
Meeting Book: Sauherad kontrollutvalg (11.12.2017) 

Sauherad kontrollutvalg 

Date: 2017-12-11T09:00:00 

Location: Kommunehuset, Norsjø 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretær Ingebjørg Liland på e-post ingebjorg.liland@temark.no, eller telefon 

47034560, snarest mulig.  

 

Innkalles:  

Sak 34-36/17 Rådmann Åse Egeland       kl. 10:30 

Sak 34/17 Kommunalsjef Cecilie Stangeby     kl. 10:30 

Sak 35-36/17 Kommunalsjef Mona Slaaen      kl. 10:30 
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Arkivsak-dok. 17/00971-42 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling til møte 11.12.2017  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 11.12.2017 godkjennes. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen til møtet 11.12.2017 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

1) Møteinnkalling 06.09.2017  
 

 



7/17 Godkjenning av protokoll fra møte 02.10.2017 - 17/00971-43 Godkjenning av protokoll fra møte 02.10.2017 : Godkjenning av protokoll fra møte 02.10.2017

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/00971-43 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 02.10.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteprotokoll fra møte 02.10.2017 godkjennes. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteprotokoll fra møte 02.10.2017 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

1) Møteprotokoll fra møte 02.10.2017  
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Møteprotokoll  
 

Sauherad kontrollutvalg 

 
Dato: 02.10.2017 kl. 09:00 
Sted: Notodden kommunehus, Samfunnsalen 
Arkivsak: 17/00971 
  
Til stede:  Helge Aarnes (H), Helge Roar Darrud (SP), Hanna Nyborg Storm (SP), 

Gunhild Kleven Ripegutu (AP) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Ikke møtt:  Jarl Olav Rugtveit (Krf) 
  
Andre: TKR IKS v/Gerd Smedsrud 

Irmat AS v/ Daglig leder Stein Asmundsen og styreleder Eivind Eckbo 
  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/17 17/00971-36 Godkjenning av innkalling til møte 02.10.17 3 

Møteprotokoll 

6/17 17/00971-37 Møteprotokoll fra møte 06.09.2017 4 

Saker til behandling 

27/17 17/14325-1 Orientering fra Irmat AS 5 

28/17 17/06495-8 
Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet – 

selvkost og ressursbruk i Irmat AS" - Sauherad kommune 
6 
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Notodden, 02.10.2017 

 

 

Helge Aarnes         Alexander Etsy Jensen 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær  
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av innkalling til møte 02.10.17 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Sauherad kontrollutvalg 02.10.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen til møtet 02.10.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen til møtet 02.10.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/17 Møteprotokoll fra møte 06.09.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Sauherad kontrollutvalg 02.10.2017 6/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteprotokoll fra møte 06.09.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteprotokoll fra møte 06.09.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

27/17 Orientering fra Irmat AS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Sauherad kontrollutvalg 02.10.2017 27/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalgene i kommunene Hjartdal, Notodden, Sauherad og Bø var på befaring ved 

Irmat AS sitt avfallsanlegg på Goasholdtmyra fra 09:00 til ca. 11:00.  

 

Orientering om selskapet ble lagt frem på Notodden kommunehus, møterom samfunnsalen, av 

Irmat AS v/ Daglig leder Stein Asmundsen og styreleder Eivind Eckbo, etter befaringen. 

 

I tillegg fikk utvalgets medlemmer annledning til å stille spørsmål.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/17 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet – 

selvkost og ressursbruk i Irmat AS" - Sauherad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Sauherad kontrollutvalg 02.10.2017 28/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan - gjennomføring av virksomhet – selvkost og 

ressursbruk i Irmat AS, som den foreligger. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget fikk fremlagt prosjektplan «gjennomføring av virksomhet – selvkost og 

ressursbruk i Irmat» og pristilbud på prosjektet i et fellesmøte med kontrollutvalgene i Bø, 

Notodden og Hjartdal.  

 

Telemark kommunerevisjon IKS la frem prosjektplan på Notodden kommunehus, møterom 

Samfunnsalen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan - gjennomføring av virksomhet – selvkost og 

ressursbruk i Irmat AS, som den foreligger. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/00977-9 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 11.12.2017 - Sauherad kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker 

 NKRF sin kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 7-8. februar. 
 

2. Innkommen/utgående post  

 

3. Neste møte 28.02.18 kl. 09:00  

 Årsmelding 2017 for Sauherad kontrollutvalg  

 Vurdering av forvaltningsrevisors uavhengighet 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/eventuelt  
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Arkivsak-dok. 17/06495-11 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Revidert prosjektplan og kostnadsfordeling for selskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i Irmat AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til revidert prosjektplan og kostnadsfordeling slik det 

foreligg og bestiller med dette prosjektet fra Telemark Kommunerevisjon IKS. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalgene i Bø, Sauherad og Notodden vedtok i møte 2. oktober prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon av selvkost m.m. i Irmat AS. Spørsmål om konkurransevridende subsidiering vil bli 

gjort greie for i den forvaltningsrevisjonen.  

 

I samme møte kom det flere ulike innspill fra kontrollutvalgene i Bø og Notodden til prosjektplan for en 

selskapskontroll av Irmat AS. I denne nye prosjektplanen har revisjonen forsøkt å samle disse innspillene 

til en felles plan for begge kommunene, eventuelt sammen med Sauherad kommune dersom 

kontrollutvalget ønsker å delta i en utvidet revisjon av selskapet.  

 

Nye tilbud i samsvar med ny informasjon, kontrollutvalgene i Bø og Notodden sine vedtak og reviderte 

prosjektplaner ligger vedlagt. 

 

Saksopplysninger: 
Selskapskontrollen av selvkost er priset ned. Denne kontrollen er startet opp nå i oktober, uavhengig av 

kontrollutvalgene sine vedtak om fordeling av kostnader. Det andre oppdraget kan eventuelt starte opp 

våren 2018, avhengig av kontrollutvalgene sine vedtak.  

 

Problemstilling/vinkling  
Problemstilling 1  

Driver selskapet i samsvar med vedtekter og eventuell avtale mellom selskapet og kommunene?  

 

Her vil revisjonen kartlegge virksomheten til selskapet, særlig de forretningsmessige disposisjonene som 

for eksempel engasjement i Grønn Vekst i Telemark og behandling av slam fra Arendal.  

 

Problemstilling 2  

I hvilken grad utøver kommunene eierskap i selskapet i samsvar med relevante tilrådinger og  

kommunestyrene sine vedtak? 
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Her vil revisjonen undersøke om eierkommunene har rutiner og praksis for utøving av eierskap i Irmat 

AS, og om disse rutinene blir fulgt. Revisjonen vil se på hva slags fullmakter eierrepresentanten har og 

hvordan det blir rapportert til kommunestyre/politisk nivå.  

 

Problemstilling 3  

I hvilken grad har Irmat AS arbeidd i samsvar med føringer fra eier/kommunene?  

 

Denne problemstillingen dekker prosessen rundt lokalisering av gjenvinningsstasjonen på Brenna. Her 

kan revisjonen undersøke roller og ansvar knyttet til lokaliseringen: Kommunikasjon om plassering av 

gjenvinningsstasjon mellom kommune og Irmat, samt selskapets arbeid med gjennomføringen.  

 

I sist prosjektplan hadde revisjonen fremlegg om å se på i hvilken grad kommunen har holdt seg godt til 

kommuneloven og plan- og bygningslovens krav om saksutredning og planprosess. Siden Brenna ligger i 

Sauherad kommune, er dette en planprosess som er håndtert i Sauherad kommune. En slik problemstilling 

er derfor bare aktuell dersom kontrollutvalget i Sauherad ønsker å være med i prosjektet. 

 

Problemstilling 4  

Har selskapet nødvendige konsesjoner og utslippstillatelse for å drive virksomheten?  

 

Her vil revisjonen kartlegge og omtale de tillatelser og konsesjoner som virksomheten har. Her kan det 

også være aktuelt å undersøke vilkårene for egenregi i høve til reglene om offentlige anskaffelser.  

 

Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det forslaget til prosjektplan som er lagt  

frem, vil gi utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at kontrollutvalget må vurdere de foreslåtte 

problemstillingene og vinkling på prosjektet, prosjektets avgrensing, og om de metoder som er tenkt brukt 

vil kunne svare på problemstillingene. Forslaget til plan beskriver nærmere de konkretiseringer, 

avgrensinger og metodevalg revisjonen ser for seg i prosjektet.  

 

Revisjonen vil gjennomføre selskapskontrollen i IRMAT AS i samsvar med revidert prosjektplan og 

angitt ressursbruk.  

 

Det vises til vedlagt prosjektplan og kostnadsfordeling. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem forslag til vedtak om at kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til 

revidert prosjektplan og kostnadsfordeling slik den foreligg.  

 

Vedlegg:  

1) Pristilbud selskapskontroll av selvkost og kryssubsidiering — IRMAT AS, jf godkjent 

prosjektplan — kommunene Notodden, Bø, Sauherad og Hjartdal  
2) Prosjektplan og pristilbud selskapskontroll av forvaltning av eierskap og virksomhet i IRMAT 

AS — Notodden kommune og Bø kommune  

3) Irmat – selvkost – utsettelse 

4) Saksprotokoll KU BØ 

5) Saksprotokoll KU Notodden 
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Utarbeidet dato: 

 

13.09.17 

Prosjekt: 
 
407010 IRMAT AS – selvkost m.m.  
 

 
 

1 
 

 
Prosjektplan 

1. Bakgrunn, bestilling og formål  

Kontrollutvalgene i Notodden, Hjartdal, Bø og Sauherad har bestilt prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon i selskap i Irmat AS med følgende saksnummer: 

 Notodden kontrollutvalg sak 13/17 

 Hjartdal sak 13/17 

 Bø kontrollutvalg i sak 8/17 

 Sauherad sak 18/17 

Bestillingene er i samsvar med «Plan for selskapskontroll 2016-2019» som er vedtatt i de 

respektive kommunestyrene. Vi viser ellers til saksutredningene for disse sakene. 

 

Undersøkelsen vil bli gjennomført som forvaltningsrevisjon i selskap, jf. 

kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.  

 

 

2. Problemstilling/vinkling  

Vi foreslår to hovedproblemstillinger for kontrollen:  

 

- Har IRMAT AS fulgt opp anbefalingene som ble vedtatt etter selskapskontrollen i 2009?  

o om selskapet har avklart spørsmål om selskapets skatteplikt  

o om selskapet har utarbeidet retningslinjer som sikrer at selskapets anskaffelser 

skjer i henhold til gjeldende regelverk 

 

- I hvilken grad overholder IRMAT AS gjeldende krav og retningslinjer for beregning av og 

dokumentasjon av selvkost?  

o I selskapskontrollen fra 2009 var det ikke mulig å undersøke selvkost og 

kryssubsidiering, fordi selskapet ikke hadde selvkostregnskap før i 2008. Denne 

problemstillingen dekker både kravene til håndtering av selvkost og spørsmålet 

om eventuell ulovlig kryss-subsidiering i virksomheten, jf. reglene om selvkost og 

reglene om offentlig støtte.  

 

Eierkommunene har en felles lokal forskrift om renovasjon fra 1997. Det er grunn til å tro at 

den ikke er oppdatert i samsvar med gjeldende regelverk. Dette kan vi eventuelt omtale.  
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Utarbeidet dato: 

 

13.09.17 

Prosjekt: 
 
407010 IRMAT AS – selvkost m.m.  
 

 
 

2 
 

 

3. Avgrensning  

I denne selskapskontrollen vil vi ikke undersøke kommunenes eierstyring av selskapet.  

 

Fakturering av renovasjonsgebyr ut til innbyggerne skjer i hver kommune. De foreslåtte 

problemstillingene dekker ikke undersøkelse av kommunenes fastsetting av gebyrsatser og 

fakturering av renovasjonsgebyr.  

  

Vi vil undersøke selskapets selvkostberegning og dokumentasjon for 2016.  

 

 

4. Kilder for revisjonskriterier/revisjonskriterier  

- Reglene om offentlige anskaffelser (nytt regelverk i kraft 1.1.2017) 

- Reglene om offentlig støtte 

- Forurensningsloven § 34 og avfallsforskriften kapittel 15 

- Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 

Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjeldende fra 01.01.2015 

- Aksjeloven 

- Selskapets vedtekter 

 

5. Metode 

Vi vil innhente og gjennomgå dokumentasjon: 

 Rutiner, retningslinjer eller annen dokumentasjon knyttet til selskapets håndtering av 

offentlige anskaffelser, eventuelt dokumentasjon av anskaffelser 

 Selskapets selvkostberegninger - regnskapsdokumentasjon 

 Informasjon med eierkommunene 

 

Vi vil innhente informasjon gjennom intervju med ledelse og relevante ansatte i Irmat AS, 

eventuell ekstern konsulent for selvkostberegninger og relevante personer i 

eierkommunene. 

 

6. Oppstart og leveranse  

Vi kan starte prosjektet i oktober 2017 og levere en felles rapport i løpet av januar 2018. 
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Fra: Kirsti Torbjørnson 
Sendt: 23. november 2017 12:46 
Til: TFK-Telemark Kontrollutvalgsekratariat 
Kopi: Alexander Etsy Jensen; Ingebjørg Liland; Marianne Lundeberg 
Emne: IRMAT - selvkost - utsettelse - Bø, Notodden, Sauherad og evt Hjartdal 
 
Vår ref.: 17/1921/407010/tork 
 
Viser til avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon i IRMAT, med tema selvkost og 
krussubsidiering. På grunn av uforutsette omstendigheter utenfor vår kontroll har vi vært nødt til å 
omdisponere noen ressurser hos oss. Det blir derfor vanskelig å gjennomføre denne 
forvaltningsrevisjonen som avtalt.  
 
Vårt forslag til løsning er at Dag Oftung først gjennomfører 
eierskapskontrollen/forvaltningsrevisjonen av IRMAT – eierskap, styring, formål, slik den er avtalt, og 
at han deretter gjennomfører forvaltningsrevisjon av selvkost og kryssubsidiering til våren, basert på 
regnskapene for 2016 og 2017. Dag Oftung har utført flere forvaltningsrevisjoner av selvkost, og har 
god kompetanse på saksfeltet.  
 
Vi håper denne endringen er akseptabel for kontrollutvalgene. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

 

Med vennlig hilsen 

Kirsti Torbjørnson 
Telemark kommunerevisjon IKS 

leder for forvaltningsrevisjon  

Tlf / Mob: 35917045 / 98606224  

www.tekomrev.no  

________________________________________________  
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‘ I, TLLLMARK

KOMMUNEREVISJON IKS

Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tif.: 35 9170 30
e-post: post-tkr@tekomrev.no

Kontrollutvalgene i Notodden, Bø, Sauherad og Hjartdal kommune Distriktskontor:

vi Temark IKS Postboks 83, 3833 80
Tif. : 35 05 90 00

Vår ref. : 17/1769/tork
Arkivkode: 407010

Tilbud — selskapskontroll — forvaltningsrevisjon — IRMAT AS

Vi viser til kontrollutvalgsmøter 02.10.17 og vårt tilbud 18.09.17 om selskapskontroll knyttet til

selvkost og tiltak mot kryss-subsidiering i IRMAT AS.

Nye tilbud i samsvar med ny informasjon, kontrollutvalgenes vedtak og reviderte prosjektplaner

framgår av vedleggene i og 2. Selskapskontrollen av selvkost er priset ned. Denne kontrollen er
startet opp nå i oktober, uavhengig av kontrollutvalgenes vedtak om kostnadsfordelingen.
Det andre oppdraget kan eventuelt starte opp i 201$, avhengig av kontrollutvalgenes vedtak.

Skien, 23. oktober 2017
Telemark kommunerevisjon IKS

Kirsti Torbjørnson
leder for forvaltningsrevisjon

Vedlegg:
. Vedlegg 1: Pristilbud selskapskontroll av selvkost og kryssubsidiering — IRMAT AS, jf

godkjent prosjektplan — kommunene Notoddem, Bø, Sauherad og Hjartdal
. Vedlegg 2: Prosjektplan og pristilbud selskapskontroll av forvaltning av eierskap og

virksomhet i IRMAT AS — Notodden kommune og Bø kommune
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Vedlegg I Pristilbud selskapskontroll av seivkost og kryss-subsidiering — IRMAT AS

Vi vil gjennomføre selskapskontrollen i IRMAT AS i samsvar med prosjektplan godkjent av
kontrollutvalgene 2.10.17. Presentasjonen som ble gitt i fellesmøtet 2.10.17 innebærer at vi kan

gjennomføre selskapskontrollen om selvkost og kryss-subsidiering til en lavere pris enn antatt.
Ny pris for denne kontrollen er kr 80 000. Prisen inkluderer nødvendige reiser og presentasjon
av kontrolirapporten i fellesmøte for kontrollutvalgene i eierkommunene og eventuelt i
kommunestyrene etter nærmere avtale.

Dersom alle fire kommunene deltar i kontrollen, foreslår vi følgende fordeling av kostnaden:

Kommune/eierandel i Flat fordeling Fordeling etter eierandel Totalpris
selskapet 50%av80000 50% av 80 000
Notodden (52,3%) 10000 20920 30920

Bø (21,7%) 10000 $680 18680

Sauherad (18,8%) 10000 7520 17520

Hjartdal (7,2%) 10000 2880 12880

SUM 40 000 40 000 80 000

Dersom Hjartdal kommune ikke ønsker å delta, foreslår vi en fordeling etter forholdsmessig
eierandel for de tre andre, rundet opp med 2 kr for Notodden:

___________

Kommune/relativ Flat fordeling av Fordeling av kr 41 000 Totalpris
andel uten Hjartdal ca 50%: 39 000 etter relativ eierandel

Notodden (56,36%) 13 000 23 109 36 109

Bø (23,38%) 13 000 9 585 22 585

Sauherad (20,26%) 13000 8306 21306

SUM 39 000 41 000 80 000

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no
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Vedlegg 2 Prosjektplan og tilbod: 407011 IRMAT AS— Notodden kommune og Bø
kommune

Bakgrunn, bestilling og formål

Kontrollutvala i BØ og Notodden vedtok i møte 2. oktober prosjektplan for forvaltningsrevisjon

av sjølvkost m.m. i Irmat AS. Spørsmål om konkurransevridande subsidiering vil bli gjort greie

for i den forvaltningsrevisjonen.

same møte kom det fleire ulike innspel frå dei respektive utvala til prosjektplan for ein

selskapskontroll av Irmat AS. I denne nye prosjektplanen har vi forsøkt å samle desse innspela

til ein felles plan for begge kommunane, eventuelt saman med Sauherad kommune dersom det

er ynskjeleg.

