak utenfor hjemmet, mens Stokke og
Sandefjord er mer samstemte med henholdsvis
25,5 % og 37,7 % på administrasjon, 17 % og 10,1
% på tiltak i hjemmet og 57,5 % og 52,2 % på tiltak
utenfor hjemmet.

RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

28

23,44

2013

29

23,8

2012

27

20,5

2011

27

19,6

Bemanningen har vært stabil. Totalt i virksomheten
har det vært en økning på 1 årsverk i barnevern,
finansiert av tilskuddsmidler og en reduksjon på 1
årsverk i Boligen for Enslige Mindreårige
Flyktninger.

Andebu har i løpet av de siste 5 årene gått på 5 år
fra å være den kommunen som gjennomførte
færrest besøk til nyfødte innen to uker etter
hjemkomst, til å bli best i klassen i 2014.

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Familietjenester

Utgifter

Familietjenester

Inntekter

Familietjenester

Netto utgift

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

42 160

41 290

-870

-13 341

-12 395

946

28 819

28 895

76

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

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Avviket i virksomheten er ikke stort, kun 0,3% i
forhold til prognose 2.tertial. Endringen fra
opprinnelig budsjett til ny prognose er
hovedsakelig knyttet til barnevern og Bolig for
mindreårige flyktninger. Boligen fikk redusert
refusjonsgraden fra 100 % til 80 % i 2014, men
reduserte også bemanningen med 1 årsverk.

Grafen viser at Andebu skiller seg markant ut fra
kommunene Stokke og Sandefjord når det gjelder
hvordan barnevernets midler fordeler seg. Andebu
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Funksjonshemmede og
boligtjeneste
Enheten ledes av virksomhetsleder Grete
Abrahamsen
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Den største hendelsen i boligtjenesten dette året
har vært samlokaliseringen. Sagmyra,
Møylandtundet og Skjeggerødveien har gått fra tre
små enheter til å bli en større felles enhet. Det er
nå 26 boenheter totalt i Skjeggerødveien.
Med samlokaliseringen fikk boligtjenesten flere
nye brukere og flere nye ansatte under samme tak,
dette har gitt et større faglig miljø og bredere faglig
kompetanse.
Det nye flotte bygget innehar 12 leiligheter og en
avlastningsleilighet i tillegg til
administrasjonsenheten.
Som et prøveprosjekt har boligtjenesten innført 12
timers vakter i helgene, dette har ført til at man
har fått mer utnyttelse av dagen og kunnet reise på
utflukter uten å ta hensyn til vaktskifter. På den
måten har flere ansatte som ønsket det, fått økte
stillinger. Tilbakemeldinger fra både ansatte og
beboere gir inntrykk av at dette er med på å gi en
roligere atmosfære og er mindre stressende enn
tidligere.

Boligtjenesten har hatt stort fokus på
kompetanseheving hos ansatte. Målet er å styrke
ansattes ferdigheter og bedre kvaliteten på
tjenesten.
14 ansatte har hatt livredningskurs. Vi yter
tjenester til brukere som er døve og for å gi økt
trygghet og forutsigbarhet for både ansatte og
brukere har 15 ansatte tilegnet seg kompetanse
innenfor tegnspråk, noen på videregående kurs,
mens andre på nybegynner.
Boligtjenesten er med i Helse, omsorg og velferds
etikkprosjekt, hvor det er etablert etiske
refleksjonsgrupper innad i tjenesten.
Refleksjonsgrupper er med på å styrke den etiske
kompetansen til den enkelte ansatt.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu
Fokusområde

Nr.

Resultat
2014

Økonomistyring

Indikator
Maks avvik på regnskapsresultat ifht
1 reg.budsjett
Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial ifht
2 endelig regnskapsresultat

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017

Medarbeidertilfredshet

2 Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
1 legemeldt

14,7 %

9%

7,5 %

7,5 %

7,5 %

2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

3 Gjennomført medarbeidersamtale

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

17,4 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

3,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

0

4 Score medarbeiderundersøkelse
5 Gjennomført vernerunde
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KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN
I følge tabellen over har ikke Boligtjenesten nådd
de målene som de hadde satt for
Økonomiplanperioden 2013-2017. Økning i
forventet inntekter fra «særlig resurskrevende
brukere» er ikke kontert på Boligtjenesten, men
regnskapsførers på Helse, omsorg og velferd
administrasjon. Sektoren har totalt sett
mindreforbruk.

også den følgende grafen, som inkluderer tilskudd
mottatt for hele kommunene, men hvor andelen
av tilskuddet som angår boligtjenesten har mer
enn fordoblet seg i perioden.

