Meeting Book: Bamble kontrollutvalg (16.04.2018)

Bamble kontrollutvalg
Date: 2018-04-16T09:00:00
Location: Rådhuset, møterom Langen
Note:
Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043.
Vara møter bare etter eget varsel.
I tillegg møter følgende:
Daglig leder Frisk Bris Bamble KF Henning Weider, sak 11/18
Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 13/18
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00132-9
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
16.04.2018

Godkjenning av innkalling 16.4.2018
Forslag fra sekretariatet:
Innkalling til møte 16.4.2018 godkjennes.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00132-8
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
16.04.2018

Godkjenning av protokoll fra 5.2.2018
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møte 5.2.2018 godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll Bamble kontrollutvalg 05.02.2018
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Møteprotokoll
Bamble kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

05.02.2018 kl. 9:00 – 10:30
Rådhuset, møterom Langen
18/00132

Til stede:

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto
Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø
(medlem)

Møtende
varamedlemmer:

-

Forfall:

-

Andre:

Ordfører Hallgeir Kjeldal, sak 1-2/18 + 8/18
Rådmann Tore Marthinsen, sak 1-3/18
Avdelingsleder service og dokumentsenter Cato Andersen, sak 2/18
Kommunalsjef Leidulf Aakre, sak 4/18
Oppdragsrevisor Lisbet Fines

Protokollfører:

Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

Sakskart

Side
Møteinnkalling

1/18

18/00132-2

Godkjenning av innkalling 5.2.2018

3
Møteprotokoll

1/18

18/00132-1

Godkjenning av protokoll fra 27.11.2017

4
Saker til behandling

1/18

16/12895-24

Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS

1

5
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2/18

18/02710-1

Kommunens håndtering av skjenkekontroll Bamble

6

3/18

18/02712-1

Valg av pensjonsordning i selskaper Bamble

7

4/18

18/02711-1

Bruk av overtid i byggesaksavdelingen Bamble

8

5/18

18/02713-1

Bestilling av tilbud på selskapskontroll

9

6/18

18/02720-1

Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg

10

7/18

18/02504-2

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 forvaltningsrevisjon

11

8/18

18/00138-1

Orienteringer fra revisor 5.2.2018

12

9/18

18/00144-1

Referatsaker 5.2.2018

13

10/18

18/00150-1

Eventuelt 5.2.2018

14

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
1/18, 8/18, 2-7/18, 9-10/18
Langesund, 05.02.2018
Bård A. Hoksrud
Kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen
Sekretær
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Møteinnkalling

1/18 Godkjenning av innkalling 5.2.2018
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
05.02.2018

Forslag fra sekretariatet:
Innkalling til møte 5.2.2018 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Innkalling til møte 5.2.2018 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
1/18
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Møteprotokoll

1/18 Godkjenning av protokoll fra 27.11.2017
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
05.02.2018

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møte 27.11.2017 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Protokoll fra møte 27.11.2017 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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1/18
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Saker til behandling

1/18 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
05.02.2018

Saksnr
1/18

Forslag fra sekretariatet:
Ordførers redegjørelse og vedtaket i Bamble kommunestyre tas til orientering.
Møtebehandling
Ordfører Hallgeir Kjeldal orienterte om sak vedr. Bamble kommunes leieforhold i
Skjærgårdshallen AS som ble behandlet i kommunestyret 14.12.2017 og svarte på spørsmål.
Arbeidsgruppe blir nedsatt i førstkommende kommunestyre. Rådmann Tore Marthinsen var
til stede under behandlingen.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Ordførers redegjørelse og vedtaket i Bamble kommunestyre tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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2/18 Kommunens håndtering av skjenkekontroll Bamble
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
05.02.2018

Saksnr
2/18

Forslag fra sekretariatet:
Redegjørelsen tas til orientering.
Møtebehandling
Rådmann Tore Marthinsen og avdelingsleder service og dokumentsenter Cato Andersen
orienterte om kommunens håndtering av ny ordning for skjenkekontroll og oppfølging av
vedtak i forbindelse med dette, og svarte på spørsmål. Overgang fra skjønnsmessige
vurderinger til mer konkret vekting i forhold til alvorlighetsgrad av regelbrudd. Ordfører
Hallgeir Kjeldal orienterte kort om behandling av saken i formannskapet. Rådmann og
ordfører la vekt på at dialogen med bransjen må bli bedre enn tidligere. Cato Andersen
orienterte om anbudsrunde og valg av kontrollselskap. Han orienterte også om konkrete
forhold knyttet til selskapet og kontrollene og svarte på spørsmål.
Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget ønsker også en redegjørelse fra selskapet Securance i et senere møte.
Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse i et senere møte om gjennomførte kontroller i forhold
til lovkravet.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.
Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker også en redegjørelse fra selskapet
Securance i et senere møte. Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse i et senere møte om
gjennomførte kontroller i forhold til lovkravet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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3/18 Valg av pensjonsordning i selskaper Bamble
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
05.02.2018