Problemstilling/vinkling

Problemstilling i

Driv selskapet i samsvar med vedtekter og eventuell avtale mellom selskapet og kommunane?

Her vil vi kartlegge verksemda til selskapet, særleg dei forretningsmessige disposisjonar som til

dømes engasjement i Grønn Vekst i Telemark og handsaming av slam frå Arendal.

Problemstilling 2
I kva grad utøver kommunane eigarskapen i selskapet i samsvar med relevante tilrådingar og

kommunetyra sine vedtak?

Her vil vi undersøke om eigarkommunane har rutinar og praksis for utøving av eigarskap i Irmat

AS, og om desse rutinane blir følgde. Vi vil sjå på kva slags fullmakter eigarrepresentanten har

og korleis det blir rapportert til kommunestyre/politisk nivå.

Problemstilling 3
I kva grad har Irmat AS arbeidd i samsvar med føringar frå eigar/kommunane?

Denne problemstillinga dekker prosessen rundt lokalisering av gjenvinningsstasjonen på

Brenna. Her kan vi undersøke roller og ansvar knytt til lokaliseringa:

Kommunikasjon om plassering av gjenvinningsstasjon mellom kommune og lrmat, samt

selskapet sitt arbeid med gjennomføringa.

I sist prosjektplan hadde vi framlegg om å sjå på i kva grad kommunen har halde seg godt til

kommunelova og plan- og bygningslova sine krav om saksutgreiing og planprosess. Sidan

Brenna ligg i Sauherad kommune, er dette ein planprosess som er handtert i Sauherad

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no
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kommune. Ei slik problemstilling er difor berre aktuell dersom kontrollutvalet i Sauherad

ønskjer å vere med i prosjektet.

Problemstilling 4

Har selskapet naudsynte konsesjonar og utsleppsløyve for å drive verksemda?

Her vil vi kartlegge og omtale dei løyve og konsesjonar som verksemda har. Her kan det også

vere aktuelt å undersøke vilkåra for eigenregi i høve til reglane om offentlege anskaffingar.

Kjelder for revisjonskriterium

Aktuelle kjelder til revisjonskriterier er:

. Kommunelova

. Aksjelova

. Selskapet sine vedtekter

. Kommunane sine eigarskapsmeldingar og eigarstrategiar

. KStilrådingarforeigarskap

. Forureiningslova og avfallsforskriften

. Evt. Plan- og bygningslova

. Evt. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

. Kommunalevedtak, BØ, NotoddenogeventueltSauherad kommune

Metode

Innhente og gjennomgå dokumentasjon frå selskapet og kommunane: kommunale vedtak og

andre dokument, generalforsamlingsprotokollar, styreprotokollar.

Intervju med ordførar, rådmann og andre relevante tilsette i kommunane, intervju med

selskapet si leiing.

Ressursbruk og oppstart

Vi kan starte opp undersøkinga på nyåret 2018. Dersom vi skal starte før, må vi forskyve allereie

avtalte revisjonar i andre kommunar, noko som ikkje er ynskjeleg.

Ressursrama for dei fire problemstillingane anslår vi til ca. 250-300 t inkludert reisetid og

presentasjon av rapporten for kontrollutval og eventuelt kommunestyre. Kommunane kan

enten ta av dei timane som er sett av til forvaltningsrevisjon, slik at delar av planlagt

forvaltningsrevisjon går ut, eller det kan fakturerast ekstra. I så fall vil vi foreslå ein samla

fastpris på kr. 250 000, og vi foreslår ein tilsvarande fordelingsnøkkel som for

selskapskontrollen av sjølvkost.

Bø kommune har i gjennomsnitt 240 tiår, og har att 150 timar for valperioden etter at

forvaltningsrevisjon av Barneverntenesta i Midt-Telemark er gjennomført (to rapportar —

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skïen
e-post: post-tkr@tekomrev.no
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arbeidet er i gang). For desse timane er det planlagt felles forvaltningsrevisjon av

informasjonstryggleik, saman med Nome og Sauherad.

Notodden har 400 tiår, og har att ca 800 t for valperioden etter at forvaltningsrevisjon av rus og

psykiatri er ferdig (arbeidet er i gang).

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/14323 
Arkivkode  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Bø kontrollutval 02.10.2017 28/17 

 

 

 

Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i 

Irmat AS" -Bø kommune 

 

 
Bø kontrollutval har handsama saken i møte 02.10.2017 sak 28/17 

 

Møtehandsaming 

Kontrollutvalet fikk lagt fram prosjektplan «gjennomføring av virksomhet – selvkost og 

ressursbruk i Irmat» og pristilbod på prosjektet i eit fellesmøte med kontrollutvala i Notodden, 

Sauherad og Hjartdal.  

 

Telemark kommunerevisjon IKS la fram prosjektplan på Notodden kommunehus, møterom 

Samfunnsalen.  

 

Endringsforslag fremma av leiar i møte: 

 

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplan - gjennomføring av virksomhet – selvkost og 

ressursbruk i Irmat AS, som den ligg føre. 

 

Bø kontrollutval bestillar i tillegg den særskilte undersøkinga i tråd med forslag frå revisjonen 

med begge problemstilling/ vinkling alternativ 1 og alternativ 2 . 

 

Votering 

Samrøystes for endringsforslag fremma av leiar.   

 

Vedtak  

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplan - gjennomføring av virksomhet – selvkost og 

ressursbruk i Irmat AS, som den ligg føre. 

 

Bø kontrollutval bestillar i tillegg den særskilte undersøkinga i tråd med forslag frå revisjonen 

med begge problemstilling/ vinkling alternativ 1 og alternativ 2 . 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/05843 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 02.10.2017 21/17 

 

 

 

Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon  "Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i 

Irmat AS" -Notodden kommune 

 

 
Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 02.10.2017 sak 21/17 

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalget fikk fremlagt prosjektplan «gjennomføring av virksomhet – selvkost og 

ressursbruk i Irmat» og pristilbud på prosjektet i et fellesmøte med kontrollutvalgene i Bø, 

Sauherad og Hjartdal.  

Telemark kommunerevisjon IKS la frem prosjektplan på Notodden kommunehus, møterom 

Samfunnsalen. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan - gjennomføring av virksomhet – selvkost og 

ressursbruk i Irmat AS, som den foreligger, med tillegg av: 

 hva har Irmat AS gjort innenfor forretningsutvikling inkludert området Grønn Vekst 
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Arkivsak-dok. 17/03367-7 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor i møte 11.12.2017 - Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har som en av sine oppgaver å holde seg orientert om revisjonsarbeidet og se til at 

revidering av kommunens regnskap skjer på en god måte. Det er fast praksis at revisor orienterer om 

revisjonsarbeidet i kommunen i kontrollutvalgsmøtene. I løpet av høsten legger revisor i tillegg 

frem planleggingen av revisjonsåret, og på våren legger revisor frem melding fra revisor og 

revisors uttalelse om kommuneregnskapet. 
 

Saksopplysninger: 
Hjemmelen for dette finner man i Kommuneloven:  

 

§ 77.Kontrollutvalget 4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir 

gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).  

§ 78.Revisjon 5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og 

kontroll til kontrollutvalget.  

 

Det er også beskrevet nærmere i Kontrollutvalgsforskriften:  

 

§ 6.Regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 

fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende 

orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov 

og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.  

 

Det er også en egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner som gir føringer for arbeidet til 

revisor.  

 

Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen vil gi kontrollutvalget en orientering om den løpende revisjonen i 

kommunen.  
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Arkivsak-dok. 17/15887-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Revisors uavhengighetserklæring - Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig egenvurdering 

av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget for 

gjennomgang. 

 

Saksopplysninger: 
Egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Ekman og oppdragsrevisor  

Birgitte Lindner Bøen legges frem i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen bemerkninger til revisors uavhengighetserklæring. 

 

Vedlegg:  

1) Revisor uavhengighetserklæring 2017  
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Arkivsak-dok. 17/15890-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Møte og arbeidsplan 2018 - Sauherad kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.  
 

Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de møter 

utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2018, Mandager klokka 09:00: 28.2.2018 – 16.4.2018 – 4.6.2017 – 17.9.2018 – 3.12.2018   

 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget for 2018. 

Saken legges videre frem som orienteringssak i kommunestyret.  

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter egen 

forskrift er pålagt å behandle.  

 

Kontrollutvalget i Sauherad kommune har i utgangspunktet fem møter i året, fordelt på tre møter på våren 

og to møter på høsten. Lengden på møtene avgjøres av antallet saker/typen saker som skal opp i møtet.  

 

Kontrollutvalget har valgt å legge frem møte- og arbeidsplanen for kommunestyret, framfor å utarbeide 

en samlet plan for virksomheten i valgperioden.  

 

Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstiller forskrift 

om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.06.04.  

 

Sekretariatet legger frem følgende forslag til møtetidspunkt og forslag til agenda for 2018: 

 

Mandag 28. februar 2018 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Årsmelding 2017 for Sauherad kontrollutvalg  

 Vurdering av forvaltningsrevisors uavhengighet 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/eventuelt  
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Mandag 16. april 2018 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Regnskap for 2017 for Sauherad kommune  

 Melding om andre reviderte regnskap (skatteoppkreveren) 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

 

Mandag 4. juni 2018 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Orientering fra revisor 

 Virksomhetsbesøk/orientering?  

 Referatsaker/Eventuelt 

 

 

Mandag 17. september 2018 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019  

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon for 2018  

 Vurdering av revisors uavhengighet  

 Referatsaker/Eventuelt 

 

 

Mandag 3. desember 2018 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Møte- og arbeidsplan for 2019  

 Orientering om budsjettet for Sauherad kommune 2019  

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

 

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og holde de møter man 

ønsker.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller  
Gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, og eventuelle prosjektplaner, 

underveisrapporteringer e.l., legges frem/behandles fortløpende. Nye prosjekt bestilles fortløpende. 

Tentativt leveringstidspunkt oppgis i planen så langt som mulig.  

 

Fellesmøter/prosjekter med andre kontrollutvalg  
Avholdes/planlegges etter utvalgenes ønske og behov som dukker opp ila arbeidsåret.  

 

Kurs/Konferanser 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 

miljøet og kommunens innbyggere. Endra regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og 

kurs for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk 

er nødvendig for å utføre de oppgaver som gjeng fram av lov og forskrift. Slik opplæring og 

kursvirksomhet kan skje lokalt (høst- og vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. 

Kontrollutvalget inviteres blant anna årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges 

kommunerevisorforbund (NKRF) eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er viktige samlinger for 
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å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra 

hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

 

Aktuelle datoer:  

- NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 7-8. februar 2018, på Gardermoen  

- Temark Vårkonferanse i april  

- Temark Haustkonferanse i november  

- Forum for kontroll og tilsyn, konferanse 29-30. mai 
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Arkivsak-dok. 17/15986-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 

 

 

 

 

 

   

Orientering om oppfølging av tilsynsrapport - kommunale tjenester 

til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Statens helsetilsyn gjennomfører i 2017 og 2018 et landsomfattende tilsyn med tjenester til og behandling 

av pasienter som har både ruslidelse og psykisk lidelse, såkalte ROP-lidelser.  

 

 

Saksopplysninger: 
I samarbeid med Fylkesmannen i Telemark gjennomførte Helsetilsynet i perioden fra mars til september 

2017 tilsyn med Sauherad kommunes tjenester til personer med ROP-lidelser. 

 

Tilsynet avdekket tre lovbrudd i kommunen og ga en merknad.  

 

Lovbrudd 1: 

Kommunen dokumenterer ikke systematisk kartlegging av rusmiddelproblemer eller somatiske 

problemer som personer med ulike typer av rusmiddelmisbruk er mest utsatt for å få. 

 

Lovbrudd 2: 

Kommunen sikrer ikke at det gis frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til utveksling av 

informasjon mellom ulike enheter. 

 

Lovbrudd 3: 

Kommunen i NAV begrenser rutinemessig innholdet i opplysning, råd og veiledning til kun økonomisk 

veiledning. 

 

Merknad: 

Det framgår av intervjuer at det ikke blir utarbeidet mål, tiltak og plan for boveiledning for de brukerne 

som har vedtak om boveiledning.   

 

Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd Cecilie Stangeby vil gi kontrollutvalget en orientering om 

hvordan kommunen følger opp rapporten.  
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Vurdering fra sekretariatet:  
Det er den aktuelle tilsynsetat som er ansvarlig for oppfølgingen av tilsynsrapportene og påse at 

kommunen lukker eventuelle avvik. 

 

 
Vedlegg:  

1) Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk 

lidelse i Sauherad kommune 2017 
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Arkivsak-dok. 17/15895-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om kommunenes økonomiske situasjon - 2 tertial 2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Saksopplysninger: 
Rådmannen skal i henhold til vedtatt økonomireglement rapportere til kommunestyret hvert tertial. 

Tertialrapporten skal vise i hvilken grad kommunen følger vedtatt budsjett. I tillegg ønsker 

kontrollutvalget å holde seg løpende orientert om utviklingen i kommunens økonomi.  

 

Det gjøres oppmerksom på at rådmannens tertialrapport ikke blir lagt ved saken da denne er  

å finne i saken til kommunestyret 65/17 behandlet i møte 19.10.17.  

 

Rådmann Åse Egeland og kommunalsjef stab, støtte og utvikling Mona Slaaen orienterer om Sauherad 

kommunes økonomiske situasjon pr. 2. tertial 2017. 
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Arkivsak-dok. 17/15898-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 11.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2018 og 

økonomiplan 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal ikke behandle forslag til budsjett fra rådmannen eller formannskapet, men har 

selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret når det gjelder den delen av budsjettet som gjelder 

kontroll, tilsyn og revisjon. Dette har kontrollutvalget sendt over til kommunen, og det skal følge 

budsjettsaken via formannskapet til kommunestyret.  

 

Det har likevel stor verdi for kontrollutvalget å få en orientering om hvordan rådmannens forslag til  

budsjett for 2018 er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å se til at det føres kontroll 

med den økonomiske forvaltning og at kommunen sin praksis er i samsvar med gjeldende regler og 

vedtak, jf. Kommuneloven § 77 4.  

 

Rådmann Åse Egeland og kommunalsjef stab, støtte og utvikling Mona Slaaen vil orientere om rådmann 

sitt budsjettforslag for 2018 i møtet. 

 

 

Vedlegg: 

1) Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 – rådmannens forslag  
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Rådmannens innstilling: 
 

 

 

 

 
1. Økonomiplan for 2018 – 2021 vedtas med de netto rammer for enhetene som fremgår av 

rådmannens forslag i tabell 4.2.1  i  budsjettdokumentet. 
 
2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2018 med en samlet 

ramme til fordeling drift på kr 231.966.000 jfr. tabell 4.2.1 og en brutto utgiftsramme 
investering på kr 60.773.000 jfr. tabell 4.3.1. 

 
3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2018 fastsettes til  

kr 29.723.000 pluss kr 31.050.000 til VAR-området.  Rammen er fordelt på enkeltprosjekter i 
samsvar med spesifikasjonen i tabell 4.3.2 og 4.3.3 i dokumentet. Kommunestyret godkjenner 
låneopptak til egenfinansiering av investeringsprosjektene med kr 54.028.000.  Avdragstiden 
fastsettes til opp mot den maksimale av hva forskriftsverket fastsetter.    

 
4. Rammen for interkommunale enheter vedtas slik Rådmennene har innstilt til Midt Telemark 

Tinget (jfr referatsak).   
 
5. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens 

maksimum for inntektsåret 2018. Marginavsetningen for 2018 fastsettes til 11% av 
forskuddsbetalt skatt. 

 
6. Kommunestyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger slik de framgår i 

eget gebyrregulativ (vedlegg 4). Generelt gjelder at endringene har effekt fra årsskiftet 
2017/2018 dersom ikke annet er spesielt angitt.  Gebyrer utenfor selvkostområdene, 
oppjusteres med ordinær prisstigning (deflator) på inntil 2,5% fra 1/1-2018 - der loven eller 
reglement ikke setter begrensing.  

 
7. Kommunestyret godkjenner en trekkrettighet på opptil 5 mill kr ved opptak av kassakredittlån/ 

likviditetslån/trekkrettighet i DnB bank, på vilkår i hht. inngått bankavtale.  
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1.  Innledning 
 

 

Kommentarer til budsjettet fra Rådmannen 
 
Hensikten med denne kommentaren er å gi en overordnet oversikt over hva som ligger til grunn for 
rådmannens budsjettforslag.   
 
 
Fra omstilling til utvikling – NY kommune Midt-Telemark kommune 
 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i mai og juni 2011 har det vært gjennomført omstilling av 
Sauherad kommune.  Dette omstillingsarbeidet blei avsluttet 31.12.2016, da kommunen ikke lenger er 
i «Register om betinget godkjenning og kontroll (Robek)».  Fylkesmannen besluttet dette våren 2017. 
 
Rådmannen hadde i omstillingsperioden etablert et Omstillingsutvalg som er partssammensatt. 
Omstillingsutvalget har vært en avgjørende arena slik at omstillingen har blitt gjennomført på en 
forsvarlig måte. Denne arenaen videreføres som fast ukentlig kontaktmøte som sikrer god og 
likeverdig dialog, samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse for HVO (Hovedverneombud) og 
HTV (Hovedtillitsvalgte) på kommunenivå, og er fra 2017 omdefinert til Personalråd.  Dette Rådet 
ivaretar overtallighet og andre personellmessige utfordringer på tvers av enhetene.  Rådmannen vil 
komme tilbake til om Personalrådet skal virke på tvers av Sauherad og Bø, slik at Rådet kan ivareta 
omstillingsavtalen som er gjort gjeldende i forbindelse med kommunesammenslåingen. 
 
Utviklingsarbeidet vil inn mot 1/1-2020 i størst mulig grad bli ivaretatt gjennom prosjektene å danne 
nye Midt-Telemark kommune.   
 
Sentrale signaler gjennom Statsbudsjettet legger opp til at kommuneNorge må påregne 0,5% i 
effektivisering - i likhet med staten.  Dette har også Rådmannen lagt til grunn i Sauherad kommune sitt 
budsjettforslag.  Dette er helt nødvendig for å opprettholde et forsvarlig driftsresultat, samtidig som 
man ønsker å investere.   
 