Det har ikke vært mulig å få gjennomført
medarbeiderundersøkelse eller
medarbeidersamtaler i fjor. På grunn av stor
belastning på de ansatte og høy turn-over har
sykefraværet vært langt over målet for 2014.

RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

58

34,89

2013

44

25,4

2012

42

22,8

2011

32

18,9

Samlokaliseringen og nye utmålinger av vedtak,
har krevd en økning av bemanningen. I tillegg har
det vært en økning i antall brukere.
ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

Funksjonshemmede og boligtjeneste Utgifter

26 947

23 155

Funksjonshemmede og boligtjeneste Inntekter

-1 780

-1 725

-3 792
55

Funksjonshemmede og boligtjeneste Netto utgift

25 167

21 430

-3 737

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

UTVALGTE INDIKATORER
AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
I boligtjenesten er lønnsutgiften den desidert
største posten på 96 % av regnskapet. I forbindelse
med samlokalisering og nye brukere, har det vært
svært stort behov for opplæring og ekstra
bemanning, mesteparten av dette er til
ressurskrevende brukere som kommunen får 80%
refusjon på over egenandelen. Disse inntektene
tilkommer Tjenestekontoret, og vil ikke ha utslag
på regnskap for Boligtjenesten.

I perioden 2012 til 2014 har det vært en markant
økning i antall ressurskrevende brukere i
Boligtjenesten, fra 4 til 12 stk, selv om antall
brukere bare har økt fra 31 til 33 stk. Dette viser
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NAV
Enheten ledes av virksomhetsleder Svein Greger
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
NAV Andebu var avsluttet innsatsen med
konverteringssaker av alle som mottok
arbeidsavklaringspenger 4 år tilbake i tid. Det var
knyttet noe uro til dette, når det handler om
inntekt/ytelse – men de fleste er i løpet av året i
arbeid, tiltak eller andre trygdeytelser.
Flere langtids sosialhjelpsmottakere har i løpet av
2014 fått innvilget uføretrygd, og vil i mindre grad
være i behov av sosialhjelp.
Etter at det over noe tid hadde vært et økt antall
henvendelser om sosialhjelp, var det nødvendig å
fokusere på dette – da kontoret var i ferd med å få
økte utgifter på området. I løpet av august og
september stabiliserte dette seg etter et økt fokus,
og utgiftene til sosialhjelp ble håndtert innen
budsjettrammen.
2 ansatte på kommunal har funnet seg andre
arbeidsoppgaver, og er i løpet av året erstattet av
nye arbeidstakere. På tross av en del opplæring,
har ansatte ved kontoret levert resultater på nivå
med de beste kontorene i Vestfold.
Det er bosatt en familie på 5 flyktninger i 2014, og
forberedelser for ny bosetting i 2015 er iverksatt.

Husbankens tjenester ble håndtert etter gjeldende
regler selv om det i 2014 var lite midler å fordele.
Det ble også fokusert på Tønsberg
Voksenopplæring og norskopplæring av
flyktninger, da man var noe misfornøyd med TVOs
manglende fokus på arbeidstrening knyttet til
språkopplæringen. Vurdering gjøres våren 2015.
NAV Andebu har hatt lite fokus på
Kvalifiseringsprogrammet, der det fra 2010 ble
overført rammestyrte midler. Kontoret har satt
fokus på dette nå, og vil i det nye året ha et mål om
4-5 personer på tiltaket. I en overgang kan dette
påvirke sosialbudsjettet, men over noe tid vil det
føre til flere i arbeid.
Vi har også hatt fokus på aktivitetskravet knyttet til
sosialhjelpsmottakere, og hvordan dette bør
håndteres lokalt.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu
Fokusområde

Nr.