Saksnr
3/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
Sekretær viste til notat fra rådmannen i saken. Rådmann Tore Marthinsen svarte på spørsmål.
Valg av selskapsform ved oppretting av nye selskaper har konsekvenser for kommunestyrets
beslutningsmyndighet over valg av pensjonsordning.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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4/18 Bruk av overtid i byggesaksavdelingen Bamble
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
05.02.2018

Saksnr
4/18

Forslag fra sekretariatet:
Redegjørelsen tas til orientering.
Møtebehandling
Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre redegjorde i saken og svarte på
spørsmål.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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5/18 Bestilling av tilbud på selskapskontroll
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
05.02.2018

Saksnr
5/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget bestiller tilbud på eierskapskontrollen Styre – evaluering og valg, i tråd med
Plan for selskapskontroll 2016-2019.
Møtebehandling
Kontrollutvalget kom frem til at de ønsket å følge gjeldende plan.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget bestiller tilbud på eierskapskontrollen Styre – evaluering og valg, i tråd med
Plan for selskapskontroll 2016-2019.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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6/18 Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
05.02.2018

Saksnr
6/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2017 slik den foreligger.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg til orientering og anser den for å
gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017.
Møtebehandling
Leder Bård A. Hoksrud vil redegjøre for årsmeldingen i kommunestyret når den kommer opp.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2017 slik den foreligger.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg til orientering og anser den for å
gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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7/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 forvaltningsrevisjon
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
05.02.2018

Saksnr
7/18

Forslag fra sekretariatet:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2018 tas til
orientering.
Møtebehandling
Revisor og sekretær orienterte kort om bakgrunnen for saken og svarte på spørsmål.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2018 tas til
orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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8/18 Orienteringer fra revisor 5.2.2018
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
05.02.2018

Saksnr
8/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
Oppdragsrevisor Lisbet Fines orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på spørsmål.
Hun har vært i rådmannens ledergruppe og snakket om økonomisk internkontroll.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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9/18 Referatsaker 5.2.2018
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
05.02.2018

Saksnr
9/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
a. 14.12.2017:
i. RS 66/17 Møte- og arbeidsplan 2018 for Bamble kontrollutvalg
ii. RS 67/17 Protokoll Bamble kontrollutvalg 27.11.2017
iii. PS 104/17 Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 20182021
iv. PS 106/17 Reglement for Bamble kommunes finans- og gjeldsforvaltning –
Endring
2. Lukking av tilsyn Mattilsynet - vannverk
3. Neste møte 16.4.2018

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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10/18 Eventuelt 5.2.2018
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
05.02.2018

Møtebehandling
Ingen saker.
Votering
Vedtak
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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10/18
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/04797-3
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
16.04.2018

Årsregnskap og årsmelding 2017 Frisk Bris Bamble KF
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse til
særregnskap 2017 for Frisk Bris Bamble KF:
Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2017 for Frisk Bris Bamble KF. Telemark kommunerevisjon
har avlagt ren revisjonsberetning.
Særregnskapet viser et netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk på kr 256 078.
Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Frisk Bris Bamble KF
pr. 31.12.2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. denne datoen i samsvar med lov,
forskrift og god regnskapsskikk i Norge.
Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet for Frisk
Bris Bamble KF fastsettes som Frisk Bris Bamble KFs årsregnskap for 2017.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget skal gi en uttalelse til kommunestyret om årsregnskap og særregnskap før kommunens
årsregnskap blir vedtatt, jf. kontrollutvalgsforskriften § 7.
Samme forskrift § 6 pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at kommunale foretaks årsregnskap blir
revidert på en betryggende måte.