 
Rammestyring  
 
Sauherad har nå en økonomisk situasjon med positivt netto driftsresultat. Rammestyring vil derfor 
kunne praktiseres i tråd med vedtatt økonomireglement: 
 
Økonomireglementet §8.2 2.punkt 
For at den enkelte virksomhet skal ha muligheten til å planlegge disponeringen av 
økonomiske ressurser over en lengre periode enn ett år, vil et eventuelt overskudd i 
virksomhetens driftsregnskap bli overført (avsettes til disposisjonsfond) til neste (eller 
senere) år. Tilsvarende vil det bli stilt krav om at et merforbruk ett år må dekkes inn året 
etter. 
 

Hvordan dette i praksis skal håndteres må Rådmannen komme tilbake til. 
 
 
Rammene i budsjettet og økonomisk status 

Budsjettet for 2018 og Økonomiplanen 2019-2021 legger opp til  en «buffer» på tilsvarende nivå som 

tidligere gikk til inndekning av underskudd – 4 mill kr. 

Ved inngangen til 2017 har Sauherad kommune et disposisjonsfond på 9,4 mill kr, og det er 

budsjettert med bruk av fondet i 2017 på 3,2 mill kr.  I budsjettet for 2017 er det budsjettert med 

ytterligere avsetning på 5,4 mill kr til disposisjonsfond, anslag avsetning pr okt-17 er 7,4 mnok.  Jfr 

side 8 
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I juni 2017 vedtok kommunestyret rammene som ble lagt til grunn for det videre budsjettarbeidet for 

2018-2021. Disse rammene er senere justert etter konsekvensjustering og andre signaler fra sentrale 

myndigheter. Økonomiske rammer er i hovedtrekk videreført på samme nivå som 2017. Risikoen 

generelt er forsøkt minimert slik at Sauherad har en «buffer» i tråd med planene. 

Det er en økning av rammen til Kultur, Oppvekst og Helse, omsorg og velferd - utover lønn og pris.  

Dette har sammenheng med  prioritering av: bygdepakke, frivillighetssentral, legevakt, tidlig innsats, 

psykiatri og rusomsorgen.  Sauherad kommune har prioritert sentrale satsinger i sine egne 

prioriteringer.  I tillegg er det økt ressurser til kommuneoverlege, barnevern og PPT. 

Mål i bygdepakka: utvikle miljøvennlige, levedyktige sentra og økt attraktivitet i den nye kommunen 

gjennom blant annet økt andel gående og syklende, styrking av kollektivknutepunkt  og forbindelsen 

mellom disse. Dette bygger opp under vedtatte mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel og 

handlingsdelen til klimaplan og energiplanen 

Økonomisk plan – buffer 

Rådmannen mener at generelle prosentvise kutt for alle områder bidrar til demotivering av ansatte i 

organisasjonen og fare for urealistiske rammer på enhetene. Derfor er ikke en slik tilnærming benyttet 

for å få budsjettet «til å gå opp».   Derimot er det lagt opp til effektivisering/ forbedringsmål i perioden, 

for å forsvare økte finansutgifter til investeringer.  Dette vil måtte komme ut som innsparing på årsverk 

som må håndteres gjennom personalrådet. 

Det har vært en god og forsvarlig budsjettprosess der involvering av politisk nivå - gjennom 

styringssignaler - og enhetene gjennom sitt konsekvensjusteringsarbeid.  Rammene opprettholder 

dagens tjenesteproduksjon på et forsvarlig nivå.  

En del tjenester er organisert gjennom Midt Telemark-samarbeidet, og Midt-Telemark Rådet skal: 

 Arbeide for felles interesser overfor fylkeskommunene, fylkesmannen, stat og næringsliv. 

 Arbeide for samordning og effektivisering av den kommunale tjenesteytingen. 

 arbeide for utvikling av næringsliv og kulturliv i regionen. 

 profilere regionen som et attraktivt bo-område og arbeidsmarked. 

 arbeide for bærekraftig utvikling i regionen i tråd med Fredrikstad-erklæringen. 

Midt-Telemarktinget behandler budsjett for avdelingene i samarbeidet, og oversender sin innstilling til 

behandling i kommunene.  Konsekvensene av dette er tatt inn i budsjettdokumentet, og saken følger 

som eget vedlegg til budsjettdokumentet.   

Samarbeidet består av følgende avdelinger organisert etter kommuneloven §§ 27 og 28: 

Vertskommune Sauherad  Vertskommune Bø  Vertskommune Nome   

Midt-Telemark PPT   Midt-Telemark-rådet          Midt-Telemark Brann og redning 

Midt-Telemark Barnevern  Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll 

Midt-Telemark  Landbruk  Midt-Telemark IKT 

                Unge Talenter 

                Kommuneoverlege 



36/17 Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2018 og økonomiplan - 17/15898-1 Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2018 og økonomiplan : Rådmannens forslag - budsjett og økonomiplan 2018-2021

Budsjett- og økonomiplan   2018 - 2021 

6 

 

Generelt  

Innbyggersammensetning og framskriving tilsier en forskyving av rammene fra Oppvekst til Helse, 

omsorg og velferd.  Dette har vært tilfelle både i 2015, 2016, 2017 og 2018, og er også en trend en ser 

fremover ift. befolkningsprognosene.  Faktiske endring i kriteriedata danner grunnlag for dette, og det 

vil Rådmannen komme tilbake til i kommende planer.  Sauherad har ikke vekst i antall innbyggere, og 

kan derfor ikke forvente økning i frie inntekter i planperioden, tvert imot en nedgang som følge av flat 

utvikling i innbyggertall.  Dette har Rådmannen hensyntatt ved kalkulasjon av frie inntekter for 2018 – 

og i planperioden.  

Det er høy ressursbruk innenfor barnevern og sosialtjenesten i Sauherad målt ift til andre det er 

naturlig å sammenligne seg med, jfr. Kostra-tabell.  Spesielt barneverntjenesten melder om økte press 

på tjeneste og bemanning.   

Rådmannen setter derfor inn ressurser også i 2018 slik at Sauherad  kan få oversikt og kunnskap om 

området for å dempe utgiftsveksten, og løse utfordringene på en annen og mer tjenlig måte.  Med 

bakgrunn i rapport for MT-Barnevern er det forventninger om at de tre kommunene i Midt-Telemark 

kommer frem til konkrete endringer i dagens arbeidsmåter, og fremtidig forebyggende arbeid. 

Kommunalsjef i Sauherad leder dette arbeidet, da Sauherad er vertskommune for tjenesten.  

I forhold til sykefravær er nivået for hele kommunen høsten 2017 på 8%.  Kommunen har hatt økt 

fokus og økt ressursbruk inn mot dette arbeidet, og det har gitt resultater.  Sauherad er også åpne for 

å ta i bruk mer utradisjonelle midler/ utprøving/ prosjekt ift dette arbeidet, dersom det skulle by seg 

muligheter.  Arbeidet som er startet når det gjelder heltidskultur er også et viktig tiltak som kan påvirke 

sykefraværet positivt.   Videre har Sauherad blitt med i utviklingsprosjekt/ læringsverksted via KS/ BTV 

«Nytt Blikk» som forventes å gi resultatet inn mot arbeidet heltidskultur. 

Sauherad skal bygge ny kommune sammen med Bø. Ny kommune skal være klar til 1. januar 2020. 
Programmet for å realisere dette går over i en gjennomføringsfase i 2018. Programmet er 
ressurskrevende for de ansatte, og vil påvirke drifta av Sauherad kommune. Godt samarbeid mellom 
administrasjon, folkevalgte  og tillitsvalgte, er avgjørende for en vellykka sammenslåingsprosess og 
god overgang til NY kommune.   
  
Bygdepakka Bø og Sauherad er innarbeidet som et 3-årig prosjektet i økonomiplanen. Prosjektets mål 
er å utvikle miljøvennlige, levedyktige sentra og økt attraktivitet i den nye kommunen gjennom blant 
annet økt andel gående og syklende, styrking av kollektivknutepunkt  og forbindelsen mellom disse. 
Dette bygger opp under vedtatte mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdelen 
til klimaplan og energiplanen.  
  
Medarbeiderundersøkelse – 10 faktor 

Ny forskningsbasert undersøkelse er tatt i bruk i 2016. Hovedkonklusjon fra denne undersøkelsen er 

at den gir tilstrekkelig informasjon for å jobbe godt med arbeidsmiljøet på alle enhetene, og arbeidet 

har bidratt til å gi økt fokus og medvirkning for den enkelt ansatt.  Enhetene har fulgt opp arbeidet 

utover i 2017, og Rådmannen vil følge opp saken med ny medarbeiderundersøkelse i 2018, 

Økte rammer til utviklingsarbeid, kultur, frivillighet og økt stillingsressurser til tverrfaglig 

samarbeid 

I tråd med politiske styringssignal er det lagt inn økning til Bygdepakka Sauherad kr 400.000 – som 

også Bø er med i.  Dette er i samsvar med mål i kommunens samfunnsplan.  I tillegg er det lagt inn 

midler til Frivillighetssentral og stillingsressurser – ressurser til tverrfaglig arbeid er prioritert både på 

Oppvekst og Helse, omsorg og velferd.  Detaljer fremkommer under kommunalsjefsområdene.   

Økte kostnader til digitalisering og lokaliseringer i forbindelse med nye Midt Telemark kommune må 

tas innenfor eksisterende driftsrammer gjennom effektiviseringer/ gevinstrealisering.  Forventning om  
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vekst i årsverk og ønska tiltak, må i planperioden tas innenfor eksisterende rammer gjennom 

omprioriteringer, sett i lys av investeringsbehov og økte utgifter til renter og avdrag. 

 

Et balansert investerings- og driftsnivå 
 
Sauherad barne- og ungdomsskole er det største og viktigste investeringsprosjektet for Sauherad  i 
kommende planperiode.  I tillegg er det lagt inn investeringsmidler til omsorgsboliger og 
kommunehusene (l og ll).  Et visst investeringsnivå på IKT og bygg er ofte kritisk og nødvendig for å 
kunne opprettholde og videreutvikle en effektiv drift. 
  
Signaler fra statlige myndigheter tyder ikke på økte overføringer til kommunene i årene som kommer. 
Skatteinntektene har vist stor vekst  2015, 2016 og 2017, for å ha en mer moderate vekst inn i 2018. 
 
For å unngå ytterligere begrensninger i Sauherad kommunes evne til selv å foreta sine egne 
prioriteringer, legger derfor Rådmannen i sitt forslag til Budsjett og økonomiplan opp til et balansert 
investerings- og driftsnivå.   Dersom ikke målene på drift nås, må investeringer skyves ut tid.  Det 
samme vil gjelde dersom rentenivået stiger mer enn planen forutsetter. 
 
Det er derfor viktig at alle enheter organiserer seg innenfor vedtatte rammer, slik at framtidige 
generasjoner ikke blir berørt av dagens utfordringer.  Forventning om vekst i årsverk og friske midler til 
nye tiltak må dempes, fordi handlingsrommet ligger innenfor egen ramme, og evne til omdisponering. 

  
 
Positiv netto driftsmargin i løpet av perioden 
Budsjettet for 2018-2021 innebærer at Sauherad kommune i perioden får et positivt driftsresultat, som 
svekkes mot slutten av perioden som følge av økte investeringer. 
 
Kommunestyret har tidligere forutsatt at Sauherad kommune i et lengre perspektiv skal ha en netto 
resultatgrad på 1,75%.   
 
Gjennomgang av enkelte tjenesteområder 
Av forslaget til budsjett for 2018 fremgår det at brutto driftsutgifter i 2018 vil være 396,1 mill kr mot  
389,1 mill kr i 2017.    
 
Usikre rammebetingelser 
Både lokale, nasjonale og globale begivenheter har anskueliggjort et behov for å være ekstra fokusert 
på behovet for å drive effektivt, arbeide med forbedringer og ha et svært nøkternt forhold til 
inntektsforventningene. Regjeringsforhandlingene kan påvirke våre rammebetingelser. Endelig 
justering på rammene til enhetene eller endring i frie inntekter må Rådmannen derfor komme tilbake 
til.   
 
Folketallsveksten i Telemark er lavere enn landet, og det gjelder også for Sauherad.  Dette betyr en 
svakere utvikling i frie inntekter fra et år til et annet, og krever at vi tilpasser kostnadene.  Lavere frie 
inntekter som følge av dette er hensyntatt i 2018, og i Økonomiplanperioden iom. nivå 2018 er 
fremskrevet. 
 
For Sauherad kommune er spesielt skattenivået på nasjonalt nivå avgjørende viktig, fordi Sauherad 
kommune er minsteinntektskommune (79% i skattenivå ift landsgjennomsnittet) og blir løftet opp mot 
det nasjonale nivået som er budsjettert til 2,34% vekst fra 2017 til 2018 (i tråd med signaler i 
Statsbudsjettet). 
 
 
 

2.   Økonomiske veivalg og strategier. 
 
Sauherad kommunes driftsøkonomi er i bedring, under kontroll og pilene peker rette veien.  
Økonomiplanvedtaket i juni, grunnlaget for forpliktende plan og 2. tertialrapportering 2017 er 
hensyntatt i Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Inndekning av underskudd er 
historie, og vi planlegger tilsvarende i «buffer» i planperioden. 
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Netto driftsresultat bør som ambisjon være opp mot 1,75 % av brutto driftsinntekt (nedjustert fra 3% 
etter at momskompensasjon gikk ut av driftsregnskapet).  Denne ambisjonen er nødvendig for å ha 
økonomisk bærekraft over tid, og en viss evne til å tåle mindre endringer i rammebetingelsene.  Videre 
kan slike midler benyttes til egenfinansiering av investeringer.   
 
KommuneNorge sin resultatgrad var i 2016 var på 3,9%, og Sauherad hadde en resultatgrad på 4,2%.  
Sauherad vil mot slutten av planperioden - etter Rådmannens forslag til budsjett - ha et netto 
resultatgrad på omtrent 0,52%. 
 
Bærekraftig investeringsnivå   
 

Prosjektet Sauherad barne- og ungdomsskole er det viktigste prosjektet for Sauherad kommune i 
planperioden.    Omsorgsboliger ligger også inne, men påvirker ikke driftsrammene på grunn av 
tilskuddsordninger og inntekter i form av husleieinntekter.  Finanskostnadene øker som følge av 
investeringer, og dette krever effektivisering/ forbedring for å være forsvarlig.  Rentenivå (den såkalte 
FRA-renten) ligger i området 2,3 til 2,4%.  Som følge av investeringer innenfor VAR-området i 
planperioden skal bidrag til renter og avdrag komme fra økte gebyrinntekter.  Dette må planlegges i 
tråd med faktisk fremdrift. 

 

Tabell 2.1 Forbedringsmål i planperioden 

 

Mill kr 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forbedringsmål -1,5 -2,0 -2,5

Sum 0,0 -1,5 -2,0 -2,5  
 
*)fordelt forholdsmessig på rammeområdene ift, andel av lønnsbudsjettet 

 
 
Tabell 2.2. Utvikling i disposisjonsfond og netto driftsresultat i planperioden.  
 
Mill kr 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
saldo 1/1 9,4 13,6 17,6 21,6 23,7

avsetning 9,4 7,4 4 4 4 4

bruk 0 -3,2 0 0 -1,9 -2

saldo 31/12 9,4 13,6 17,6 21,6 23,7 25,7  
 
*) 7,4 mill kr til avsetning disp. fond i 2017 er et anslag ut i fra 2. tertial-rapportering.   
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Tabell 2.3 Utvikling i netto driftsresultat og disposisjonsfond 
 
Mill kr  
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Netto dr.res mill kr 16,3 4,5 4,1 4,1 2,1 2,1

Saldo disp.fond 31/12 9,4 13,6 17,6 21,6 23,7 25,7  
 

 

 
 

 
 
 
Tabell 2.4 Utvikling i netto driftsresultat og resultatgrad 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Netto dr.res mill kr 16,3 4,5 4,1 4,1 2,1 2,1

i % av sum dr.innt. 4,20 % 1,15 % 1,02 % 1,02 % 0,52 % 0,52 %  
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I budsjettopplegget er det lagt til grunn at årlig vekst i de frie inntektene og gebyrreguleringer ellers vil 
dekke den ordinære lønns- og prisstigningen for kommunesektoren.  Dette er lagt til grunn som 
forutsetning i Økonomiplanen.  I den grad de frie inntektene ikke viser en slik vekst, vil det være krav til 
ytterligere effektivisering evt. utsettelse investeringer. 

 

Rådmannen har lagt til grunn de økonomiske rammene til enhetene som Kommunestyret vedtok i sitt 
Økonomiplanvedtak i juni.  Størst utfordring på driften har vært og er innenfor else, omsorg og velferd.  
Økonomiplanen er også å oppfatte som Kommunestyret sin vedtak, og Rådmannen forholder seg til 
denne, med noe justering. 

 
 
 
Endring  betalingssatser, jfr. Gebyroversikt i vedlegg 4. 
 

Gebyr for slamtømming økes med                     42%   

Gebyr for renovasjon økes med      12% 

Gebyr for vann (forbruk) økes med     16%     

Gebyr for avløp (forbruk) økes med                        9% 

Husleier         2,5% 

Feieavgift økes med          6 % 

Andre satser, gebyrer og egenbetalinger                            2,5% 

(tilsvarende kommunal lønns- og prisstigning, der lov eller forskrift ikke setter begrensning) 

 

Alle selvkostområdene skal ha mål om full kostnadsdekning (følges opp med egne selvkostregnskap). 

Gebyr i hht Matrikkelloven (oppmålingsgebyr) og gebyrreglement for Plan, bygg og delingssaker blir 
justert uten noen spesielle økninger, og blir fremma som egen sak. 

 
Disse satsene er innarbeidet i Rådmannens forslag til budsjett.  Økning innenfor VAR-området 
finansierer drift, indirekte kostnader og foreslåtte investeringer innenfor området, og økning bidrar 
således ikke på ”bunnlinjen” i driften.   
 
Når det gjelder ordinær prisregulering på andre tjenester henger det sammen med at årlig lønns- og 
prisvekst i den kommunale tjenesteproduksjonen ikke dekkes av vekst i frie inntekter.  Dette er også 
en forutsetning som ligger i Økonomiplanvedtaket fra juni, og ligger til grunn for rammeberegning til 
enhetene.   
 
Viser til eget gebyrregulativ (vedlegg 4) hvor rådmannens forslag til nye satser er synliggjort. 

 
 
KOSTRA – mål.  