Økonomistyring

Indikator
Maks avvik på regnskapsresultat ifht
1 reg.budsjett
Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial ifht
2 endelig regnskapsresultat

Medarbeidertilfredshet

2 Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
1 legemeldt

Resultat
2014

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017

39 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

6,3 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

6%

6%

6%

6%

2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse 100%

100 %

100 %

100 %

100 %

3 Gjennomført medarbeidersamtale 100%

100 %

100 %

100 %

100 %

5 Gjennomført vernerunde (delvis)
Økonomisk sosialhjelp, andel behandlet innen
1 3 uker 95%

100 %

100 %

100 %

100 %

95 %

95 %

95 %

95 %

2 Ungdom – oppfølging hver måned 100%

100 %

100 %

100 %

100 %

0
0,9 %

4 Score medarbeiderundersøkelse

Tjenesteproduksjon
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KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN
Kontoret hadde en vanskelig start på 2014, og det
kunne se ut til at vi ville få et merforbruk på
sosialhjelpbudsjettet. Etter justeringer sommeren
2014 endret dette seg utover høsten, og budsjettet
endte i tråd med forventninger. Sykefraværet ved
kontoret er svært lavt, og arbeidsmiljøet vurderes
som godt. Det er likevel noen utfordringer knyttet
til arbeidsdeling og kommunikasjon som det skal
jobbes målrettet med videre. Antall saker
behandlet innen 28 dager er i tråd med målet, og
ungdom får tett oppfølging gjennom egne møter
hver mnd.

var lavere utbetalinger pr søker. 113 mottok
sosialhjelp i 2014.
Antall som har mottatt sosialhjelp lengre enn 6
måneder

RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

4

3,8

2013

4

3,8

2012

5

5

2011

6

4,8

Fra 2010 har vi hatt et mål om å redusere antallet
langtidsmottakere av sosialhjelp. Fra 51 i 2010,
klarte vi 24 i 2013. Det samme antallet oppnådde
vi for 2014. Målet er ytterligere reduksjon i 2015.

NAV Andebu er organisert på en slik måte at alle
jobber med alt av tjenester, uansett kommunale
eller statlige oppgaver. Det er 3,8 ansatte både på
statlig og kommunal side. Det vil i 2015 bli ansatt
en person 100 % engasjement ut året som spesifikt
skal jobbe med markedsarbeid for å få flere i jobb.
ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

NAV

Utgifter

NAV

Inntekter

NAV

Netto utgift

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

6 826

8 358

-3 889

-3 541

1 532
348

2 937

4 817

1 880

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

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER
Antall sosialhjelpsmottakere – utvikling
AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Ved inngangen til 2014 var det en
underbudsjettering når det gjelder inntekter på
flyktninger. Det var på samme tid en
overbudsjettering av norskopplæring ved Tønsberg
Voksenopplæring.
Sosialhjelpen ble lavere enn budsjettert, noe som
skyldes økt fokus på arbeid og tiltak.

Fra 2010 til 2012 jobbet vi målrettet med å
redusere antall sosialhjelpsmottakere. Det lyktes vi
med. I 2013 og 2014 var det en økning, men det
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Vi fikk også inntekter knyttet til refusjon ved at
noen sosialhjelpsmottakere fikk innvilget
uføretrygd.
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Teknisk, landbruk og næring
Ansvarsområdet ledes av kommunalsjef Thore
Helge Larsen
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Teknisk sektor har hatt store utfordringer i 2014,
både i forhold til bemanningssituasjon og
enkeltsaker.
Andebu kommune er en relativt liten organisasjon,
som fort merker konsekvensene dersom folk
slutter, stillinger står ledige over en lengre
tidsperiode eller sentrale medarbeidere ikke er
operative.
Eiendomsavdelingen har i lengre periode fungert
uten eiendomssjef. Stillingen ble besatt høsten
2014, men vil nå igjen stå vakant.
Kommunalteknikk har også lav bemanning, og har i
2014 særlig merket konsekvensen av dette. Det er
foretatt nytilsettinger i avdelingen, og man håper
at situasjonen vil rette seg. En direkte konsekvens
for kommunens innbyggere er at kommunen over
flere år har slitt med gebyrstrukturen for
kommunale avgifter, og har bygget seg opp
reserver i form av for høyt innkrevde gebyrer.
Kommunen har jobbet aktivt med å redusere
gebyrnivået innenfor de områdene der dette
gjelder.
Samlet for sektoren:

Kart og oppmåling har siden 2010 fått økt
arbeidsomfang. Dette skyldes blant annet økte
krav fra staten på fagområdet samtidig som det i
større grad foretas flere utbygginger. Samtidig har
avdelingen hatt bemanningsproblemer og i dag
står stillingen vakant.
Kommunen har derfor i lengre tid kjøpt disse
tjenestene av innleid konsulent, som leverer deler
av tjenesten. Mangel på fagkompetanse hos
innleide ressurser gjør at kommunen per i dag ikke
klarer å levere på resterende andel av tjenesten.
Til tross for periodisk innleid hjelp, sliter
kommunen med etterslep på byggesaker.
Vedkommende som i dag innehar stillingen har i
2014 jobbet store deler av året med
kommuneplanen, noe som vil fortsette i store
deler av 2015. Dette innebærer et enda større
press på behandlingen av byggesakene for
kommunen.
Teknisk, miljø og landbruk har levert et regnskap
som er innenfor budsjettrammene. Det har
imidlertid vært en tendens til at det er besparelser
på eiendomssektoren som dekker røde tall ellers i
sektoren. Samtidig sliter kommunen med
vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg.
Ytterste konsekvens kan bli forringelse i levetiden
for kommunale bygg, og at det kreves større
vedlikeholds og/ eller investeringsbeløp for å sette
bygningene i levedyktig stand. Sektoren jobber
derfor målrettet med å få til en løsning der
besparelser i eiendomsforvaltningen ikke skal være
med på å finansiere andre områder i sektoren.
I 2014 har sektoren vært utsatt for en del
mediepress. Blant annet har det vært foretatt
undersøkelser med basis i forurensningsloven, der
det ble undersøkt om kommunen hadde brutt
tilsynsplikten sin i forbindelse med forsøpling i
såkalte villfyllinger.
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Som en følge av dette har sektoren i 2014 satt i
gang en prosess som skal føre frem til gode rutiner
og prosedyrer som Andebu kommune plikter å ha i
forhold til følgende punkter:






Forurensningsloven § 48 første ledd et ansvar
for tilsyn med forurensnings- og
avfallssituasjonen innen sitt
myndighetsområde.
Internkontrollforskriften § 5.5 regler for
hvordan kommunene skal organisere sitt
tilsynsansvar for eksempel med hensyn på
dokumentasjon av ansvarsfordeling.
Forurensningsloven § 37 om pålegg om å
rydde opp i avfall og lignende eller betale for
opprydding.

Det har også vært stilt spørsmål om habilitet i
saksbehandlingen i sektoren, og kontrollutvalget
vedtok i møte 04.06.14 sak 11/14 å bestille en
ekstern undersøkelse av ordfører og saksbehandler
i teknisk avdeling vedrørende potensiell inhabilitet.
Utfallet ble at det ikke ble gjort funn som tilsier at
saksbehandlingen utført av saksbehandler har gitt
ham selv eller noen av selskapene han er knyttet
til, noen form for «uberettiget vinning».
Kommunen går nå gjennom alle saker der
vedrørende saksbehandler har vært inne for å
unngå tvil om habilitet.
Kommunen har i flere år hatt ansatt/eller innleid
prosjektleder knyttet til oppfølging av store
investeringsprosjekter. Vedkommende går av med
pensjon i mai 2015.
Vi har pr i dag mange prosjekter som er i
startgropen. Prosjektene er Nytt omsorgsbygg,
Kodal skole, ENØK sykehjemmet og Trygge og gode
dager. Kommunen vil stå som byggherre, og må
knytte til seg konsulenter og andre som kan
gjennomføre tiltakene.
I 2014 har særlig ferdigstilling av nye
Skjeggerødveien samt prosjektering av gang og
sykkelvei Heimdal – Moa hatt stort fokus.
I tillegg har arbeidet med bredbåndstilknytning og
mobildekning i Vestre Andebu vært særlig
krevende. Her gjenstår fremdeles en del arbeid før
kommunen er i mål, men det jobbes for å finne en
løsning.
Teknisk, landbruk og næring jobber med å få på
plass internkontrollen i sektoren, og det arbeides
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med å dokumentere rutiner og prosedyrer, samt å
avdekke eventuelle risikomomenter i sektoren.
Sektoren bruker, i likhet med kommunen for øvrig,
internkontrollsystemet KSS (Kvalitetslosen).