Saksopplysninger:
Særregnskapet for Frisk Bris Bamble KF er lagt frem av daglig leder og er vedtatt av styret i foretaket.
Revisjonsberetningen ble avlagt den 13.3.2018. Disse dokumentene danner grunnlaget for
kontrollutvalgets uttalelse.
Daglig leder Henning Weider i Frisk Bris Bamble KF vil presentere årsregnskapet og virksomheten i
møtet.
Oppdragsrevisor Lisbet Fines vil legge frem revisjonsberetningen.
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Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet viser til revisors beretning om årsregnskapet 2017.
Vedlegg:
Revisors beretning Frisk Bris Bamble KF 2017
Regnskap 2017 Frisk Bris KF
Årsmelding for Frisk Bris Bamble KF 2017
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‘Is—I

I. TELEMARK
KOMMUNEREVISJON IKS
‘

Iil
Komm u nestyret
I B am bi e k ommune
.

Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no
Distriktskontor:
Postboks83,3833Bø
TIf.:35059000
Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Vår ref.:
18/591/fini
Deres ref.:
Arkivkode: 814610/17

Uttalelse om revisjon av særregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert særregnskapet for Frisk Bris Bambie KF som viser et netto driftsresultat på kr 256 078 og
et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 256 078. Særregnskapet består av balanse per 31. desember
2017 og driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til særregnskapet,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Frisk Bris Bamble KF per 31. desember
2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige
av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsmelding, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styret og daglig leders ansvarfor særregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å
kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder SA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på særregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
. identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
intern kontroll.
. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.
. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.
Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen
og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksier også informasjon om forhold av betydning
som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 <fAttestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjom>, mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
kien, 13. mars 2018
?mark koiiijunerevisjon lKS

in
Opdragsansvarlig/statsautorisert revisor
Kopi:

Kontrollutvalget og Frisk Bris Bamble KF

t2 bÅ1j

Lisbet Fin4 )
Oppdragsre’Visor/registrert revisor
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Årsmelding 2017

Årsmelding for Frisk Bris Bamble KF 2017
Navn:

Frisk Bris Bamble KF

Adresse:

Skoglia 14
3970 LANGESUND

Postadresse:

PB 80, 3993 LANGESUND

e-post:

friskbris@bamble.kommune.no

Telefon

35965000/004791164780

Eierforhold:

Kommunalt foretak i Bamble Kommune. Ledes av et styre
bestående av representanter for Sykehuset Telemark HF og
Politisk og administrativ ledelse i Bamble Kommune.

Organisasjonen
Frisk Bris Bamble KF ble stiftet 17.2.2011. Foretaket er samlokalisert med Frisk Bris
sin kommunale avdeling i Bamble Kommune. Dette er i henhold til formålet til Frisk
Bris Bamble KF om å jobbe for etatovergripende samarbeid på system og individnivå,
og stimulere til faglig samarbeid med aktuelle fagmiljø i distriktet.
I 2017 har vi fortsatt utviklingen med NAV Bamble i forhold til markedsarbeid. Målet
er å bruke hverandres markedsressurser på en slik måte at vi kan treffe behovet til
den enkelte tjenestemottaker. Vi har to faste felles markedsmøter ukentlig. Ved å
dele arbeidsgiverkontakter og utveksle markedskompetanse så sørger vi for å gi
deltagerne på AFT-tiltaket større muligheter for å komme inn i arbeidslivet. Vi har
også delt aktuelle arbeidsgivere med andre tiltaksarrangører når vi ikke har aktuelle
kandidater selv. Frisk Bris Bamble KF har en filosofi på at ved å dele erfaring og
kompetanse, så sørger det for større nettverk og større muligheter for å finne riktig
arbeid til mennesker som står utenfor arbeidslivet.
Vi har i tillegg forsterket vårt samarbeid med NAV Bamble hvor vi jobber med unge
mennesker som har falt ut fra skole og arbeid. Vi har sammen etablert et talenthus
som gir et tilbud om arbeid- og skolerettet oppfølging for alle under 30 år som står
utenfor skole og arbeidsliv. Frisk Bris Bamble KF er deltager i dette prosjektet.
I vårt kontinuerlige forbedringsarbeid har vi fra sommeren 2015 engasjert
Omsorgsforskning som evaluerer modellen Frisk Bris med tanke på suksesskriterier
og forbedringspotensial. Resultatet fra denne forelå i 2016/2017 med meget positive
funn. I 2017 har vi engasjert Omsorgsforskning for å avdekke forbedringsområder i
foretakets jobb mot næringslivet. Denne rapporten er nå ferdigstilt. Den viser at
næringslivet er svært fornøyde med hvordan Frisk Bris Bamble KF følger opp
arbeidstrening i ordinær virksomhet.
1
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Styret i Frisk Bris Bamble KF består av ordfører i Bamble kommune, Hallgeir Kjeldal,
leder for virksomhetsområdet oppvekst, Gina Thorbjørnsen og Hege Holmern, som
representerer Sykehuset Telemark. Vararepresentanter er varaordfører, Heidi
Herum, nestleder for helse og omsorg i Bamble kommune, Kari Hagane og klinikksjef
på STHF, Lars Ødegård.
Foretaket ble Equass-resertifisert september 2016. I rapporten står det blant annet:
FB er I tett samhandling og forståelse med sine omgivelser, det være seg brukere, NAV og
næringsliv. Dette fremkommer i samtaler med spesielt NAV men også med styret og
næringsliv. NAV er meget imponert og fornøyde med det arbeidet som gjøres i FB.
I september 2018 skal Frisk Bris Bamble resertifiseres. Equass har endret på
prinsipper, kriterier og gjennomføring av revisjon i 2018. Daglig leder og styret vil ha
fokus på at tjenestene foretaket leverer har den kvaliteten som gjør at foretaket blir
sertifisert.