 
I forbindelse med regnskaps- og årsrapporteringene er det lagt frem dokumentasjon hentet fra SSB’s 
data vedr. kommunenes tjenesteyting og regnskapstall for 2016.  Dette viser tjenesteområdene på et 
overordna nivå, og hvor Sauherad kommune har høyere utgifter enn sammenlignbare kommuner – 
dette er tilfelle innenfor følgende områder: 

 

 
Barnehage 

 
Helse, pleie og omsorg Sosial Barnevern 
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Noen hovedstørrelser Kostra - rapportering 2016 
  
 

Sauherad Sauherad Komm gr 1 Telemark u.Oslo

Noen hovedstørrelser 2016 2015 2016 2016 2016

netto driftsresultat i % av dr.innt. 4,2 3,0 3,5 3,7 3,9

langsiktig gjeld i % av driftsinnt. 218,4 228,1 207,9 220,8 210,5

frie inntekter i kroner pr. innbygg. 54 871 52 316 54 958 51 985 52 158

 Prioritering

netto dr.utg. barnehage i kr pr.innb.1-5 år 137 957 122 338 131 884 138 170 137 740

netto dr.utg. gr.sk.sektor i kr pr. innb. 6-15 år 107 425 107 518 117 668 109 361 105 196

netto dr.utg. helsetjenester i kr pr. innbygger 3 391 3 176 2 783 2 712 2 544

netto dr.utg. pleie og omsorgtj. pr.innbygger 19 426 17 889 17 874 19 679 17 003

netto dr.utg. sosialtjenesten i kr pr. innbygger 6 643 6 109 3 165 4 594 3 543

netto dr.utg. adm, styring og fellesutg.pr.innb. 5 718 6 083 5 774 4 372 4 311

netto dr.utg.til kultursektoren pr innb. i kr 1 250 1 207 1 519 2 408 2 121

netto dr.utg. barnevernstj. i kr pr innb. 0-17 år 11 236 9 602 9 034 10 234 8 904

netto dr.utg komm.eiendomsforvaltning pr innb. 3 456 3 198 4 663 4 840 4 925  
 
Tallene indikerer kjente prioritering og nivå på tjenesteområder i Sauherad i 2015 og 2016, målt mot 
kommunegruppe 1, Telemark og landet.  Her er ikke hensyntatt utgiftsbehov eller inntektsnivå, men 
dette er en del av kriteriene for inndeling i kommunegruppe 1 (se vedlegg 2).   
 
Rådmannens verktøy for å bedre tjenestene, er samhandling på tvers mellom de største fagområdene 
Oppvekst og Helse, omsorg og velferd.  Dette skjer gjennom tverrfaglig samhandling slik at 
ressursene utnyttes bedre og til det beste for tjenestemottakeren.  
 
I 2018 settes det inn ytterligere ressurser innenfor tjenester hvor tallene er høye (i Kostra tabellen 
over) og en ser at utgiftsveksten er utover vedtatte rammer.  Dette gjelder spesielt barnevern.  Dette 
gjøres i den hensikt å komme i posisjon til at utgiftsveksten dempes.    
 
Samtidig er det viktig å bygge en lederkultur som søker kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid.  
Folketallsutvikling og -sammensetning vil også påvirke nødvendige prioriteringer og justeringer. 
 

 
 
 

3. Forutsetninger og økonomiske rammer 
 
3.1 INNTEKTSFORUTSETNINGER 
 

Kommunesektorens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør omtrent 70 
prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommuner og 
fylkeskommuner kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. 
Ytterligere omtale av dette i punkt 3.2 nedenfor. 

Gjennom inntektssystemet fordeles rammetilskuddet  til kommunene ut fra en rekke ulike kriteriedata,   
ikke minst knyttet til demografiske forhold. Med grunnlag i disse kriteriedataene beregnes det et  
utgiftsbehov for den enkelte kommunene. 

Indeks for beregnet utgiftsbehov viser hvor tung eller lett en kommune er å drive, sammenlignet mot 
det som er gjennomsnittet for alle landets kommuner. Sauherad kommune får beregnet en lavere 
indeks på utgiftsbehov i 2018 enn i 2017.  Denne endringen fra 2017 til 2018 betyr at Sauherad er 
”billigere” å drifte i 2018 i forhold til i 2017.  Endring i demografiutviklingen fremkommer  som endring i 
de frie inntektene og rammene til enhetene. 
 
De oppgitte indekstallene er et  ”øyeblikksbilde” for 2018, og dette vil naturligvis variere fra år til år.  
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3.2 FRIE INNTEKTER - HOVEDPUNKTER FRA STATSBUDSJETTET 
 

 

Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2018, og denne veksten 
forventer man skal dekke demografi, økte satsinger og økte pensjonskostnader.   

Regjeringen har særskilte satsinger på følgende områder:  helsestasjon og skolehelsetjeneste, 
frivillighet, opptrappingsplan psykisk helse og rustjenesten og tidlig innsats i skolen. 

Statsbudsjettet gir signaler på hva realveksten skal dekke.  Det er nevnt økte demografikostnader, 
utsatte barn og unge. Rådmannen har forsøkt å hensynta dette i kalkulasjon av rammene, men 
forhandlinger i Regjeringen kan endre på noe av dette som er forutsatt.    Rådmannen vil komme 
tilbake til evt. endringer som må gjøres i rammene til enhetene når endelig Statsbudsjett blir vedtatt.   

I 2018 forventes en økning i pensjonskostnadene for Sauherad kommune.  Dette vil dekkes av samlet 
avsetning til lønn.   

Regjeringen/KRD presiserer at ”Når det står at vekst i frie inntekter skal bidra til å dekke”, henspeiler 
det på at det er ingen automatikk i at veksten i frie inntekter i sin helhet skal dekke økte demografi og 
andre kostnader – noe må kommunene selv sannsynligvis dekke gjennom omstilling og effektivisering. 

For Sauherad sin del dekkes ikke veksten i frie inntekter den normale lønns og prisveksten, fordi 
Sauherad ikke klarer å holde den folketallsvekst som landet gjør.   

 

 
3.3 ANDRE FORUTSETNINGER OG ENKELTHETER SOM ER LAGT TIL GRUNN 
 
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 
Det er lagt til grunn flat framskriving av de frie inntektene i planperioden. Skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen er redusert med 0,5 mill kr i 2018, fra 3,5 mill kr til 3 mill kr, og nivået for 2018 er 
framskrevet i planperioden.  Det er brukt 2018-kroner på frie inntekter i hele planperioden.  
 
 
Utbytte fra Midt Telemark energi og Midt Telemark Kraft.  
Kjøp av Vrangfoss og dannelse av Norsjø kraft har gjort det mulig å øke utbyttenivået.  Nivået 2015, 
2016 og 2017 på 3,2 mill kr er fremskrevet i perioden 2018-2021. Dette var også forutsatt i 
Kommunestyret sitt økonomiplanvedtak i juni 2017.  Dersom utbytte blir lavere, må Rådmannen 
komme tilbake til det. 
 
 
Renteforutsetninger - lån og avkastning 
Renteutgiftene er budsjettert med utgangspunkt i de avtaler som er inngått, og budsjetterte renter og 
avdrag er tilstrekkelig for planlagte investeringer.  Sauherad benytter minimumsberegning for avdrag.  
Avdrag og renteavsetning må sees i sammenheng, totalt sett er summene tilstrekkelig.  Sauherad har 
i plansammenheng brukt den såkalte FRA-renten (markedet sin vurdering av fremtidig rentenivå, 
anbefalt til bruk i plansammenheng).  Denne renten er fra 2,3 % til 2,4%, varierende i perioden.  Dette 
fremkommer på investeringsoversiktene.   

 

Forutsetninger lønn og pensjon: 

Det er lagt til grunn en forutsetning om sentral lønns og pensjonsreserve på 5 mill kr.  Dette er 
kalkulert ut i fra en lønnsvekst på 3 %,  såkalt «overheng» er anslått til 1,4 %.   Pensjon for KLP og 
SPK er det lagt til grunn sats for 2017.  Det er i Rådmannens forslag lagt til grunn premieprognose fra 
pensjonsleverandørene pr. september 2017, og det er kalkulert sats for KLP 13,5 % og SPK 8,8 % i 
2018.   Anslag på høyere pensjonskostnader til KLP i 2018 er ikke kalkulert inn i rammene til 
enhetene, og vil bli ivaretatt av avsetning på 5 mill kr.  
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Momskompensasjon fra investeringer.  
Ordningen med overføring av momskompensasjon fra investering til drift ble avviklet fra 2014.  
Momskompensasjonen på ordinære investeringer (momskompensasjonsordningen gjelder ikke vann 
og avløpsinvesteringer) blir ut fra dette i sin helhet bli liggende som finansieringsinntekt i 
investeringsbudsjettet og reduserer slik nødvendig låneopptak.  Dette fremkommer også av 
investeringsoversikten.  
 
Eiendomsskatt. 
For årene 2018-2021 er det lagt til grunn 2017 nivå på eiendomsskatten.  Promillesatsen på boliger 
blei økt til maksimalt lovlig 7 promille i 2012.  Ytterligere mulighet på eiendomsskatten ved å fjerne 
bunnfradraget på boliger blei iverksatt i 2016.  Sauherad har også mulighet for å re-taksere/ «kontor-
justere» i 2017 – men dette arbeidet er overført til arbeidet med NY kommune. Rådmannen har ikke 
forutsatt økte inntekter på eiendomsskatten i planperioden.   Foreslått endring ift eiendomsskatt på 
verk og bruk fra 2019 kan utgjøre ca 1,1 mnok i mindre inntekter for Sauherad kommune.  Endelig 
beslutning om saken og eksakte konsekvenser vil bli hensyntatt i budsjett 2019.  Rådmann vil komme 
tilbake til saken. 
 
 

3.4       DEMOGRAFI OG DEMOGRAFISK UTVIKLING   
 

Demografiutvikling bygger på forutsetninger (se merknad under), men gir et bilde av hvordan 
kommunen bør innrette og dimensjonere sitt tjenestetilbud, og hvordan kommunen bør prioritere.   
 
I forhold til denne fremstilling av demografiutvikling har vi hatt en nedgang i barnehagebarn og 
skolebarn i perioden 2003-2014, som vi kjenner godt til gjennom reduksjon i frie inntekter.   
 
I forhold til yngre eldre (67-79 år) vil tallene stige hvert år i planperioden,  og videre vil  da de eldste 
eldre (over 89 år) stige etter det.    
 
 
Tabell 3.4.2  
 

 
 

 

 

I tabellene under er det vist faktisk utvikling i ulike aldersgrupper fra 2000 til 2017, videreført med 

SSBs framskrivninger fra 2018-2040.  
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Figur 3.4.3  

 
 
    Utvikling i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år for Sauherad kommune 2000-2040, indeksert slik 

at nivået i 2000=100. Kilde: SSB alt MMMM. 
 
Ifølge SSB er det ventet en svak utvikling i de yngste aldersgruppene i de neste årene. Fra 2017 til 
2040 foreskriver SSB en nedgang i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år. 
 
Fra 2018 til 2021 anslår SSB (alt.«4M») lav befolkningsvekst for Sauherad, men det er betydelig 
variasjon i anslått endring innen de ulike aldersgruppene.  
I aldersgruppen 0-5 år er det anslått en liten nedgang, mens det i aldersgruppen 67-89 år er anslått en 
vekst, men ikke for de eldste eldre over 90 år. 
 
Oppstillinger bygger på SSBs middelalternativ MMMM - som står for mellomnivået for hhv. fruktbarhet, 
levealder, innenlands mobilitet og netto innvandring (anses som det mest realistiske alternativet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4.4 
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Utvikling i aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og over 90 år for Sauherad kommune 2000-2040, 
indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB alt. MMMM. 
 
Ifølge SSB vil antall personer i aldersgruppen 67-79 år øke kraftig i de neste årene. I aldersgruppen 
80-89 år er det forventet en moderat utvikling i de nærmeste årene, og en relativt kraftig vekst etter ca. 
2022. Antall personer i aldersgruppen over 90 år ventes å reduseres i de neste årene, for så å øke 
kraftig etter 2030. 
 
Tallene på befolkning gir et øyeblikksbilde, samtidig som en framskriving gir et bilde av hvordan 
tjenestetilbudet i en kommune bør utvikle seg.  Styringssignalene fra Formannskapet, målene og 
tiltakene som blir satt i Sauherad kommune vil i planperioden  ivareta dette på en god måte. 
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4. Hovedtall – drift og investering  
 
4.1 DRIFTSBUDSJETTET 
 

De forutsetningene som er omtalt foran ligger til grunn for beregninger og anslag av inntekter og 
utgifter for årene 2018 – 2021. I tabellen nedenfor (budsjettskjema 1A) vises det hvilke 
inntektsrammer i form av skatt, samt ikke øremerkede statstilskudd, som er lagt til grunn. Det som er 
disponibelt for finansiering av rammeområdene fremkommer da på siste linje i tabellen (etter 
finansinntekter og – utgifter samt avsetninger). 
 
 
Tabell 4.1.1 Midler til fordeling drift (Budsjettskjema 1A) 

 
 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skatt på inntekt og formue -96 485 000 -100 900 000 -102 000 000 -102 000 000 -102 000 000 -102 000 000

Rammetilskudd og ordinært skjønn -139 626 000 -137 050 000 -141 250 000 -141 250 000 -141 250 000 -141 250 000

Eiendomsskatt -11 545 000 -11 360 000 -11 388 000 -11 388 000 -11 388 000 -11 388 000

Rente- og avdragskompensasjon -1 586 000 -1 706 000 -1 706 000 -1 706 000 -1 706 000 -1 706 000

Sum frie disponible inntekter -249 242 000 -251 016 000 -256 344 000 -256 344 000 -256 344 000 -256 344 000

Renteinntekter og utbytte -4 378 000 -4 297 000 -4 297 000 -4 297 000 -4 297 000 -4 297 000

Renteutgifter - finansutgifter 9 561 000 9 565 000 9 565 000 9 865 000 12 665 000 13 765 000

Avdrag på lån 9 566 000 10 000 000 10 100 000 11 000 000 11 500 000 11 500 000

Netto finansinntekter/-utgifter 14 748 000 15 268 000 15 368 000 16 568 000 19 868 000 20 968 000

Til dekning av tidl års underskudd 9 061 000 0 0 0 0 0

Til bundne avsetninger 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Til ubundne avsetninger disp f 0 5 400 000 4 000 000 4 000 000 2 050 000 1 990 000

Til ubundne avsetninger lønn og pensjon 2 545 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Avsetning til disp.fond per.var.lønn 3 200 000

Bruk av tidl års overskudd -5 284 000 -3 200 000 0 0 0 0

Netto avsetninger 3 777 000 7 955 000 9 010 000 9 010 000 7 060 000 7 000 000

Overført til investeringsregnskapet 59 000 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -230 658 000 -227 793 000 -231 966 000 -230 766 000 -229 416 000 -228 376 000

Sum fordelt drift 221 236 000 227 793 000 231 966 000 230 766 000 229 416 000 228 376 000

Merforbruk/mindreforbruk -9 420 000 0 0 0 0 0  
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4.2 TJENESTEOMRÅDENE - ENHETENE  
 

Tabellen nedenfor viser fordelingen av driftsbudsjettet på de ulike enhetene. Som tidligere er det lagt 
til grunn nettorammer.  Vedlegg 1 (eget trykt vedlegg) er en spesifikasjon av budsjettet pr. enhet.   
 
 
Tabell 4.2.1 Fordeling til drift på rammeområdene (Budsjettskjema 1B) 
 

Fra 2017 ble det lagt inn kalkulatorisk kostnad på Tjeneste for Integrering og Kompetanse (TIK) 
tilsvarende omtrent 10%/ 3,5 mill kr - av driftsutgiftene - for å synliggjøre kostnader på andre 
kommunale tjenester. 

 
Lønnsreserven 2018 er på 5 mill kr.  1,2 mill kr er kalkulert til pensjon.  2018 er et såkalt 
hovedoppgjør.  

 
Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Økonomisk ramme til fordeling 221 236 000 227 793 000 231 966 000 230 766 000 229 416 000 228 376 000

Stab Støtte Kultur og Utvikling 33 977 000 36 354 000 37 665 000 37 533 000 37 446 000 37 391 000

Rådmannsteamet og andre fellesutgifter 14 278 000 15 526 000 15 500 000 15 368 000 15 281 000 15 226 000

Økonomi og personal 6 288 000 6 860 000 7 445 000 7 445 000 7 445 000 7 445 000

Stab og service 8 320 000 9 044 000 9 287 000 9 287 000 9 287 000 9 287 000

Kultur 5 090 000       4 924 000       5 433 000       5 433 000       5 433 000       5 433 000       

Oppvekst 80 673 000 81 685 000 82 475 000 82 149 000 81 932 000 81 796 000

Fellesutgifter skole og barnehage 31 907 000 30 537 000 31 324 000 30 998 000 30 781 000 30 645 000

Sauherad barne- og ungdomsskole 37 990 000 39 013 000 38 476 000 38 476 000 38 476 000 38 476 000

Midt Telemark PPT 1 456 000 1 558 000 1 609 000 1 609 000 1 609 000 1 609 000

Midt Telemark barnevern 9 321 000 10 577 000 11 066 000 11 066 000 11 066 000 11 066 000

Helse Omsorg og Velferd 90 616 000 98 542 000 102 063 000 101 453 000 101 045 000 100 791 000

Fellesutgifter helse, omsrog og velferd 2 710 000 2 775 000 3 900 000 3 290 000 2 882 000 2 628 000

Helsetjenester 15 349 580 16 846 000 18 525 136 18 525 136 18 525 136 18 525 136

Adm. økonomisk sosialhjelp 8 081 492 8 190 000 7 980 800 7 980 800 7 980 800 7 980 800

Sauherad Bygdeheimen 16 511 715 16 654 000 18 562 082 18 562 082 18 562 082 18 562 082

Pleie og omsorg 54 271 400 53 916 000 53 094 767 53 094 767 53 094 767 53 094 767

Tjeneste for integrering og kompetanse -6 307 982 161 000 0 0 0 0

Næring, plan og teknikk 30 239 000 28 557 000 28 895 000 28 763 000 28 125 000 27 530 000

Plan og forvaltning 5 933 000 5 793 000 5 954 000 5 954 000 5 954 000 5 954 000

Byggdrift 19 918 000 18 907 000 19 234 000 19 102 000 18 464 000 17 869 000

Vann -554 000 -937 000 -1 185 000 -1 185 000 -1 185 000 -1 185 000

Avløp -945 000 -998 000 -1 024 000 -1 024 000 -1 024 000 -1 024 000

Renovasjon -12 000 -51 000 -19 000 -19 000 -19 000 -19 000

Renovasjon - slam -51 000 -35 000 -45 000 -45 000 -45 000 -45 000

Veg 4 458 000 4 198 000 4 260 000 4 260 000 4 260 000 4 260 000

MT landbrukskontor 1 492 000 1 680 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000

Driftsassistansen 0 0 0 0 0 0

Felles finanser (motp.avskr. / TIK) -14 269 000 -17 345 000 -19 132 000 -19 132 000 -19 132 000 -19 132 000

Økonomisk ramme til fordeling 221 236 000 227 793 000 231 966 000 230 766 000 229 416 000 228 376 000  
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Tabell 4.2.2 Økonomisk oversikt driftsbudsjett.  