Årsberetning 2014
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Administrasjon Teknisk,
landbruk og næring
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Grunnet press på ressursene i sektoren, ble
bemanningen i administrasjonen styrket med et
årsverk i 2014. Styrkingen av administrasjonen skal
medføre at virksomhetslederne får bistand i
rapporteringsarbeidet, samt bistand til annet
administrativt arbeid. Kvaliteten på leveransen i
samtlige virksomheter knyttet til sektoren er som
en følge av dette forventet å øke.
Styrkningen må også sees i sammenheng med
internkontrollarbeidet i sektoren.

I 2014 har det vært satt inn ressurser i forhold til
kommuneplanarbeid, hvor teknisk administrasjon
har lagt ned et vesentlig stykke arbeid. Arbeidet
fortsetter et stykke ut i 2015.

Byggesak er organisert under virksomheten for
administrasjon, med de utfordringer knyttet til
leveranse som er beskrevet i kapittelet for
sektoren sett under ett.
MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu

Fokusområde

Økonomistyring

Nr.

Indikator

1

Maks avvik på regnskapsresultat ifht
reg.budsjett

2

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial ifht
endelig regnskapsresultat

2
Medarbeidertilfredshet

Tjenesteproduksjon

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017

24,8 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

7%

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

1

Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
legemeldt

2

Gjennomført medarbeiderundersøkelse

100 %

100 %

100 %

100 %

3

Gjennomført medarbeidersamtale

100 %

100 %

100 %

100 %

4

Score medarbeiderundersøkelse

5

Gjennomført vernerunde

100 %

100 %

100 %

100 %

1

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesak

2

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid kart og
oppmåling

3
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Resultat
2014

0
20,3 %
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KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN

gang vært relativt stabilt. Her vises kostnaden i
forhold til kommunens innbyggertall.

Det er vesentlig avvik på regnskap i forhold til
regulert budsjett, og virksomheten har et avvik på
1,9 mill. kr eller 24,8 % av regulert budsjett.
Avviket er 7 % i forhold til siste avleverte prognose,
som ble gjort i forbindelse med 2. tertialrapport.
Prognosen er ikke budsjettjustert.
Det har vært et høyt sykefravær i 2014.
RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

5

4,4

2013

5

4,4

Man har styrket bemanningen i administrasjonen
med et årsverk knyttet til økonomikoordinering/
støtte til virksomhetene. Samtidig er det flyttet på
et årsverk, som nå er overført til annen virksomhet
i sektoren, slik at tabellen viser like mange årsverk i
2014 som i 2013.
Grunnet omorganisering i 2012/ 2013, har man
ikke sammenlignbare tall for virksomheten før
2013.
ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

Adm. Teknisk, landbruk og næring Utgifter

14 196

14 447

251

Adm. Teknisk, landbruk og næring Inntekter

-8 347

-6 670

1 677

5 849

7 777

1 928

Adm. Teknisk, landbruk og næring Netto utgift

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

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte
boliger per innbygger i kr

Figuren viser at Andebu kommune har lave
forvaltningskostnader tilknyttet kommunalt
disponerte boliger. Kostnadene varierer noe over
tid. Kostnadsnivået økte i 2012, og har siden den
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AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Virksomheten har et avvik på 1,9 mill. kr i forhold
til budsjett. Avviket er først og fremst knyttet til
merinntekter på nær 1,7 mill. kr, hvorav drøyt 0,6
mill. kr er knyttet til gebyrinntekter, 0,2 mill. kr er
knyttet til festeavgifter, nær 0,1 mill. kr er knyttet
til refusjonsinntekter fra private aktører og 0,5 mill.
kr gjelder internsalg i kommunen. Resterende
merinntekter er knyttet til momsproblematikk,
sykepengerefusjon m.v.
I tillegg har virksomheten et mindreforbruk på
utgiftssiden på nær 0,3 mill. kr sett i forhold til
budsjett.

Årsberetning 2014

Andebu kommune

Virksomhet
Landbruksforvaltning
Enheten ledes av virksomhetsleder Terje
Rasmussen
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Landbruksforvaltningen drives bra med faglig
dyktige medarbeidere som leverer.
Virksomheten driver landbruksforvaltning både i
Andebu og Stokke kommuner, der deler av
virksomheten er finansiert ved refusjonsinntekter
fra Stokke kommune.
Virksomheten drives innenfor tildelte rammer og
ressurser.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu

Fokusområde

Økonomistyring

Nr.