Lokaliteter
Frisk Bris Bamble KF benytter de fasiliteter som til enhver tid er mest hensiktsmessig
for å levere et best mulig tilbud. Vi benytter følgende lokasjoner:
-

2

Skoglia 14 (Frisk Bris Bamble KF egne lokaler)
Skjærgårdshallen
Nr. 1 Fitness treningssenter
Friluftsområder i Bamble
Næringslivet/arbeidslivet i Grenland
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Samarbeidspartnere
Frisk Bris Bamble KF har et meget godt og tett samarbeid med Bamble kommune,
Sykehuset Telemark HF, NAV Telemark og NAV Bamble. Samarbeidet reguleres
gjennom en samhandlingsavtale. Samarbeidet går ut på å kunne tilby riktige tjenester
til riktig tid for den enkelte som har behov for det. Dette gjelder både behandling,
oppfølging og tiltakskjeding.
Frisk Bris Bamble KF har et etatsovergripende samarbeid på system og individnivå,
og jobber tett sammen med både offentlige, private og frivillige aktører. Da foretaket
ikke har arbeidstrening i egen virksomhet er vi avhengig av et godt samarbeid med
Bamble kommune, næringslivet, frivillige organisasjoner og andre. Bamble kommune
prioriterer gjennom planverk å tilby arbeidstreningsarenaer for mennesker som står
utenfor arbeidslivet. Vi samarbeider også med lokale lag og foreninger når det
gjelder aktivitetstilbud i tråd med behovet til de som mottar våre tjenester. Foretaket
har også hjulpet Bamble Idrettsforening med oppstart av lavterskel aktivitetsgrupper.
Frisk Bris er med i Bamble næringsforening for å opprettholde og forsterke det gode
samarbeidet vi har med det lokale næringslivet. Foretaket har i 2017 hospitert hos
andre arbeidsmarkedsbedrifter for å utveksle erfaringer og øke kompetansen. Flere
andre arbeidsmarkedsbedrifter har også hospitert på Frisk Bris Bamble KF.
Evalueringsrapporten utført av Senter for Omsorgsforskning har sett på hvordan
Frisk Bris Bamble KF samarbeider med eksterne aktører. Denne rapporten
ferdigstilles i januar 2018, og viser at Frisk Bris har et meget godt samarbeid med
arbeidsgivere, NAV og Sykehuset Telemark. Den gode samhandlingen med eksterne
aktører har vært avgjørende for å nå resultatkravet NAV stiller til AFT-plassene.
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Ansatte
Frisk Bris Bamble KF har 2,5 årsverk fordelt på 6 personer. Vi har valgt å bruke deler
av stillinger, for å sikre at vi har en tverrfaglig kompetanse som ivaretar den enkelte
bruker sitt behov. Følgende ansatte jobber i Frisk Bris Bamble KF:
Navn
Henning Weider,
attføringsleder

Stilling/Kompetanse
Daglig leder

Stillingsstørrelse
75 %

6-årig høyskoleutdanning innen
idrett, helse, pedagogikk, ledelse
og folkehelsearbeid. Erfaring fra
privat, offentlig og frivillig sektor
Arbeidskonsulent/veileder