 
 Brutto driftsresultat viser resultat etter løpende inntekter og utgifter før finansinntekter og -utgifter og 

avsetninger. Brutto driftsresultat blir bedret utover i planperioden som flg. av krav til effektivisering/ 
forbedringsmål fra 2019.   

 Netto driftsresultat påvirkes i tillegg av finansinntekter og –utgifter. Ytterligere effektivisering av driften 
må skje videre i perioden dersom ytterligere investeringer skal være forsvarlig. 
 
 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Brukerbetalinger -8 334 000 -8 386 000 -8 792 000 -8 792 000 -8 792 000 -8 792 000

Andre salgs og leieinntekter -31 408 000 -33 761 000 -36 488 000 -36 488 000 -37 038 000 -37 578 000

Overføringer med krav om motytelse -73 378 000 -70 135 000 -68 449 000 -68 449 000 -68 449 000 -68 449 000

Rammetilskudd -139 626 000 -137 050 000 -141 250 000 -141 250 000 -141 250 000 -141 250 000

Andre statlige overføringer -28 641 000 -27 849 000 -28 016 000 -28 016 000 -28 016 000 -28 016 000

Andre overføringer -113 000 -3 219 000 -3 569 000 -3 569 000 -3 569 000 -3 569 000

Skatt på inntekt og formue -96 485 000 -100 900 000 -102 000 000 -102 000 000 -102 000 000 -102 000 000

Eiendomsskatt -11 545 000 -11 360 000 -11 388 000 -11 388 000 -11 388 000 -11 388 000

Andre direkte og indirekte skatter -70 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000

Sum driftsinntekter -389 599 000 -392 740 000 -400 033 000 -400 033 000 -400 583 000 -401 123 000

Lønnsutgifter 170 910 000 179 351 000 181 988 000 181 988 000 181 988 000 181 988 000

Sosiale utgifter 45 890 000 48 087 000 49 425 000 49 425 000 49 425 000 49 425 000

Kjøp av varer og tj. som inngår i komm.tj.prod. 61 768 000 55 176 000 55 486 000 55 486 000 55 486 000 55 486 000

Kjøp av tj. som erstatter komm.tj.prod. 70 067 000 66 735 000 72 024 000 72 024 000 72 024 000 72 024 000

Overføringer 21 043 000 28 392 000 25 739 000 24 539 000 23 739 000 23 239 000

Avskrivninger 14 269 000 14 907 000 15 596 000 15 596 000 15 596 000 15 596 000

Fordelte utgifter -11 152 000 -3 575 000 -4 115 000 -4 115 000 -4 115 000 -4 115 000

Sum driftsutgifter 372 794 000 389 073 000 396 142 000 394 942 000 394 142 000 393 642 000

Brutto driftsresultat -16 805 000 -3 667 000 -3 891 000 -5 091 000 -6 441 000 -7 481 000

Renteinntekter og utbytte -4 407 000 -4 297 000 -4 297 000 -4 297 000 -4 297 000 -4 297 000

Mottatte avdrag på utlån -12 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Sum eksterne finansinntekter -4 419 000 -4 317 000 -4 317 000 -4 317 000 -4 317 000 -4 317 000

Renteutgifter og låneomkostninger 9 613 000 9 565 000 9 565 000 9 865 000 12 665 000 13 765 000

Avdrag på lån 9 566 000 10 000 000 10 100 000 11 000 000 11 500 000 11 500 000

Utlån 0 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Sum eksterne finansutgifter 19 179 000 19 635 000 19 735 000 20 935 000 24 235 000 25 335 000

Resultat eksterne finansiseringstransaksjoner 14 760 000 15 318 000 15 418 000 16 618 000 19 918 000 21 018 000

Motpost avskrivninger -14 269 000 -14 144 000 -15 596 000 -15 596 000 -15 596 000 -15 596 000

Netto driftsresultat -16 314 000 -2 493 000 -4 069 000 -4 069 000 -2 119 000 -2 059 000

Bruk av tidl års regnskapsm. mindreforbruk -5 284 000 -3 200 000 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne fond -7 329 000 -6 691 000 -6 201 000 -6 201 000 -6 201 000 -6 201 000

Sum bruk av avsetninger -12 613 000 -9 891 000 -6 201 000 -6 201 000 -6 201 000 -6 201 000

Overført til investeringsregnskapet 59 000 0 0 0 0 0

Dekning av tidl års regnskapsm. merforbruk 9 061 000 0 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond - per.var.lønn 3 200 000

Avsatt til disposisjonsfond - lønn og pensjon 2 545 000 5 000 000            5 000 000          5 000 000          5 000 000         

Avsatt til disposisjonsfond 0 5 400 000 4 000 000 4 000 000 2 050 000 1 990 000

Avsatt til bundne fond 10 387 000 1 239 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000

Sum avsetninger 19 507 000 12 384 000 10 270 000 10 270 000 8 320 000 8 260 000

Regnskapsm. merforbruk/mindreforbruk -9 420 000 0 0 0 0 0  
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4.3 INVESTERINGSBUDSJETTET    
 
Tabell 4.3.1 Investeringsbudsjett (Skjema 2 A) 

 
Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Investeringer i anleggsmidler 15 326 000 54 553 000 59 773 000 83 750 000 175 800 000 9 700 000

Utlån og forskutteringer 791 000 0 0 0 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 1 051 000 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Avdrag på lån 2 167 000 0 0 0 0 0

Avsetninger 1 949 000 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 21 284 000 55 353 000 60 773 000 84 750 000 176 800 000 10 700 000

Bruk av lånemidler -12 213 000 -51 699 000 -54 028 000 -68 990 000 -123 440 000 -9 160 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 024 000 -800 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Kompensasjon for merverdiavgift -969 000 -2 854 000 -5 745 000 -14 760 000 -33 360 000 -540 000

Mottatte avdrag på utlån og ref. -4 986 000 0 0 0 -19 000 000 0

Andre inntekter -28 000 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -19 219 000 -55 353 000 -60 773 000 -84 750 000 -176 800 000 -10 700 000

Overført fra driftsregnskapet -59 000 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert -512 000 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -2 005 000 0 0 0 0 0

Sum finansiering -21 284 000 -55 353 000 -60 773 000 -84 750 000 -176 800 000 -10 700 000  
 
De største investeringstiltakene:  
 

 Tilskudd investeringer kirkelig fellesråd er lagt inn som en års-bevilgning i tråd med plan for 

rehabilitering. 

 Utvikling av Sauherad barne- og ungdomsskole ligger inne med 206 mill kr. Prosjektet er 

under utvikling, og romprogram og rammene må realitetsorienteres inn mot 

investeringsramme og kommunesammenslåing.  Avklaring inn mot kommunereformen på 

bibliotek og kulturskole kan påvirke prosjektet.  

 Kommunehuset er i fireårs-perioden lagt inn med 12 mill kr.  Dette er en anslag og 

rammebevilgning (trinn 1) må disponeres i den hensikt å få på plass fundamentale byggbehov 

som ventilasjon, tilfredsstillende el-løsning, heis og krav til universell utforming.  Dette må 

ivaretas på både Kommunehus l og ll (begge bygga).  Ytterligere behov må skyves utover i 

perspektivperioden (10-årsperioden). Intensjonsavtalen tilsier ivaretakelse og bruk av 

kommunehusene i Nye Midt Telemark kommune.  Skal dette være reelt,  må standard være 

tilfredsstillende og i tråd med lov og forskrift. 

 Omsorgsboliger er lagt i 2019 og 2020  med 44 mill kr.  Prosjektet påvirker ikke bunnlinjen i 

særlig grad, da tilskudd på 19 mill kr bidrar til prosjektet som egenfinansiering, og 

husleieinntekter bidrar til driftsbudsjettet som bidrag til økte finansutgifter.  Legekontor må evt. 

innarbeides i prosjektet. 

 Generelt er det avsatt bevilgning til lovpålagte avvik bygg med 500.000 i 2018 og 250.000 årlig 

i perioden.  Videre er det lagt inn spesifisert tiltak i 2018 til Gvarv samfunnshus, Notevarp og 

LED-belysning kommunale bygg kr 470.000. 
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 Egenkapitalinnskudd KLP er en årsbevilgning på anslagsvis kr 1.000.000.  Dette er finansiert 

av budsjetterte kapitalinntekter. 

 Midt-Telemark IKT kr 380.000, gjelder fellesinvesteringer, dette er Sauherad sin andel.  

Beløpet er satt opp som årsbevilgning i perioden med tanke på kontinuerlig utskifting/ 

oppgraderinger. 

 Digitalisering alarmer er satt inn i planen i tråd med nye lovkrav med en engangsbevilgning på 

kr 275.000. 

 Digitalisering byggesaksarkiv er lagt med en bevilgning på 1.000.000 i 2018, og er Sauherad 

sin andel av denne kostnaden.  Dette vil bidra til effektiv drift. 

 IKT Sauherad felles kr 750.000 videreført  i planperioden, og gjelder en årsbevilgning knyttet 

til generell effektivisering og investeringer IKT og kontinuerlig oppgraderinger av dagens 

løsninger.   Bevilgningen må fordeles nærmere. 

 Investeringer IKT skole er budsjettert med en bevilgning på til sammen kr 560.000 i 2018, og 

500.000 årlig i perioden.  Dette er knytta til investeringer/ oppgraderinger i tråd med plan. 

 Asfaltering og vegopprustning er satt av i hele perioden med en årsbevilgning på kr 750.000,   

hvorav noe er eksakt spesifisert i 2018. 

 Midt-Telemark brann og redning gjelder plan for utskifting av brannbiler, Sauherad sin andel kr 

468.000 i 2018.  Nome er vertskommune for denne ordningen.   

 Investering innenfor VA-områdene er lagt opp i tråd med beregnet selvkostregnskap, og følger 

som eget vedlegg 5.   Renter og avdrag som flg av disse investeringene vil fremkomme i 

faktiske planer for det eksakte år, gebyrfastsetting og fremdrift. 

Å ha tilfredsstillende bredbåndsdekning i hele Sauherad er viktig både for bosetting og 
næringsutvikling.  Rådmannen vil legge frem en egen sak til formannskapet med kartlegging av 
tilstanden på dette med et forslag til prioritering.  Vår søknad nådde vi ikke opp i 2017, men vi vil gjøre 
nytt forsøk i 2018. 
  
Alle investeringsbeløpene må konsekvens-justeres ift. faktisk prosjektering og anbud.  Evt. tilskudd og 
rentekompensasjoner må tas inn som en mulighet når prosjektet vedtas. 
 
Investeringsbehov er identifisert gjennom prosesser i enhetene.  Rådmannen har lagt til grunn hva 
som er tilrådelig og styringssignaler. 
  
Kommunen har vært i en periode med omstilling og nedbetaling av underskudd.  Investeringsmidler er 
en forutsetning for at de økonomiske rammene til drift skal kunne fremskrives i planperioden.  Å ha en 
infrastruktur på bygg som er tilpasset bruken er avgjørende for å kunne ha en kostnadseffektiv drift. 
 
Låneopptak i perioden er på 198,6 mill kr eksklusiv investering til VAR- området.  Betalte avdrag er på 
anslagsvis 44 mill kr, slik at netto øker lånegjelden med 154 mill kr.  Dette påvirker driftsbalansen, 
samtidig som det er viktig for å lykkes med effektiv drift.  Investeringer i VAR-sektoren 57 mill kr (både 
renter og avdrag og økte gebyrinntekter) er holdt utenfor iom. det ikke skal påvirke driftsbalansen.  
  
Investeringene i slutten av økonomiplanperioden må justeres/ skyves på, utover i perspektiv-perioden 
på 10 år, når investeringsbehovet blir kartlagt og samordnet i NY kommune.   Det samme vil gjelde om 
vi ikke oppnår forbedringsmål på drift i tråd med økonomiplanen.   

 
Kapitalinntekt ved avhending av kommunale bygg vil komme i tillegg og skal disponeres av 
Kommunestyret. 
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Tabell 4.3.2 Investeringer i perioden  

 
2017 2018 2019 2020 2021

Krk. Fellesråd investeringer I742 350 000 350 000 250 000 250 000 150 000

Furumoen byggtiltak I789 3 000 000

Sauherad barne- og ungdomsskole I503 500 000 18 500 000 63 000 000 124 000 000 0

Fortetning arealbruk bygg I710 500 000

Oppfølging HMS og brannavvik bygg I715 endre tekst 1 500 000 500 000 250 000 250 000 250 000

Kommunehuset l og ll I814 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Gvarv samfunnshus ventilasjon/avfukting I 750 000               

Notevarp, ombygging av hellegang I 200 000               

Gvarv Samfunnshus, UU tilgang med HC rampe I 120 000               

Oppgradere kommunal bygg med LED belysning I 150 000               

Omsorgsboliger/ legekontor I 4 000 000 40 000 000

Egenkapitalinnskudd KLP - årsbevilgnng I737 800 000           1 000 000        1 000 000      1 000 000      1 000 000       

IKT felles Midt-Telemark - årsbevilgning I700 324 000           380 000           300 000         300 000         300 000          

Digitale alarmer I 275 000           

IKT lokal bevilgning Sauherad - årsbevilgning I815 750 000           750 000           750 000         750 000         750 000          

MT fellesinvestering skole I874 350 000           

Digitaliseringsprosjekt byggesaksarkiv I 1 000 000        

Sauherad kommune skole IKT I530 200 000           560 000           500 000         500 000         500 000          

Oppgradering kommunale veger I892 1 500 000        500 000           750 000         750 000         750 000          

Trafikksikring Erik W Gvarv og legesenteret I komm.andel 120 000           

Trafikksikring fatsdumper skoleveger l komm.andel 100 000           

Midt-Telemark brann og redning (fellesinv.) I844 696 000 468 000

Sum investeringer 14 470 000 29 723 000 74 800 000 167 800 000 3 700 000

Momskompensasjon 2 894 000 5 744 600 14 760 000 33 360 000 540 000

Overføring investering -2 894 000 -5 744 600 -14 760 000 -33 360 000 -540 000

Tilskudd -19 000 000

Kapitalinntekter finansiering egenkapitaltilskudd 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Låneopptak diverse investeringer 10 776 000 22 978 400 59 040 000 114 440 000 2 160 000

Låneopptak vann - og avløpsinvesteringer 31 050 000 9 950 000 9 000 000 7 000 000

Låneopptak i sum alle investeringer 54 028 400 68 990 000 123 440 000 9 160 000

lån div inv. 198 618 400   

lån VA 57 000 000     

Økonomiplan-perioden

 låneopptak i planperioden 

                           255 618 400 

 
 
 
 
Tabell 4.3.3 Investeringer i perioden VAR-området (sjølkostområdet) 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021

vann (i.712) 5 500 000 19 300 000 4 000 000 4 000 000 6 000 000

avløp (i.890) 8 400 000 11 750 000 5 950 000 5 000 000 1 000 000

sum investeringer vann og avløp 13 900 000 31 050 000 9 950 000 9 000 000 7 000 000

Låneopptak 13 900 000 31 050 000 9 950 000 9 000 000 7 000 000

låneopptak i p 57 000 000   

perioden  
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Tabell 4.3.4 Utvikling i lånegjeld i perioden 

 
Mill.kr 

 
2017 2018 2019 2020 2021

lånegjeld 1/1 348 000 000  362 716 000     406 644 400     464 634 400   576 574 400   

nye låneopptak 10 816 000    22 978 400       59 040 000      114 440 000   2 160 000      

nye låneopptak (VAR/ sjølkost) 13 900 000    31 050 000       9 950 000        9 000 000      7 000 000      

avdrag (10 000 000)   (10 100 000)      (11 000 000)     (11 500 000)    (11 500 000)    

lånegjeld 31/12 362 716 000   406 644 400       464 634 400       576 574 400    574 234 400    

Rentesats (FRA-rente) 2,38 % 2,42 % 2,36 % 2,36 %  
 

Låneopptak til startlån er ikke definert i perioden.     

Startlån vil ha en utgiftsside og en inntektsside, evt. låneopptak vil ikke belaste driftsbudsjettet i særlig grad. 

    
 

4.4 OPPSUMMERING I FORHOLD TIL VÅR ØKONOMISKE STRATEGI 
 

I budsjettrammesaken som ble behandlet i Kommunestyret i juni, ble det lagt noen føringer for det 
videre budsjettarbeidet i form av omstilling, nedbetaling av underskudd og fra 2017 netto driftsresultat 
tilsvarende verdi som inndekning av underskudd 5 mill kr.  Det er i Rådmannens forslag lagt til grunn 4 
mill kr til avsetning til disposisjonsfond i 2018 og 2019 og 2 mill kr i 2020 og 2021.   

Rådmannen vil kort redegjøre for hvordan dette budsjettopplegget ivaretar disse tre målene: 
 
Netto driftsresultat stabiliseres  
Med det opplegget som foreslås, vil det bli en resultatforbedring i begynnelsen av perioden, som 
svekkes noe mot slutten av perioden når Sauherad barne- og ungdomsskole er ferdig.  Ved utgangen 
av planperioden vil det være avsatt kr 25,7 mill kr til disposisjonsfond. 

 
Netto driftsresultat av brutto driftsinntekt i løpet av perioden 
Det er en klar resultatforbedring i perioden.  Positivt resultat 2018-2021 skyldes tilpasning til rammene/ 
forbedringsmål, og er i denne økonomiplanen omgjort til disposisjonsfond.  
 
Bærekraftig investeringsnivå skal ikke gi økte netto finansutgifter.  
De foreslåtte investeringer innebærer at netto lånegjeld øker de neste fire årene kr (ekskl. VAR 
investeringer innenfor sjølkost-området).  Denne belastningen med investeringer forutsetter at 
effektivisering av tjenestene gjennomføres og at man jobber kontinuerlig med ytterligere forbedringer.   
 