Indikator

1

Maks avvik på regnskapsresultat ifht
reg.budsjett

2

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial ifht
endelig regnskapsresultat

2
Medarbeidertilfredshet
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1

Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
legemeldt

2

Gjennomført medarbeiderundersøkelse

3

Gjennomført medarbeidersamtale

4

Score medarbeiderundersøkelse

5

Gjennomført vernerunde

Resultat
2014

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017

18,4 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

9,9 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

0
3,5 %

Årsberetning 2014

Andebu kommune

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN
Virksomhetene har i 2014 hatt et sykefravær på 3,5
%, tilsvarende målsettingen.
Man ser at det er et høyt avvik på regnskap i
forhold til regulert budsjett, noe som gir en lav
score på måloppnåelsen for økonomistyring.
Det er ikke foretatt vernerunder i 2014.
Medarbeidersamtaler er gjennomført.
RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

4

3

2013

3

2,6

Landbruksavdelingen er styrket med et årsverk fra
2013.
ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Virksomhet Landbruksforvaltning Utgifter
Virksomhet Landbruksforvaltning Inntekter
Virksomhet Landbruksforvaltning Netto utgift

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

2 563

2 482

-81

-1 621

-1 328

293

942

1 154

212

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

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og
landbruksbasert næringsutvikling

Grafen viser netto driftsutgifter til
landbruksforvaltning og landbruksbasert
næringsutvikling i perioden 2010 – 2014.
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AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Virksomheten har et avvik i forhold til budsjett på
0,2 mill. kr. Størsteparten av avviket relaterer seg
til merinntekter på drøyt 0,2 mill. kr som må sees i
direkte sammenheng med driftsavtalen kommunen
har med Stokke kommune. I tillegg har man
mottatt et statstilskudd på 0,04 mill. kr som ikke
har vært budsjettert. Deler av tilskuddet tilhører
Stokke kommune.
Avviket på utgiftssiden må tilsvarende sees i
sammenheng med inntektsnivået.

Årsberetning 2014

Andebu kommune

Virksomhet
Eiendomsforvaltning
Enheten ledes av virksomhetsleder John Andre
Gurijordet
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Virksomheten har utviklet sitt FDV system i Facilit
og lagt inn alle tiltak, avvik og årshjul på hvert
bygg. Dette er prognosert etter budsjett i årsplan.
Vi har også systematisert et etterslep på
vedlikehold og lagt dette inn i en langtidsplan for
alle bygg.
Virksomheten har også startet prosessen med flere
prosjekter: Nytt omsorgsbygg, ENØK tiltak på
sykehjemmet, trygge & gode dager og
mulighetsstudie for Kodal skole.

Virksomheten har også ansatt ny vaktmester Jan
Brynjulfsen, etter som Ole Kirkenær har gått av
med pensjon.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu

Fokusområde

Økonomistyring

Nr.

Indikator

1

Maks avvik på regnskapsresultat ifht
reg.budsjett

2

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial ifht
endelig regnskapsresultat

2
Medarbeidertilfredshet
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1

Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
legemeldt

2

Gjennomført medarbeiderundersøkelse

3

Gjennomført medarbeidersamtale

4

Score medarbeiderundersøkelse

5

Gjennomført vernerunde

Resultat
2014

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017

12,2 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

8,9 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0
5,8 %

Årsberetning 2014

Andebu kommune

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN
Virksomheten ligger litt over målet på 3,5 %
sykefravær. Vi arbeider med sentrale tiltak for å nå
målet i 2015.

Energikostnader eiendomsforvaltning i prosent av
brutto driftsutgifter

Regnskapsresultatet for 2014 viser at vi lå innen for
budsjett, mens indikatoren for økonomistyring
tilsier at vi fremdeles har en vei å gå i forhold til å
sette prognoser som treffer.
Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i
2014. Vernerunder i virksomheten er utført.

Det er fokus på ENØK-tiltak og energikostnader i
kommunen, og arbeidet med å redusere
kommunens energikostnader er i prosess. Figuren
viser energikostnadene sett i forhold til brutto
driftsutgifter. I 2014 lå Andebu på nivå med Stokke,
men høyere enn man gjorde i Sandefjord.

RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

11

9,15

2013

11

10,01

2012
2011

ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

Virksomhet Eiendomsforvaltning

Utgifter

15 994

16 311

317

Virksomhet Eiendomsforvaltning

Inntekter

-8 821

-8 139

682

Virksomhet Eiendomsforvaltning

Netto utgift

7 173

8 172

999

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

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER
Netto driftsutgifter eiendomsforvaltning per
innbygger

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Virksomheten klarte rammene for budsjett, med
god margin. Dette siden vi ikke fikk gjennomført
alle planlagte tiltak.

Siden virksomheten har kuttet i forhold til
vedlikeholdskostnader ved at ikke alle planlagte
tiltak gjennomføres, er netto driftsutgifter til
kommunal forvaltning av eiendommer kraftig
redusert siden 2012. Her illustrert som kostnad per
innbygger. Som grafen illustrerer, ser vi at vi i
Andebu ligger vesentlig under nivået i både Stokke
og Sandefjord kommuner.
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Årsberetning 2014

Andebu kommune

Virksomhet Kommunalteknikk
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2014
Viktige fokusområder i 2014 relaterer seg i
hovedsak til større investeringsprosjekter.
Spesielt kan nevnes VA- anlegg på Kronestien og
Klokkerveien rehab, samt gang- og sykkelvei
Heimdal.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017
Andebu

Fokusområde

Nr.

Indikator

Maks avvik på regnskapsresultat ifht
1 reg.budsjett

Resultat
2014

Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017

12 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

166,7 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse

100 %

100 %

100 %

100 %

3 Gjennomført medarbeidersamtale*

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Økonomistyring

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 terial ifht
2 endelig regnskapsresultat

Medarbeidertilfredshet

2 Indikator økonomistyring
Sykefravær - maks prosent egenmeldt og
1 legemeldt

0
3,4 %

4 Score medarbeiderundersøkelse
5 Gjennomført vernerunde*

*Virksomheten har ikke rapportert på hvorvidt vernerunder og medarbeidersamtaler er gjennomført i 2014.
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Årsberetning 2014

Andebu kommune

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN

Andel av befolkningen som er tilknyttet
kommunal vannforsyning

Virksomhetene har i 2014 hatt et sykefravær på 3,4
%, som er under målsatt fraværstall.
Virksomheten har et prosentvis høyt avvik på
regnskap i forhold til budsjett, og et særdeles høyt
avvik i forhold til leverte prognoser for
regnskapsåret. Dette gir dårlig uttelling på
indikatoren for økonomistyring. Totalt utgjør
avviket et merforbruk på drøyt 0,3 mill. kr i forhold
til budsjett.
RESSURSBRUK OG BEMANNING
År

Ansatte

Årsverk

2014

8

6,61

2013

7

5,6

Figuren viser at kommunen også har en lav
tilknytningsandel på kommunal vannforsyning.

2012
2011

Det er i 2014 foretatt en nytilsetting i
virksomheten, og man har gått fra 7 til 8 ansatte.
ØKONOMI
Tall i 1000 kr

Konto

Virksomhet Kommunalteknikk

Utgifter

Virksomhet Kommunalteknikk

Inntekter

Virksomhet Kommunalteknikk

Netto utgift

Regnskap 2014 Reg.bud. 2014

Avvik

23 255

23 608

353

-20 033

-20 732

-699

3 222

2 876

-346

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

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER
Andel av befolkningen tilknyttet kommunal
avløpstjeneste

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI
Virksomheten har et avvik i forhold til budsjett på
drøyt 0,3 mill. kr.
Netto merkostnad tilknyttet kommunale veier ble
på nær 0,9 mill. kr i 2014 i forhold til budsjett.,
hvorav 0,3 mill. kr var ren inntektssvikt.

Figuren viser at Andebu har en lav
tilknytningsandel på kommunal avløpstjeneste,
noe som henger sammen med den relativt høye
andelen tilknyttet septik og såkalte tette tanker.
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Selvkostområdene innenfor VARS bidro på den
andre siden med 0,16 mill. kr sett i forhold til
budsjett, da kommunen hadde både et lavere
kostnadsnivå samt et lavere inntektsnivå enn
forventet da kalkylene ble lagt høsten 2013. Det
vises ellers til note i kommunens regnskap
vedrørende kommunens selvkostkalkyler på disse
områdene.