20 %

Autorisert sykepleier med
videreutdanning i psykisk
helsearbeid.
Sertifisert kognitiv terapeut.
Arbeidskonsulent/Veileder

25 %

Autorisert sykepleier med
videreutdanning i psykisk
helsearbeid.
Fagbrev svakstrømsteknikk.
Fagbrev handelsutdanning .
Erfaring fra privat og offentlig
sektor
Arbeidskonsulent/veileder

75 %

Therese Suarez

Offisersskolen.
Enkeltfag habilitering/rehabilitering
Div. kurs innenfor veiledning, rus
og psykiatri. Lang arbeidserfaring
gjennom forsvaret og NAV.
Administrasjonsmedarbeider

15 %

Kompetanse
Inger-Marie Thorvaldsen

Økonomisekretærutdannelse
Veileder

25 %

Kompetanse

Autorisert fysioterapeut.

Kompetanse
Sølvi Abrahamsen
Kompetanse

Ole Studsgård
Kompetanse

John Thorbjørn Johansen
Kompetanse

4
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Fagutvikling/kompetanseheving for ansatte
Gjennomført kurs 2017
John-Thorbjørn Johansen

Sertifisering i jobbkartleggingsverktøyet VIP 24
Kurs i bruk av jobbkartleggingsverktøyet Job PICs

Ole Studsgård

Sertifisering i jobbkartleggingsverktøyet VIP 24
Kurs i bruk av jobbkartleggingsverktøyet Job PICs

Henning Weider

Kurslederkurs i søvnmestring (brukerevalueringer
viser at dette er en viktig årsak til at mennesker står
utenfor arbeidslivet)

Inger-Marie Thorvaldsen

Kurs i behandling og mestring av ME. (Mennesker
med ME og utmattelsesproblematikk har ofte
vanskeligheter med å stå i arbeid. Frisk Bris
Bamble skal være oppdatert på effektiv metodikk
for å hjelpe disse bruker- og pasientgruppene til å
mestre arbeid og skole)

Alle ansatte har deltatt på kurs i førstehjelp.
Arbeidskonsulenter har deltatt på kurs/innføring i arbeidsplassanalyse

Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk
Frisk Bris Bamble KF har i 2017 hatt betalt for 10 AFT-plasser. (Arbeidsforberedende
trening.)
Frisk Bris Bamble KF vil til enhver tid levere 10 AFT-plasser til NAV.
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Avdelinger på Frisk Bris
Frisk Bris Bamble KF har ingen egne arbeidstreningsarenaer. Foretaket jobber for å
benytte ordinært arbeidsliv for utprøving. Frisk Bris bruker helsefaglige, sosialfaglige
og attføringsfaglige virkemidler og skreddersyr oppfølging for hver enkelt bruker.
Dette dokumenteres i en individuell aktivitetsplan som er underskrevet av bruker.
Frisk Bris tilbyr (jfr.krav spek):







Avklaring av ressurser og yrkesmål
Systematisk kartlegging av arbeids- og funksjonsevne
Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
Arbeidspraksis både i eksterne virksomheter og i Bamble Kommune
Sosial trening og fysisk aktivitet

Tverretatlig samarbeid
Frisk Bris Bamble KF har et meget godt samarbeid med andre etater og
organisasjoner. Da foretaket er samlokalisert med den kommunale avdelingen Frisk
Bris, så nyter foretaket godt av tjenester både fra Sykehuset Telemark og øvrige
avdelinger i Bamble Kommune. Dette gjelder både i forhold til arbeidstrening, men
også i forhold til kompetanse og ressurser. Som det fremgår av vedtektene så er det
en målsetting å samhandle med eksterne og interne aktører for å sikre en best mulig
oppfølging av brukere. Foretaket tar sikte på å følge brukere helt til de når sine mål
om deltagelse i arbeidslivet. Alle virkemiddel som brukes i foretaket evalueres jevnlig
i henhold til om de fører til at flere mennesker kommer i arbeid eller skole. Frisk Bris
har som tidligere nevnt i rapporten engasjert forskerkompetanse for å se på aktuelle
forbedringsområder. Foretaket har tatt initiativ for å søke ytterligere forskningsmidler
som et ledd i vårt forbedringsarbeid.
Siden 2012 har Frisk Bris sin kommunale avdeling jobbet mot næringslivet for å
hjelpe sykmeldte arbeidstakere til å komme tilbake til jobb. Dette arbeidet har ført til
et større kontaktnett ut mot potensielle arbeidsgivere. Siden 2015 har foretaket hatt
en ansatt spesialsykepleier, Sølvi Abrahamsen i en 20 % stilling. Hun bruker da
bedriftskontakter hun har etablert i den kommunale avdelingen inn i foretaket for å
hjelpe AFT-deltagere til arbeidsutprøving med sikte på ordinær jobb. I 2017 så har
dette ført til konkrete resultater for AFT-deltagere.
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Resultater 2017
Resultatene er pr. 31.12.2017.
Ant
deltakere
skrevet ut
av AFT
36