Dersom det ikke er mulig å få effekt på drift/ tilpasse driften til våre inntekter, så må investeringer 
skyves på dersom økonomien totalt sett skal være bærekraftig. Låneopptak i perioden er på 198 mill 
kr. Betalte avdrag er på anslagsvis 44 mill kr, slik at netto øker lånegjelden med 154 mill kr.  Dette 
svekker driftsbalansen.  Investeringer i VAR-sektoren er da holdt utenfor. 
 
Illustrasjon under viser hvor mye gjeld Sauherad og andre Telemarkskommuner har i prosent av sine 
driftsinntekter, og hvor mye av kommunens gjeld som er renteksponert.  Med renteeksponering mener 
man at enhver økning i rente må dekkes av driften, og kan ikke tas ut gjennom høyere avgifter på 
VAR-området eller gjennom høyere rentekompensasjonsinntekter. 
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Tabell 4.4.1 Telemark-kommunenes gjeld 
 
 

 
 
 
*) i slike oversikter skal man være oppmerksom på at kommunene kan ha organisert seg forskjellig ift  kommunale AS og 
kommunale foretak.     
Kilde: KS.no 

 
 

5.   Driftsområdene 
 

 5.1 RÅDMANNSTEAMET 
 

 
Tjenestens oppgaver, aktiviteter og 
utvikling 
 

 Området består av rådmann og 
4 kommunalsjefer (2 er felles 
for Sauherad og Bø) 

 Rådmannsteamet skal ivareta 
sentralt utviklingsarbeid på 
overordna nivå, på tvers av 
kommunen og ivareta helheten  

 Være kontaktpunktet ift politikk 
og administrasjon 

 Legge til rette for en god 
prosess ift kommunereform i 
interimsperioden 

 Lederutvikling 

 Arbeidsgiverpolitikk 
 
 

Nye element 2018: 

 Nytt blikk, læringsnettverk 

KS/BTV  

 Bygdepakke Sauherad kr 

400.000 

 

 
Netto driftsutgifter –  
Tjenesteområdet sin utvikling, årsverk og sykefravær 
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Nøkkeltall  

 2016 2017 2018 

Antall årsverk  hele kommunen 262,5 266,1 270 

Sykefravær hele kommunen  i % 8,5% 8,1% 7,4% 

Netto ramme mill kr 221,2 227,8 232 

Nøkkeltall:    

Antall innbyggere tall 1/7- 2016 og 1/7-2017 4300 4325 høyere 

Antall bedrifter 2014/2015/2016 - 31/12 589/599/609 høyere høyere 

Gj.sn still. str. pleie og omsorg 60% pr. okt 

 
67,4% pleie og 
omsorg (74,5% 
hele kommune) høyere 

Reduksjon i sykefraværet 8,5% 8,1% lavere 

    

Brukerundersøkelse  Ja 

Ja – 
innbyggerundersøkelse 

2017/2018 2017/2018 

Medarbeiderundersøkelser Ja 
Neste gang er 

2018  

 
 

Hovedmål 

 styrka attraktivitet og omdømme slik at vi sikrer befolkningsvekst og arbeidsplassvekst 

 tilrettelegge for næring og innbyggere og egen drift for å skape et energivennlig 

lavutslippssamfunn 

 organisasjonsutvikling slik at lederne klarer å jobbe planmessig og forbyggende 

 

Strategi  

 Planmessig, forebyggende perspektiv og tilrettelegging i alt vi gjør - slik at vi får fornøyde 

innbyggere, gode tilbud og god folkehelse. 

 

Utdypende kommentarer 

Hovedmål og strategi vil i planperioden styrke de frie inntektene, uten av det er lagt inn i tall i 

økonomiplanen. I tillegg styrker mål og strategi organisasjonen sin mulighet til å lykkes med den 

største arbeidsgiverutfordringen i kommuneNorge: sykefravær og deltid.  Fokus på planlegging og 

forebygging i de to største sektorene vil være avgjørende for å kunne gi innbyggerne de tjenestene de 

trenger i fremtiden. 

 

5.1.1 Sentralt utviklingsarbeid 
 
HMS-arbeid, IA-arbeid - oppfølging av sykefravær  
 
Helsefremmende, forebyggende arbeid og oppfølging av sykefravær 
 

Sauherad kommune har hatt en variasjon i sykefraværet siste årene.  Sykefraværet for 2010 var lavt 
på 7,7%. Høyeste nivå i 2013, reduksjon etter dette til rundt 8%.  Samlet sykefravær ved utgangen av 
september 2017 er på 8,1%.   
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
sykefravær i % 7,7 % 8,1 % 8,7 % 9,8 % 9,3 % 8,5 % 8,5 % 8,1 %  

 

 

 

 

 

Det er en viktig realitetsorientering at sykefraværet i kommunal sektor i perioden 2000-2016 har hatt et 
nivå på mellom 8 og 10%.   

 

Tabell: sykefravær kommuner og fylkeskommuner 2000-2016 

 

 

 

Kommunen har inngått IA (Inkluderende arbeidsliv) - avtale og vedtatt en plan for IA-arbeidet i 
kommunen. Kommunen har jevnlige møter med NAV som følger opp Sauherad på IA-planen. 
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Det har videre blitt gjennomført medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte i perioden 2011-
2016.  Alle enheter har definert tiltak inn i sin virksomhetsplan for å følge opp 
medarbeiderundersøkelsen, og gjøre oss bedre.   

 
Oppfølging av sykefravær 
Det er satt et sterkere fokus på oppfølging av sykefravær i Sauherad kommune, og det har gitt 
resultater.  Lederne får nødvendig veiledning slik at de er godt kjent med tilgjengelige muligheter i 
oppfølging av sykefraværet.  Sauherad kommune ser dette arbeidet som et av sine viktigste 
personalpolitiske tiltak, som gir stor merverdi.  

 
Informasjon ut til enhetene 
NAV med IA-rådgiver og bedriftshelsetjenesten er også veiledere ute på enhetene i arbeidet med 
sykefraværsoppfølging  Forøvrig er det på kommunenivå utarbeidet detaljert veiledning for lederne 
som skal følge opp sykemeldte, og avsatt ekstra ressurser for å støtte og hjelpe lederne i dette 
arbeidet. 

 

Registrering og håndtering av HMS-avvik 
Compilo  (Kvalitetslosen) er viktig som meldesystem for enkelthendelser, men også et styringsverktøy 
for kommunens ledelse når det gjelder å følge opp avvik; hva som registreres og hvordan dette 
håndteres. HMS-systemet blei innført fra 1/9-2014, og ressurser blei prosjektorganisert i 2015,  
fortsatte som en fast ordning fra 2016.  Dette er et viktig bidrag for å ha betryggende kontroll. Dette 
systemet ivaretar også en betryggende og effektiv rapportering til arbeidsmiljøutvalget. 

 

IA-arbeid, IA- avtale 

Kommunen har inngått ny samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv.  Kommune har satt 
seg mål ift målene på nasjonalt nivå, og skal i fellesskap med tillitsvalgte og vernetjeneste sette delmål 
og aktivitetsmål som bidrar til å oppnå intensjonen på nasjonalt nivå.   

 

Resultatmål for IA-arbeidet i Sauherad kommune: 

 Reduksjon i sykefraværet, mål for 2017 er - 7,4% 

 Rutiner for oppfølging  

 Oppfølgingsplaner 

 Øke tilrettelegging og gradert sykemeldinger 

 Hindre frafall og øke inkludering 

 Øke gjennomsnittlig avgangsalder 

 

Aktivitetsmål i den forbindelse: 

 Gjøre ledere trygge og gi de gode verktøy, som rutiner og veiledning, på hva som finnes av 
muligheter 

 Systematisk forbedringsarbeid/ HMS gjennom Compilo (Kvalitetslosen). 

 Rapportere sykefravær via målkort hver måned 

 Gjennomføre medarbeidersamtaler minimum en gang pr år.  

 Øke omfanget av arbeidsutprøving og språktrening 

 

Arbeidsmiljø generelt 
Rådmannen gjennomfører medarbeidertilfredshets-undersøkelse. Denne danner grunnlag for drøfting 
på hver enhet mellom ledelse, ansatte og tillitsvalgt. Enhetsleder har ansvar for at det iverksettes tiltak 
på bakgrunn av dette. 
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Ledelse og tillitsvalgte besluttet å gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse i 2016, basert på 10-
faktor undersøkelsen i Bedre Kommune.  Denne har fokus på utviklingsmuligheter og 
forbedringsmuligheter knytta både til ansatte og ledelse.  Undersøkelsen har spesielt fokus på 
mestring og motivasjon.   
 
Det har også i 2017 vært gjennomført  opplæring av ledere gjennom lederutviklingsprogram finansiert 
av eksterne OU-midler.  Fokuset i 2017 har vært på omstilling sog utvikling knytta opp til forberedelse 
til reformarbeidet for å danne nye Midt Telemark kommune. Dette gjør at alle ledere står godt rustet til 
å være en aktiv premiss i ny epoke. 
 
Opplæring og veiledning 
Sauherad kommune har innført og videreutvikler den digital læringsarenaen/ KS-læring for alle 
ansatte.  I tillegg er det satt inn nytt tiltak på ansattdag for alle nytilsatte.  Det er utviklet to 
opplæringsløp i KS læring, ett for alle ansatte og ett opplæringsløp for ledere.   KS læring er et viktig 
verktøy slik at vi på en effektiv måte sikrer dokumentert opplæring og veiledning til alle ansatte uansett 
funksjon i kommunen.  På sikt vil dette styrke vår rolle som arbeidsgiver og øke kvaliteten på våre 
tjenester.      
 
 
Hva er situasjon for kommuneNorge, hvor fornøyd er kommunale medarbeidere? 
European Employee Index (EEI) for 2017 viser at ansatte i kommuner og fylkeskommuner fortsatt har 
den høyeste arbeidsgleden i Norge.  Arbeidsgleden er beregnet ut fra en indeks som baserer seg på 
spørsmål knyttet til de syv innsatsområdene:  omdømme, overordnet lederskap, nærmeste leder, 
samarbeid, det daglige arbeidet, lønns- og ansettelsesforhold, faglig og personlig utvikling.  Dette 
tilsier at kommuneNorge har et meget godt utgangspunkt for å rekruttere gode og kompetente 
medarbeidere. 
 
 

 
 

Global Employee and Leadership Index 2016 er basert på svarene fra 5.500 tilfeldig utvalgte norske 

medarbeidere, og måler arbeidsgleden på en skala fra 0-100. 

 
 
5.1.2 Bedriftskultur og ledelse 
 

Sauherad kommune skal ha fokus på god bedriftskultur i alle enheter. Trivsel og gode psykososiale 
forhold på arbeidsplassen er viktig for å redusere sykefraværet og øke kvaliteten på tjenestene. 
Arbeidet med bedriftskulturen ses i sammenheng med at rådmannsteamet har igangsatt lederutvikling 
i utvidet ledergruppe, og arbeidet med heltidskultur.    

Rådmannsteamet legger til grunn følgende i sitt arbeid med lederutvikling:  

 God bedriftskultur skal danne grunnlaget for ansatte som er stolte av egen arbeidsplass, som tar 
ansvar for organisasjonen og hverandre ut fra et ønske om å utøve gode tjenester til kommunens 
innbyggere.  
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 Alle ansatte skal kjenne til Sauherad kommunes verdigrunnlag. Verdiene skal prege alle ansatte i 
deres møte med befolkningen.  

 Verdigrunnlaget vårt som er vedtatt i Sauherad kommune gjelder, men disse verdiene må 
innarbeides i vår kultur.   

o Bærekraft 
o Soliditet 
o Samhandling til felles beste 
o Organisatorisk bærekraft 
o Åpenhet 
o Tillit 
o Respekt for rammer 
o Trygghet 
o Mangfold 

 Sauherad kommune skal ha gode resultater i medarbeider- og brukerundersøkelser.  

 Bedriftskulturen skal ses i sammenheng med nærværsarbeid og utvikling av arbeidsmiljøet.  

 Bedriftskulturen skal knyttes til etiske refleksjoner og handlinger. 

 Omdømmebygging er en del av bedriftskulturen og skal vektlegge brukerperspektivet.  
 
 

5.1.3 Arbeidsgiverstrategi  
 

Tillitsvalgte og ledelse har i fellesskap utarbeidet verdier som skal vektlegges i  Sauherad kommune.  
Gjennom dette arbeidet la vi grunnlag for gode prosesser mellom ledelse og tillitsvalgte, og samtidig 
stimulere til etisk refleksjon og betydning av omdømme.  Gruppa laget en verdiplakat/ velkomstplakat. 
 

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune?  

 Profesjonelle i sin leder og arbeidsgiverrolle (forholdet leder og tillitsvalgt, ledere og medarbeidere, lov 
og avtaleverk, medbestemmelse og drøfting)  

 Til å stole på (lojal, inkluderende, åpen & transparent organisasjon, etterrettelig) 

 Setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring & utvikling (bærekraftig både på organisasjon og 
økonomi, slik at man sikrer best mulig tjenester for innbyggerne nå og i fremtiden) 

Hva forventer lederen av deg?  

 Lojal (mot kolleger, ledelse, brukere, politikere og ikke minst beslutninger) 

 En god kollega (inkluderende, medmenneske, bidrar til å sikre en godt arbeidsmiljø, snakke med 
hverandre, ikke om hverandre) 

 Løsningsorientert og fleksibel (kommunen er, og vil være i utvikling og omstilling, slik at man sikrer 
best mulig tjenester for innbyggerne nå og i fremtiden) 

 
I forbindelse med danning av Nye Midt Telemark kommune vil det å utvikle en ny arbeidsgiverstrategi 
bli et viktig arbeid. 
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5.1.4 Organisasjon og organisasjonskart 

 
Rådmannen legger vekt på følgende punkter som strategi for å oppnå målene i økonomiplanen, 
ledelse i form av: 

 struktur  

 klare linjer  

 myndiggjøring av ledere og medarbeidere 

 virkemidler i form av delegasjon 

 ansvar   
 
Sauherad kommune har en administrativ organisasjons-struktur med flat to-nivå modell. 
Administrasjonen er organisert i fire kommunalsjefområder, og hver kommunalsjef representerer 
rådmannen i hierarkiet.  Alle enheter ledes av en enhetsleder som er direkte underlagt rådmannen. 
Enhetslederne har ansvaret for personal, økonomi og tjenesteproduksjon i sine enheter innenfor 
vedtatte rammer.   
 
Endringer fra 1/7-2017.  To kommunalsjefet i Sauherad er også kommunalsjefer i Bø.  Kultur er flytta 
fra oppvekst til stab, støtte og utvikling.   Tjeneste for integrering og kompetanse (TIK) er flytta fra 
Oppvekst til Helse, Omsorg og Velferd. 
 

 (slik det er vedtatt i Sauherad, inkl. enheter som er organisert utenfor kommunen i interkommunalt 

samarbeid, kommunale AS og IKS (interkommunalt selskap) 
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5.1.5 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 

I Kommuneplanens samfunnsdel for Sauherad kommune er ett av målene: Sauherad kommune skal 
være et trygt sted for folk, eiendom og miljø.  
 
Kommunen har en viktig rolle i samfunnssikkerhet og beredskap, og den må gjennom risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS) sørge for å ha det nødvendige grunnlaget for forebyggende tiltak, 
beredskap og for utvikling av et robust og bærekraftig samfunn. Sauherad har vedtatt Risiko- og 
sårbarhetsanalyser og overordna beredskapsplaner som skal følges opp i kommunens drift og 
utvikling. Risiko- og sårbarhetsanalysen har konkludert med anbefalte tiltak, som de respektive 
fagansvarlige i kommunen må sørge for at innarbeides i drift, planer og budsjetter. 
 
I 2017 er eksempelvis nødstrømsaggregater anskaffet, brannverntiltak er utført på Furuheim og satt i 
gang på Furumoen. Dimensjonering og planlegging av overvannssystem/VA-nett gir oppstart av 
prosjekter i VA-sanering på Akkerhaugen og høydebassengprosjekter på Hørte og Nordagutu. 
Flomberegninger i lys av forventet klimautvikling vil gi oppdatert grunnlag for arealplanlegging og 
fysiske tiltak. I 2017 er flere beredskapsøvelser gjennomført (i samarbeid med Fylkesmannen) og 
beredskapsplaner oppdatert. I 2018 vil planverket bli oppdatert med sikte på interimsperioden fram til 
01.01.2020 og i den nye kommunen. Kompetanseplaner blir viktige. Etter gjeldende planstrategi skal 
overordna ROS-analyser og beredskapsplanverk for den nye kommunen lages i 2019.  Det er 
opprettet beredskapsråd i 2017, og første møte gjennomføres 24.11.17.   
 

 

5.1.6 Klima og miljø 

 
Kommuneplanens samfunnsdel beskriver klimaendring som bakgrunn for globale utfordringer, som 
også gir lokale utfordringer og konsekvenser: 

 sosial uro/befolknings-forflytninger 

 endring i matvaresituasjon, energisituasjon og verdensøkonomi 

 lokalt endrede værforhold  

 økte klimahensyn i utvikling av infrastruktur og arealforvaltning 

 et lavutslippssamfunn  

 et samfunn som tar vare på dyrka og dyrkbar jord og opprettholder et aktivt landbruk 
 
I Kommuneplanens samfunnsdel er samfunnsssikkerhet og klima satt i sammenheng i følgende mål:   
Vi vil ha en robust kommune som tar høyde for fremtidige klimautfordringer og som er godt forberedt 
på uventede hendelser. Dette er fulgt opp i strategier. Uoversiktlige forhold rundt flyktningestrømmer 
og kommunens bosettingsarbeid i 2017 er eksempel på at globale forhold gir utfordringer lokalt for 
Sauherad.  
 
Hovedprosjekt Bygdepakke Sauherad og Bø har som mål å redusere biltrafikken gjennom planlegging 
og tilrettelegging for kollektivtrafikk og sykling. 
 
Det arbeides med kontinuerlig forbedrings- og effektiviseringsarbeid innen både  forvaltningen og 
tjenestene - som igjen gir positiv effekt mot handlingsdelen i vedtatt energi- og klimaplan: 

· Digitale prosesser, SvarUT – ledervertøyet Visma BI - digital samhandling medfører lavere 
papirforbruk og lavere transportkostnader   

· Nytt skolebygg – energisparende på sikt. Engasjert prosjektleder, og Konseptvurdering av 
klimavennlig bygging blir tatt innledningsvis i prosjektet  

· Fortetting og effektivisering arealbruk bygg – energisparende. Det jobbes med fortetting i 
sentra gjennom bygging av omsorgsboliger.  