Ord.
Jobb

Utdanning

Andre
aktive
tiltak

Videre
Andre
behandling sluttårsaker

13

5

9

3

6*

Andre sluttårsaker i 2017 er mennesker som har søkt ufør, valgt å ta ut
pensjon, gått ut i svangerskapspermisjon og personer som har flyttet.

Frisk Bris Bamble KF leverte formidlingstall på 75 % i 2017. Foretaket leverte 50 % til
ordinært arbeid og skole, som er i tråd med kravet til NAV.
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Det er ikke mottatt klager på virksomheten i 2017.
At foretaket holder en god standard på sin drift er bekreftet gjennom Equassgodkjenning høsten 2016. Arbeidet med Equass har vært en styrke for foretaket.
Dette arbeidet har også ført til en økt bevissthet blant de ansatte med tanke på å
etablere gode rutiner på kvalitetsarbeid. Høsten 2018 så skal Frisk Bris Bamble KF
resertifiseres i Equass 2018.
Foretaket har i løpet av året drevet utstrakt informasjonsvirksomhet. Foretaket har
hatt besøk av andre arbeidsmarkedsbedrifter og utvekslet kunnskap. I tillegg har
foretaket presentert sitt arbeid på flere større og mindre konferanser.
Foretaket har også vært en del av et større forskningsprosjekt som har sett på Frisk
Bris samlede resultater. Forskningsrapporten beskriver en velfungerende verdistyrt
organisasjon. Det foreligger en egen rapport fra dette arbeidet. I 2017 har Frisk Bris
engasjert Omsorgsforskning Sør til å se på hvordan man kan forbedre kontakten og
oppfølgingen inn mot arbeidslivet. Denne rapporten viser at foretaket har et meget
godt samarbeid med arbeidslivet. Rapporten vil ferdigstilles januar 2018 og vil være
tilgjengelig på Frisk Bris sine nettsider. Frisk Bris Bamble KF er i en prosess med
Senter for Omsorgsforskning for å starte et nytt forskningsprosjekt.
Gjennom administrativ og politisk forankring i Bamble kommune mener styret at
foretaket står godt rustet til å levere riktige tjenester til NAV også i årene som
kommer.
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FRISK BRIS BAMBLE KF
REGNSKAPSSKJEMA BALANSE PR. 31.12.2017

Regnskap 2017

Regnskap
2016

Eiendeler
Anleggsmidler

0

0

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd

1 876 402
310 350
1 566 052

1 746 339
308 050
1 438 289

Sum eiendeler

1 876 402

1 746 339

1 263 836
1 007 758
256 078

1 007 758
794 933
212 825

612 566
612 566

738 581
738 581

1 876 402

1 746 339

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond
Udisponert overskudd

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/04796-2
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
16.04.2018

Nummerert brev nr. 5 Bamble kommune
Forslag fra sekretariatet:
Nummerert brev nr. 5 tas til orientering, og kontrollutvalget vil påpeke mangelen i sin uttalelse til
kommunens årsregnskap for 2017.

Bakgrunn for saken:
Av revisjonsforskriften § 4 andre og tredje ledd, går det frem at revisor skal påpeke følgende forhold
overfor kontrollutvalget med kopi til rådmannen:
- Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger,
- Feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,
- Misligheter,
- Feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,
- Om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges
årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig
beslutningsnivå,
- Begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis i
henhold til lov eller forskrift, og
- Begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.
Brev med påpekninger som nevnt over skal nummereres fortløpende og kalles derfor nummererte brev.

Saksopplysninger:
Telemark kommunerevisjon har oversendt et nummerert brev med varsel om avvik i revisors beretning til
Bamble kommune for 2017. De viser til at investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp pga.
at det ikke er foretatt tilstrekkelig låneopptak til å finansiere årets investeringer fullt ut, slik Forskrift om
årsbudsjett forutsetter.
Revisor vil orientere om nummerert brev nr. 5 i møtet.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet finner det naturlig at kontrollutvalget påpeker mangelen i sin uttalelse til kommunens
årsregnskap for 2017.
Vedlegg:
Nummerert brev nr. 5 Bamble
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TELEI\AARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no
Distriktskontor:

Kontrollutvalget i Bambie kommune
v/Telemark kontrollutvalgssekretariat
Postboks 4
3833 BØ i Telemark

Postboks 83, 3833 Be
TIf.:35 05 90 00
Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ret:
18/713/fini
Deres ref.:
Arkivkode: 814200

Nummerert brev nr. 5
Varsel om avvik i revisors beretning til Bamble kommune for 2017

lnvesteringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 35 297 291. Dette skyldes at det
ikke er foretatt tilstrekkelig låneopptak for å kunne finansiere årets investeringer fullt ut, noe som
er en grunnleggende forutsetning Forskrift om årsbudsjett. Reglene for avslutning av
investeringsregnskap understrekes også i Veileder om investeringer og avslutning av
investeringsregnskapet.
Dette forholdet vil medføre et forbehold under avsnittet om regnskap i revisors beretning.
Det er budsjettert med bruk av lån på kr 189 732 515, mens det kun er brukt kr 112 $02 032. Det er
ikke mulig å bruke nødvendig lån som budsjettert, på grunn av manglende opptak av lån.
Vi

viser til redegjørelsen om dette budsjettavviket på side 4 i administrasjonssjefens årsberetning.

Dette forholdet vil medføre et forbehold under avsnittet om budsjett i revisors beretning under
avsnittet Øvrige forhold.

Skien, 22. mars 201$

Kjell Ekman
oppragsansvarlig revisor/
statsautorisert revisor

kopi til: rådmann Tore Marthinsen i Bambie kommune

Lisbet Fine
oppdragsrevisor/
registrert revisor
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/04796-3
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
16.04.2018

Årsregnskap og årsberetning 2017 Bamble kommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget skal etter kontrollutvalgsforskriften § 6 påse at kommunens årsregnskap blir revidert på
en betryggende måte. På bakgrunn av tidligere fremlagt overordnet revisjonsstrategi for 2017, jevnlig
rapportering om regnskapsrevisjon i kontrollutvalget, og dokumentasjon fra revisjonen bl.a. i forbindelse
med revisjonen av kommunens årsregnskap for 2017, mener kontrollutvalget å kunne konkludere med at
kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.
Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse til Bamble
kommunes årsregnskap 2017:
Kontrollutvalget har behandlet Bamble kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet
forelå årsmelding fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning samt
rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet. De har i tillegg sendt kontrollutvalget
nummerert brev nr. 5 med varsel om avvik i revisors beretning til Bamble kommune for 2017.
Bamble kommunes årsregnskap viser kr 760 862 608 til fordeling drift, et netto driftsresultat på kr
49 740 143 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 053 724.
Revisjonsberetningen for Bamble kommune for 2017 er gitt med ett forbehold, og revisjonen påpeker
gjennom revisjonsberetningen og nummerert brev nr. 5 at investeringsregnskapet er avsluttet med et
udekket beløp på kr 35 297 291. Dette skyldes at det ikke er foretatt tilstrekkelig låneopptak for å kunne
finansiere årets investeringer fullt ut, slik kommunestyret har vedtatt. Selv om kommunen har god
likviditet, er dette dermed i strid med kommunestyrets vedtak. Det er også en grunnleggende forutsetning
i Forskrift om årsbudsjett og understrekes i Veileder om investeringer og avslutning av
investeringsregnskapet. Revisjonen og kontrollutvalget påpekte tilsvarende forhold i regnskapet for 2016,
uten at det da ble tatt forbehold om det i revisjonsberetningen. Alvorligheten øker når dette avviket nå
gjentas for 2017. Kontrollutvalget ber om at forholdet umiddelbart blir fulgt opp og at denne praksisen
endres fra 2018.
Kontrollutvalget merker seg at revisjonen i sin rapport til kontrollutvalget peker på at gjeldsgraden for
kommunen er økende, noe som på sikt vil redusere kommunens handlingsrom.
Revisjonen viser videre til at andelen av lån som forfaller innen ett år er høyere enn kommunens
finansreglement tillater i en normalsituasjon, og kontrollutvalget ber om at dette blir fulgt opp i 2018.
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I likhet med tidligere år, viser revisjonen til at det er manglende kontroll av at regler og rutiner knyttet til
økonomisk internkontroll følges opp. Kontrollutvalget ber om at denne delen av den økonomiske
internkontrollen blir fulgt særlig opp i 2018. Revisjonen håper at det iverksettes en dokumentert
oppfølging av lønnsutgiftene ute på den enkelte virksomhet fremover. Kontrollutvalget ber om at dette
blir fulgt opp.
Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjon om at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller
mangler ut over det forbeholdet som er tatt i revisjonsberetningen, og slutter seg til revisors anbefaling
om at det fremlagte årsregnskapet fastsettes som Bamble kommunes årsregnskap for 2017.