· Oppfrisket innkjøpsreglement –  kriterier for vurdering av “kortreiste”- og lokale- innkjøp - 
både på avtaler og såkalte små-innkjøp 

· Økt andel elektronisk innkjøp 
· Økt andel e-faktura 
· El-biler: El-biler er i innkjøp til Driftsenheten.  
· GS-veg Gvarv – Akkerhaugen. Det er bevilga 4 mill kr GS-veg Bø/ Gvarv.  
· El-sykler: innenfor pleie og omsorg  
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· Sauherad har fått 135.000 til ladepunkter – planlegges inn i rehabilitering kommunehuset sitt 
uteareal.  Gjennomføringen av rehabilitering utearealet blir forsert.  I tillegg planlegges det 
tre andre ladestasjoner i kommunen. 

· Bygdepakke Sauherad – vedtatt i Kommunestyret. 

 

 
5.1.7 Planer  
 
En visjon for Sauherad kan forstås som et mål om hvordan Sauherad kan utvikle seg og bli 
med tanke på kultur og posisjon, som et samfunn å leve i og som vår del av en verden i 
endring. Visjon i Kommuneplanens samfunnsdel: 
  

Vi vil at Sauherad skal være et godt sted som folk i alle aldre finner attraktivt gjennom gode 
nærmiljø, stimulerende omgivelser og gode utviklingsmuligheter i alle livsfaser. Vi vil at 
muligheter skal kunne realiseres innenfor rammer som tar hensyn til dagens behov og uten å 
ødelegge for framtidige generasjoner.   

  
Kommuneplanen er det viktigste styrende dokument for en kommune. Den består av tre deler: 
En arealdel, en samfunnsdel og en handlingsdel til samfunnsdelen. Arealdelen og 
samfunnsdelen skal dra de lange linjene og skal tas stilling til minst en gang i hver 
kommunestyreperiode. Handlingsdelen vurderes årlig sammen med årlig budsjett og 
økonomiplan.  De årvisse og fireårige rulleringene følger plan og bygningslovens krav, og de er 
viktige for at planene skal få sin virkning som styring og verktøy for kommunens politikere, 
ansatte og innbyggere. Den nye samfunnsdelen til kommuneplanen er forma kort og oversiktlig 
slik at den skal kunne virke som praktisk verktøy og rettesnor for prioritering og styrt utvikling.  
 
Planstrukturen skal sikre:  

 at mål og strategier blir gjennomgående fra kommuneplanens samfunnsdel, via 
handlingsplan/tema-sektor-fagplaner til virksomhetsplaner 

 at tiltak på handlingsplan/tema-sektor-fagplaner til virksomhetsplaner knyttes besluttede 
mål og strategier  

 at det blir klare skille mellom politisk besluttede mål, strategier og rammer og 
administrativt besluttede virksomhetsplaner og tiltak 

 at det blir klare  forventingsrammer for administrativ rapportering mellom administrasjon 
og politiske organ.  

Det er vedtatt felles planstrategi for Sauherad og Bø for 2017-2019.  Kommunestyret i Sauherad 
og Bø har delegert myndighet til Fellesnemdna som skal være planutvalg for kommuneplanen 
sin samfunnsdel for nye Midt Telemark kommune.   

Fellesnemnda for NY kommune starta arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel høsten 
2017. 
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5.1.8 Utvikling i årsverk og sykefravær 

 
 

 

Fravær 2017, tom oktober.   
        Årsverk er pr. 01.11.17 (pt.), faste 

årsverk. 
        Antall ansatte er ift de som er kodet som fast ansatt og engasjement i systemet, kan avvik fra faktisk budsjett 2018. 

Tallet kan også avvike fra budsjetterte årsverk i 2017. 
      

 

 

Telling fra 2013 er i nytt ERP system og tellemåte avviker fra tidligere system.    

Årsverk barnehage virksomhetsoverdratt til Grenland barnehage ca 33 årsverk 
   Flytting kan påvirke beregningene pr enhet fagområde, men ikke totaltallene. 
   Fagsjefsområdet til rådmannen: sosialtjenesten/ NAV, TIK og kultur blei overført til HOV og Oppvekst fra 1/1-14.   

Kultur flytta fra oppvekst til stab, støtte  
Utvikling 1/7-2017, og tilsvarende for TIK fra oppvekst til helse omsorg og velferd. 
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5.2 FAGSJEFOMRÅDE STAB, STØTTE, KULTUR & UTVIKLING 
 

Tjenestens oppgaver, aktiviteter og 
utvikling 

 Politisk, ordfører, formannskap og 
kommunestyret (1,1 årsverk) 

 Rådmannens lederteam (3,5 
årsverk) 

 Stab & service inkl. politisk 
sekretariat  (6,5 årsverk)  

 Økonomi & personal (7,9 årsverk) 

 Annet (Till.v./næring ca. 1,5 – netto 
årsverk) 

 Midt Telemark IKT kr 2.400.000 
(inkl.lisenser) 

 Midt Telemark rådet kr 235.000 

 Midt Telemark regnskapskontroll kr 
292.000 (færre kommuner) 

 Midt-Telemark Næringsutvikling kr 
760.000   

 Revisjon og kontrollutvalg 872.000 
 Kirkelig fellesråd, tilskudd 

3.550.000 (husleie Nes Menighetshus 

kr 255.000 og Bloms løkke kr 35.000 
(ny 2018)) 

 
Endringer til 2018: 

 Bygdepakke kr 400.000 (kultur) 

 Økt bevilgning Nordagutu 
sambruksanslegg kr 70.000 (kultur) 

 Økt bevilgning Bloms Løkje kr 
35.000 (kirkelig fellesråd) 

  

 
Netto driftsutgifter –  
Tjenesteområdet sin utvikling, årsverk og sykefravær 
        
 

 

 
Nøkkeltall 

 2016 2017 2018 

Antall årsverk  
(overføring av kultur 1/7-2017 utgjør 4,6 årsverk)  21,1 24,1 24,1 

Sykefravær 8,3% 6,9% <3% 

Netto ramme mill kr 33,9 36,3 37,6 

Nøkkeltall:    

Bedre plassering på kommunebarometeret 350 361  

Antall henvendelser sentralbord 2500 2746  

Svar INN og svar UT – starta prosess Ja   

Elektronisk handel - andel 7% 9% Mål 10% 

Antall e-fakturaer pr mnd ut – andel pr. oktober 45% 47% Mål 70% 

Antall manuelle lønnsslipper – andel 
Antall mobile lønnsslipper 

8% 
0% 

3% 
11% Høyere 

Antall e-fakturaer pr mnd inn-andel 57% 60% Mål 75% 

Antall ikke ferdigstilte rekrutteringssaker – andel   20% Lavere 

Antall reviderte rutiner i Compilo ift ant rutiner  64% Høyere 

Antall rutiner på kjøreplan ift antall rutiner i Compilo  68% Høyere 

Antall kulturskoleelever 127 125  

Medarbeiderundersøkelser Ja 2018 2018 

 
*)Andel = antall i prosent av totalen 
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Mål  

 Bedret servicegrad mot innbyggere og internt til organisasjonen 

 Frigjøre tid til veiledning og service 

 Organisasjonsutvikling slik at medarbeiderne går fra drift til veiledning 
 
Strategi  

 Effektivisere og digitalisere arbeidsprosesser 

 Forebyggende perspektiv i alt vi gjør 

Utdypende kommentarer 

 Mål og strategi gir en retning til ytterligere digitalisering, slik at frigjort tid kan benyttes til 

veiledning/ støtte internt i organisasjon og økt servicegrad mot innbyggerne gjennom en digital 

innbyggerdialog.  Frigjort tid og ressurser vil styrke de største tjenesteområdene.  

 

 

For kulturområdet vil mål og strategi under oppvekst være gjeldende, i den forstand at kultur vil 

understøtte målene der.  For eksempel gjennom Sommer i Sauherad og Vinter i Sauherad. 

 

5.3 FAGSJEFOMRÅDE OPPVEKST 
 

Tjenestens oppgaver, aktiviteter og 
utvikling 

 Fellesutgifter skole og 
barnehage 

 Sauherad barne- og 
ungdomsskole 

 Midt Telemark PPT 

 Midt Telemark barnevern 
 

Nye kostnadselement 2018: 

 10.000 kr på fellesområdet til 
ungdomsrådets disposisjon  

 1,8 mill økte kostnader 
spesialundervisning private 
skoler, samt skoleplass og 
spesialundervisning 
fosterbarn 

 1.010.000 kr til tidlig innsats     
1. – 4. trinn 

 Styrking 1 årsverk PPT 

 Styrking adm. barnevern 
750.000 (1/2 effekt 2018) 

 Reduksjon tiltak barnevern              
- 300.000 
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Nøkkeltall  

 2016 2017 2018 

Antall årsverk   
(overføring av TIK og kultur utgjør 17 og 5 årsverk, tilsammen 
22 årsverk) 106,5 83,3 

 
 

85 

Sykefravær i % 8,3% 6,7% 

7,4% 
(IA-målet hele 
kommunen) 

Netto ramme mill kr 80,7 81,7 82,5 

Nøkkeltall:    

Antall elever i grunnskolen/ skoleår 406 400  

Antall elever med spesialundervisning / skoleår 49 57  

Antall elever privatskoler 77 93  

Antall elever i SFO 77 80  

Antall aktive barn/klienter i barnevernet 45 37  

Antall barn i fosterhjem/institusjon/ettervern 12 12  

Antall barn i barnehage 191 198  

Barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehage 10 10  

 
Mål 

 Legge til rette for at flere barn og unge deltar i aktiviteter. 

 Skape lavterskelmøteplasser i samarbeid med frivillige organisasjoner  for barn, unge og voksne. 

 Avdekke behov for hjelp og sette inn tidlig innsats og forebygging. 

 

Strategi 

 Øke tverrfaglig kompetanse og samarbeid innenfor oppvekst 

 

Utdypende kommentarer 

Barnevern 

Barnevernet har over lengre tid hatt et stort sjukefravær, samtidig som det har vært store 

arbeidsmengder. Det arbeides med å snu de utfordringene barneverntjenesten har hatt ved at mange 

saker burde vært løst på et lavere nivå, og at saksbehandlingen kan bli mer effektiv. For å bedre på 

dette bytter tjenesten fagprogram fra 2018. Det jobbes også med fast prosessrettledning til de ansatte, 

for å forebygge sjukefravær og utbrenthet.  

Det er opprettet en prosjektstilling i barnevernet fra august 2017. Den ansatte i prosjektstillingen skal 

blant annet se på det tverrfaglige samarbeidet mellom Nome, Bø og Sauherad, og hvordan vi kan bli 

betre på forebyggende arbeid og samarbeid. Den ansette i prosjektet skal også følge opp rapporten 

fra  Skagerak Consulting, og Forvaltningsrevisjonens gjennomgang med barneverntjenesten. I forhold 

til budsjett 2018 er det lagt opp til en gradvis reduksjon på ca 3 i årsverk i barneverntjenesten. Selv om 

en bemanner ned er det fortsatt en økning i admininstrasjonskostnader fra 2017 til 2018 på kr 

750.000. 

Ungdomsrådet 2017/2018 hadde oppstartsmøte i september - de har 3 møter i semesteret.  Møter 

legges i forkant av utvalgsmøte for Oppvekst. Ungdomsrådet er også med i brukergruppa i arbeidet 

med ny skole, samt at leder av Rådet sitter i byggekomiteen. Retningslinjer for ungdomsrådet ble 

godkjent av OKI-utvalget 1.november 2016 og danner grunnlaget for arbeidet i 2018. 
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PPT 

Midt-Telemark kommunene har i 2017  6 årsverk fagstillinger og Telemark fylkeskommune har 2,5 

årsverk fagstillinger.  Leder og merkantil utgjør 2 årsverk. I rapporten til Telemark kommunerevisjon fra 

mai 2014, «Erfaringer med Midt-Telemark PPT», viser undersøkelsene at skolene ønsker mer 

systemretta arbeid fra PPT, og at omfanget av individrettet arbeid avgrenser det systemretta arbeidet. 

Med utgangspunkt i dagens bemanning ved Midt-Telemark PPT, har tjenesten liten mulighet til å 

oppfylle lovkrav og imøtekomme ønsker fra kommunene, om å styrke systemretta arbeid i både 

barnehager og skoler. Det er derfor i budsjett 2018 lagt inn midler til et årsverk for å styrke dette 

arbeidet, spesielt det nye lovkravet i forhold til systemisk arbeid i barnehagene.  

Sauherad barne- og ungdomsskole 

Skolen har relativt stabilt elevtall, men har hatt en økning i antall elever med behov for 

spesialundervising. Det legges opp til et tett samarbeid med bla. PPT rundt disse. Skolen har redusert 

sin ramme frå 2017, og har løst det ved å redusere driftsutgifter, samt å redusere antall årsverk fra 

august 2018. Neste års 1. klasse er et stort kull; 52 elever – noe som legger et press på et allerede 

fullt småtrinn.  

Fellesutgifter barnehage og skole 
 
Det er økte kostnader til spesialundervisning i private skoler, samt spesialundervisning og kjøp av 

skoleplass til fosterbarn og gjesteelever. Det er også økte kostnader til skoleskyss. I forhold til 

barnehage er det lagt inn en reduksjon i årsverk på spesialpedagog og assistent fra aug. 2018 – dette 

opp mot reduksjon i vedtak grunnet overgang fra barnehage til skole.  

 
Det er inngått avtale om tjenestesamarbeid mellom Sauherad og Bø fra 2017.  Kapasitet og 
kompetanse er sikret gjennom økt kapasitet på pedagogisk konsulent.   
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5.4 FAGSJEFOMRÅDE HELSE, OMSORG OG VELFERD INKL. TJENESTE 

FOR INTEGRERING OG KOMPETANSE (FRA 1/7-2017 – FRA OPPVEKST) 
 

 
Tjenestens oppgaver, aktiviteter og 
utvikling 

 Nav /sosial 

 Tjenester for integrering og 
kompetanse (Tik) 

 Pleie og omsorgstjenester 

 Institusjon  

 Omsorgsboliger 

 Dag og aktivitetstilbud 

 Helse og legetjenester 
      Legevakt  

 Arbeidsmarkedstiltak 

 Miljøhygenisk 

 Interkommunale samarbeid 
-Frisklivssentral 
-Øyeblikkelig hjelp- (KAD)  
Samhandlingskoordinator 
kommuneoverlege 
kommunepsykolog 

 
 
Nye kostnadselement 2018: 
 

 Prosjektleder for etablering av 
Sauherad frivillighetssentral  

 Forebyggende arbeid barn og 
unge full effekt (12mnd) 2018. 
Kommunepsykolog  og 
familieveileder. 

 Økt kapasitet innenfor 
demensomsorgen. 
Omhjemling av oms. boliger 
på Furumoen( 8 plasser) 

 Styrket kompetanse i hj.spl 
(distrikt) opp mot 
kommunereform og nye 
oppgaver for kommunen 

 Psykisk Helse og  Rus /Nye 
oppgaver -
samhandlingsreformen. 
Nasjonale føringer. 

 Sauherad legekontor  2018 
budsjett korrigert for 
reduserte inntekter. 

 Økt ressurs 
kommuneoverlege i Midt 
Telemark (0,2% på 3 
kommuner) 

 Ny Interkommunal legevakt 
på Notodden helårseffekt  fra 
2018. 

 
 
 

 
Netto driftsutgifter –  
Tjenesteområdet sin utvikling, årsverk og sykefravær 
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Nøkkeltall  

 2016 2017 2018 

Antall årsverk   
(overføring av TIK er ca 17 årsverk i vekst) 106,4 127,2 130 

Sykefravær 9,8% 9% 

<9% 
(IA-målet 7,4% 

hele kommunen) 

Netto ramme mill kr 90,6 98,5 102,1 

Nøkkeltall:    

Pleie og omsorg    

Antall tjenestemottakere 216 233*  

Gjennomsnittlig stillingsprosent    

Utskrivningsklare / døgn 0 4  

Leie av plasser andre kommuner/ døgn 

 
6 

           
14 

 

 

Antall avlastningsplasser i for pårørende 1 2 2 

Antall saker/ behandlede søknader 258 260  

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 22 23  

Brukerundersøkelse Nei ja ja 

Ø-hjelp senger gj.sn bruk/ år i prosent 0,33 % 0,33  

2 avlastningsplass deles på 4 
personer/rullerer 

 
100% 

 
100% 

 

 

NAV    

Unge uten arbeid / 18-30 år ordninære 
arbeidssøkere totalt 50 

27 i snitt  
2017  

Ordinære arbeidssøkere 18-30 år  8  

Med nedsatt arbeidsevne18-30år  15  

Brukerundersøkelse Ja Ja  

Helse    

Antall fødte 2017 39 33  

Brukerundersøkelse Nei Nei  

Tjeneste for integrering og kompetanse    

Nye bosettinger   31 10  

Deltakere i introduksjon 40   

*pr. dd., varierer gjennom året. PLO + Sauherad Bygeheim + psykiatri 

Mål 

 Styrke og utvikle  kommunenes hjemmetjenester slik at disse bidrar til at flere kan bo lengst 

mulig i eget hjem. 

 Flere unge i arbeid med fokus på gruppen 18-30 år 

 Tidlig  tverrfaglig innsats for utsatte barn og unge  

Alle enhetene innenfor fagområdet  skal  utvikle og yte tjenestene  med fokuset på at de bidrar til 

målet om økt mestring og livskvalitet. Tjenestene skal ha et brukerperspektiv. 

 

Strategi 

Styrke tidlig innsats i hjemmetjenesten for å forebygge økt behov for tjenester og utsette innleggelse i 
institusjon. 
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Understøtte frivillig innsats som en ressurs og som en arena for deltakelse og mestring. 
 
Styrke tidlig innsats og lavterskeltilbud for familiene gjennom tverrfaglig arbeid  på tvers av tjenestene i 
kommunene. 
 
 
Generelle kommentarer  
 
Det er gruppen yngre eldre som øker mest de neste 5 årene. Kommunene får  også gjennom sentrale 
føringer et større ansvar for helsetjenester til sine innbyggere. Kapasitet, kompetanse og tidlig 
innsats/forebygging er sentralt i planlegging og gjennomføring av alle kommunale helsetjenester. 
 
NAV 
 
Kvalifisering for arbeid er sentrale mål  i Nav sine tjenester og i det kommunale integreringsarbeidet.  
Utfordringer i tjenesten er økende antall på arbeidsavklaringsstønad.  
Nav nasjonalt gjennomgår en omstilling i tjenestene for å møte endringer i samfunnet og 
arbeidsmarkedet. I 2018 vil det etableres et felles Nav kontor mellom Nome, Bø og Sauherad. 
 
Frivillige som ressurs 
 
Det er vært en prosess for etablering av frivilligsentral i kommunen. Kommunene mottar et tilskudd på 
ca. 400 000 til frivilligsentral. For 2018 organiseres dette i prosjekt med prosjektleder for å etablere 
frivilligsentral i kommunen.  
 
Helse og legetjenester 
 
Befolkningsutviklingen og medisinsk utvikling gir flere som lever med sykdom lengre og et økt behov 
for helse og legetjenester. God tilgjengelighet og kompetanse i legetjenesten er et viktig tiltak for å 
møte behovet. 
Det har vært et stort vikarbehov i legetjenesten de siste 3-4 årene, noe som gir redusert kvalitet og 
økte vikarkostnader. Det har vært et fokus i tjenesten for å få ansatt leger i ledige fastlegehjemler. 
Legesenteret har 5 fastlegehjemler + turnuslege. I 2 av hjemlene er det vikarer frem til januar 2018. 
Det er fra tjenesten meldt  et sterkt behov for nye lokaler til legekontordrift. Dagens lokaler ble bygd for 
25 år siden er ikke tilpasset  dagens drift. Egnede lokaler vil styrke kvalitet og rekruttering til 
legestillinger. Leger har takket nei til ledige stillinger med begrunnelse i lokaler. Det er 
plassutfordringer til kontorer og laboratorietjenester. I 2018 gjennomføres et forprosjekt der en ser på 
alternativer for nytt legesenter og organisering av dette. Dette sees i sammenheng med  bygging av  
sentrumsnære  omsorgsboliger på Gvarv. 
 
Arbeid med ny kommune fra  2020. Det har i forbindelse med dette vært en gjennomgang av alle 
interkommunale samarbeid.  Det er konkludert med et behov for å ha en 100% stilling som 
kommuneoverlege. På bakgrunn av dette arbeidet  er det lagt inn en økning  på 0,2 % ressurs ( på 3 
kommuner) på kommuneoverlegestillingen. 
Kommunepsykolog  felles for Bø og Sauherad ble ansatt i 2017 og vil ha 12/12 effekt i 2018. Stillingen 
skal styrke kommunene i sitt forebyggende arbeid og spesielt fokus på forebygging innenfor psykisk 
helse hos barn og unge. Stillingen er delvis finansiert av tilskudd fra Helsedirektoratet. 
 
Psykisk helse og rus. Kommunen har fått et økt ansvar for personer med  behov for disse tjenestene. 
Styrking med årsverk fra  september 2018. Omsorgsboligene i Holmenvegen tildeles i dag til brukere 
av tjenesten for psykisk helse og rus med behov for bolig. 
 
Det er en svak nedgang i antall fødsler i 2017 i Telemark og i Sauherad. Dette varierer over tid. 
Sauherad har felles jordmor med Nome kommune. 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste har nå alle helsesøsterstillinger besatt og det har startet 1 årsverk 
som familieveileder i 2017. Dette vil styrke arbeidet med tidlig og forebyggende innsats for barn og 
unge.  
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Arbeidet med å etablere felles fysio- ergoterapitjenester og hjelpemiddelsentral i samarbeid med Bø 
kommune skal være fullført i første halvdel av 2018. Målsetting er et styrket fagmiljø og redusert 
sårbarhet i drift.  
Hverdagsrehabilitering, opptrening, hjelpemidler er viktige tjenester for å nå målene om at flere skal 
kunne bo lengre hjemme og forebygge økt behov for tjenester. 
 
 
Pleie og omsorgstjenestene 
 
Pleie og omsorgstjenesten har styrket kompetansen i sine tjenester med etablering og organisering av 
fagstillinger knyttet til sykepleierstillinger. Dette utgjør 1 årsverk for 2018. 
 
Hverdagsrehabilitering er etablert som en fast tjeneste i kommunenes omsorgstrapp  i 2018 (1 årsverk 
i budsjett 2017) og skal sammen med dagtilbud og hjemmetjenester bidra til at flere kan bo  lengre i 
eget hjem. 
 
Dagtilbud til eldre. Aktivitør på dagsenter  er tilsatt fast i 2017 med oppstart fra januar 2018 . Det er 
lagt vekt på at dette tilbudet  skal utvides til å bli et dagtilbud som kan nå flere hjemmeboende og at 
det skal være et aktivitets-, kultur- og mestringstilbud som  skal  bidra til  å forebygge isolasjon, 
ensomhet og de helsemessige konsekvensene dette kan gi. 
 
Utover dette er bemanningsnormen videreført  innenfor pleie og omsorgstjenestene på 2017 nivå. Det 
er meldt behov for økt bemanning innenfor demensomsorg. Denne tjenesten melder om utfordringer i 
drift med høyt sykefravær over tid og et krevende arbeidsmiljø. Det leies inn i dag ved behov. En vil 
måtte komme tilbake til dette etter en gjennomgang av ny turnus ifbm. omlegging av drift til 
institusjonstjenester og eventuelt et redusert behov i hjemmetjenesten.  
 
Siste 8 ( av 24) leiligheter på Furumoen endrer bruksområde fra omsorgsboliger til institusjon. I tråd 
med KS vedtak om å styrke tjenesten til personer med demens i kommunen. 
Tilrettelegging på bygg blir fullført i 2018. 
 
Prosjekt Heltidskultur. Svært gode resultater i 2017. Økt stillingsprosent, færre ansatte å forholde seg 
til for brukere og større fleksibilitet for brukere i hverdagen.  Alle Plo- tjenestene har etablert lokal 
vikarbank innenfor egne rammer. Dette innebærer at ressurser er omdisponert fra vikarbudsjettet til 
fastlønn. Det er risiko knyttet til dette men et mål er redusert fravær som koster  kommunen økonomi 
og kvalitet. En ansetter da en fast ansatt vikar som dekker opp ved fravær.  
 
Trygghetsalarmer blir digitale fra 2018. Dette innebærer innkjøp av  nye alarmer til tjensten. 

 
 
 
TIK - Tjenesten for integrering og kompetanse 
  
Bosetting av enslige mindreårige avvikles i 2018 på grunn av for få bosettinger.  Det er noe risiko 
knyttet til nedbemanning i 2018. Det er gjennomført en avvikling av årsverk og overgang til andre 
stillinger. Risiko i budsjett 2018 knyttet til overtallige og overgang til andre stillinger. 
Grunnbemanning i hele Tik er ca. 11 årsverk i 2018. Kommunen er bedt om bosetting av 10 nye 
flyktninger for 2018. Videre bosettingsbehov i kommunen vil være en del av planlegging i arbeidet med 
tjenesten i ny kommune 2020. 
 
Antall deltakere introdukusjonsprogrammet har vært høyt i 2017 med 40 personer. Snitt tidligere år har 
vært ca 30 deltakere i introduksjon. 
Familiearbeidet er styrket med familieveileder som følger opp i tjenesten og i undervisningen. 
Dette er delfinansiert av ekstratilskudd til kommunen. 
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5.5 FAGSJEFOMRÅDE NÆRING, PLAN OG TEKNIKK 
 

 
Tjenestens oppgaver, aktiviteter og 
utvikling 

 Kommunale bygg og eiendommer 

 Kommunalteknisk infrastruktur 

 Renovasjon og avløpsslam 

 Fysisk kommuneutvikling 

 Næringsutvikling 

 Plan-, bygge og delingsaker 

 Matrikkelsaker 

 Forurensingssaker/miljøsaker 

 Landbruk 

 Brann og redning 
 

Nye kostnadselement 2018: 

 Endret drift på Furumoen og i Erik 
Werenskioldsgate 9.  

 Boligstiftelsen/ vaktmester 

 Branndokumentasjon og brannkrav 
etter tilsyn. 

 Innføring av tvungen 
hytterenovasjon. 

 
Netto driftsutgifter –  
Tjenesteområdet sin utvikling, årsverk og sykefravær 
        
 

 

 
 
Nøkkeltall  

 2016  2017 2018 

Antall årsverk   28,5 31,5 31,5 

Sykefravær 4,6% 5,1% 

<5,1% 
(IA-målet for hele 

kommunen er 
7,4%) 

Netto ramme mill kr 30,2 28,6 28,9 

Antall kvadrat bygg kommunalt eie 24 419 24419  

Antall kvadrat bygg, kommunalt leie 1 544 1544  

Antall byggesaker  91  95  

Antall ferdigattester  31 40  

Antall matrikkelsaker  36 26  

Antall vedtatte reguleringsplaner  2 5  

Antall reguleringsplaner i prosess  7 5  

Antall tilkoplingssaker 2 0  

Antall nye boliger 11 1  

Antall km vei totalt Ca 65 65  

Antall km vei asfaltert i året Ca 1 km   

Antall abonnenter vann  1314  

Antall abonnenter avløp  971  

Antall abonnenter slamtømming  796  

Antall abonnenter renovasjon  2620  

Antall piper  2254  

Brukerundersøkelse Ja Nei  

Medarbeiderundersøkelser Ja nei  
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Hovedmål 

 Offentlig rom og offentlige veier i en standard som bidrar til at Sauherad framstår attraktiv og 

velstelt. 

 Utvikling og drift bidrar til økt klimahensyn og et energivennlig samfunn. 

 Vi anerkjennes for å bidra til økt arbeidsplassutvikling, befolkningsvekst og attraktive tettsted 

gjennom aktivt planarbeid, veiledning og oppmerksomhet. 

 

Strategi 

 Strukturert utvikling av personell og bruk av egne og samarbeidende ressurser i planmessig, 

forebyggende og forutsigbar innsats. 

 

Utdypende kommentarer 

Mål og strategier samsvarer med mål i kommuneplanens samfunnsdel og formannskapets 

budsjettsignal, men driftsbudsjettets rammer gjør at styrka satsing på offentlig rom/veier og 

stedsutvikling ikke reflekteres i tallbudsjettet. Det samme gjelder forebyggende vedlikehold i 

byggforvaltning. Innen tjenesteområdene bygg forvaltning og kommunale veier/parker, plasser og torg 

(Driftsenheten) begrenses innsatsen til kjerneoppgavene. Forebyggende prioritering vil være under 

løpende press, og støttefunksjoner/bistand utenfor kjerneoppgavene må prioriteres ned. God 

kommunikasjon og respekt for roller blir viktig for å motvirke belastning på organisasjonen og for at 

ikke målene skal bli unødig skadelidende. Plan og forvaltning har risiko på inntektssiden 

(gebyrinntekter avhengig av aktivitetsnivået i kommunen). 

De utdypende kommentarene fra i fjor er også gyldig for 2018 budsjettet, men det en vil med dette 

utdype hvert enkelt arbeidsfelt for å gi en bedre innsikt i situasjonen og arbeidsoppgavene til teknisk. 

Plan og forvaltning:  

Enheten har stor risiko i sitt budsjett både for plan, byggesak og oppmåling, og det kommer av at 

inntektssiden er avhengig av aktiviteten ute i kommunen. Vi kan i noe grad påvirke dette ved å ha høy 

grad av service og legge til rette for gode prosesser i forbindelse med foreslått aktivitet. Teknisk skal 

være ute i markedet for å  møte kunden, der målsettingen fra vår side er  å bidra til god 

næringsutvikling og et høyere aktivtetsnivå innenfor alle felt. Vi skal bidra positivt innenfor rammene 

av vedtatt kommuneplan og gjeldende plan- og bygningslov. 

Driftsenheten:  

Vedlikehold av bygg og forvaltning: Bygg vedlikehold. I enhetens budsjett foreslo vi å øke rammene 

for vedlikehold med kr. 500`. Tanken var å starte arbeidet med å ta igjen oppsamlet etterslep. I 

rådmannens budsjett er dette tatt ut igjen fordi en må levere et budsjett i balanse. Etterslepet er 

grundig dokumentert i vedlikeholdsbasen. Over flere år har avdelingen gått i underskudd på utleie av 

boliger. Fra neste år vil Stiftelse for utleieboliger stå på egne ben uten fast innleieavtale med 

Sauherad kommune, noe som i stor grad vil redusere risikoen for tap. Det vil være viktig å jobbe for et 

riktig nivå både på innleie og utleie av boliger for å unngå store tap. Siste del av omsorgsboligene på 

Furumoen vil få ferdigattest som institusjon fra sommeren av, og derfor må en gjøre en 

budsjettendring mellom teknisk og helse. Flere bygg i vår eie har mangler etter branntilsyn. Arbeidet 

med å ta igjen etterslepet på dette området vil bli prioritert og gjenspeiler seg i forslag til  

investeringsbudsjett.  

Veivedlikehold: Det har over flere år blitt lagt planer og budsjett for oppgradering av veier. Dette er 

positivt og vil fortsette. Likevel har en et etterslep på driftssiden som en bør tilstrebe å ta igjen.  Det 

som ikke blir gjort på en forsvarlig måte er grøfterensk, kantklipping, grusing, høvling og utskifting av 

stikkrenner. I enhetens forslag til budsjett foreslo en å øke veibudsjettet med kr. 500` for å starte 
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arbeidet med å ta igjen etterslepet. I rådmannens forslag til budsjett ble dette tatt ut for å levere et 

budsjett i balanse. 

VAR: Kommunen har planer og bevilget penger for å styrke VA området. En vil legge vekt på dette 

arbeidet i 2018. Viktige moment vil være å få på plass høydebasseng, jobbe med innlekk og 

feilkoblinger på kloakknettet, lekkasjesøking på vannsiden og utskifting av gamle vannrør. I forslag til 

VA budsjett er stillingen på vannverket økt fra 60-100 %. Videre er det viktig å få en helhetlig plan for 

VA, og derfor er det i forslag til budsjett lagt inn midler til en kommunedelplan for VA sammen med Bø. 

Gebyret vil i snitt øke med 6 %. Dette kommer hovedsakelig av at en ikke har fond som subsidierer 

renovasjonsutgiftene. Gebyr økningen fra IRMAT er på 5 %. Hytterenovasjon blir innført fra 

01.08.2018 og er kostnadsmessig et nullspill som er lagt inn i selvkostregnskapet. IRMAT vil stå for 

gjennomføringen, men en vil samarbeide med renovasjonsselskapet for å finne gode returpunkt. 

Renhold: Avdelingen vil forsøke å gå over til en teambasert tjeneste i 2018. En vil også innføre 

moderne teknologi i form hjelp av nettbrett for å følge avtalte rutiner, og at dette vil øke kvaliteten på 

utført arbeid. Vaskeriet vil forsøke å ta over institusjonstøyet ved Furuheim når de endrer status, og en 

vil slutte å ta imot vask fra private fra nyttår. På denne måten vil en kompensere for økt mengde tøy.   

Generelt: Teknisk i Sauherad har en liten men hardtarbeidende stab. På flere områder en den for liten 

med tanke på store utbygginger innenfor VA, bygg og vedlikehold. Dette må en se nærmere på i 

forbindelse med planlagt sammenslåing av de tekniske enhetene i Bø og Sauherad. Begge kommuner 

har større utbyggingsplaner, og det vil sannsynligvis være på dette området at utfordringene er størst. 

Forslag til investeringsbudsjett vil bli kommentert andre steder i dette dokument. 

Det er på plass tjenestesamarbeidsavtale mellom Sauherad og Bø på teknisk fra 2017.  Det er sikret 

kapasitet og kompetanse gjennom nyrekrutteringer og rådgiverløsning.  Det blir etablert felles teknisk 

etat i løpet av 2018. 
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Vedlegg 1  Driftsbudsjett 2017 – Rådmannens forslag (eget trykt 
vedlegg) 
 

Dette vedlegget er trykt som eget dokument. 
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Vedlegg 2  Kommunegruppeinndeling i KOSTRA  
 

 

De 428 kommunene er gruppert i 16 grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. 
Grupperingen er basert på Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Sturla Løkken: Gruppering av 
kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013.. 
 

I denne rapporter er kommunene er fordelt i sammenlignbare grupper etter ulike kommunale 
kostnader, som skyldes demografiske og geografiske forhold. I tillegg blir kommunene ordnet etter 
inntekter som de disponerer etter at kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver er 
dekket. 

Kommunene er pålagt å drive blant annet skoler, helsevesen, og pleie og omsorg for eldre og 
funksjonshemmede etter bestemte retningslinjer. Disse retningslinjene skal sørge for en 
minstestandard i tjenestene de tilbyr befolkningen sin. Hvilke kommuner er dyre i drift, hvilke er billige i 
drift, og hvilke kommuner har et relativt stort eller lite økonomisk handlerom? 

For å kunne svare på disse spørsmålene, deles kommunene inn i kommunegrupper etter følgende 
kriterier: 

 Hvor store er kommunens bundne kostnader, det vil si kostnadene deres ved å nå 
minstestandarder og tilby lovpålagte tjenester. Kommunene står imidlertid overfor ulike 
kostnader for å innfri oppgavene sine, noe som avhenger av demografi og sosiale og 
geografiske forhold 

 Folkemengden. Driften av små kommuner skiller seg fra driften av store kommuner 

 Frie disponible inntekter, det vil si inntektene som står til disposisjon etter av minstestandarder 
og lovpålagte oppgaver er dekket 

 
Kommuner i Kommunegruppe i tillegg til Sauherad: 
0119 Marker, 0137 Våler, 0138 Hobøl, 0622 Krødsherad, 0631 Flesberg, 0723 Tjøme, 0728 Lardal, 

0811 Siljan, 0912 Vegårshei, 0937 Evje og Hornes, 1111 Sokndal, 1211 Etne, 1428 Askvoll, 1441 

Selje, 1514 Sande, 1523 Ørskog, 1529 Skodje, 1551 Eide, 1664 Selbu, 1717 Frosta.  (Tallet før 

kommunenavnet er kommunenummeret)  
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Vedlegg 3  Selvkostoppstillinger 
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Vedlegg 4  Gebyrregulativ 2018 
 

(satsene 2018 - er kalkulert i tråd  Rådmannens forslag) 
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Vedlegg 5  Investering VA området: 
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