Bakgrunn for saken:
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til kommunens
årsregnskap til kommunestyret før det vedtas. Ifølge forskrift om årsregnskap og årsmelding § 10 skal
kommunens årsmelding fremlegges for kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av kontrollutvalgets
uttalelse skal sendes formannskapet før det avgir sin innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.
Kontrollutvalgets uttalelse skal ligge ved saken ved behandling i kommunestyret.
Samme forskrift § 6 pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at kommunens årsregnskap blir revidert
på en betryggende måte.

Saksopplysninger:
Årsregnskap er avlagt 16.2.2018 og årsberetning ble fremlagt for revisor 20.3.2018. Fristen for å avlegge
regnskap er 15.2. og årsberetning 31.3. Telemark kommunerevisjon har avlagt revisors beretning datert
22.3.2018 og det er en revisjonsberetning med forbehold. Forbeholdet er gjort rede for gjennom
nummerert brev nr. 5 til kontrollutvalget og i revisjonsberetningen. Revisor har også utarbeidet en
revisjonsrapport til kontrollutvalget datert 4.4.2018. Disse dokumentene danner grunnlaget for
kontrollutvalgets uttalelse.
I revisjonsrapporten utdyper revisor bakgrunnen for det forbeholdet som er tatt i revisjonsberetningen.
Investeringsregnskapet skal ifølge Forskrift om årsbudsjett og Veileder om investeringer og avslutning av
investeringsregnskapet gjøres opp i balanse, men er for Bamble kommune for 2017 gjort opp med et
udekket beløp på kr 35 297 291. Dette skyldes at det ikke er tatt opp lån for å finansiere årets
investeringer, slik kommunestyret har vedtatt. Revisjonen og kontrollutvalget påpekte samme forhold i
regnskapet for 2016. Siden praksis ikke er endret på bakgrunn av merknadene den gang, er
revisjonsberetningen i år gitt med forbehold. Forholdet tas særlig alvorlig nettopp pga. at det er forhold
som har vedvart over tid og som er påpekt av revisjonen (og kontrollutvalget) også tidligere.
Kontrollutvalget får i tillegg økt kunnskap om årsregnskapet og kommunens rutiner gjennom revisjonens
rapport til kontrollutvalget. Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 49 740 143 og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 053 724. Revisor viser til god budsjettoppfølging i driften
gjennom året, og til en god utvikling med positivt driftsresultat. Når det gjelder balanseregnskapet, viser
revisor til at det foreligger god dokumentasjon av balansepostene. Revisor viser også til god
økonomistyring og god likviditet. Revisjonen mener at årsberetningen gir en god beskrivelse av den
økonomiske situasjonen i Bamble kommune, og at den inneholder alle pliktige opplysninger. Det er ikke
avdekket misligheter i 2017.
Et forhold revisjonen påpeker i sin rapport, er at kommunens lånegjeld er økende, og at store planlagte
investeringer vil videreføre dette. Høyere gjeldsgrad vil over tid redusere kommunens handlingsrom.
Revisjonen viser også til at andelen av lån som forfaller i løpet av ett år er høyere enn kommunens
finansreglement fra 2016 tillater i en normalsituasjon.
Videre påpeker revisjonen at regler og rutiner knyttet til økonomisk internkontroll er på plass, men at det
ikke alltid kontrolleres at disse følges opp. Dette er et forhold revisjonen har tatt opp gjentatte ganger og
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som kontrollutvalget derfor bør ta med i sin uttalelse. Revisjonen håper at det iverksettes en dokumentert
oppfølging av lønnsutgiftene ute på den enkelte virksomhet fremover. Dette er en merknad som det er
naturlig at kontrollutvalget følger opp.
Andre forhold som er pekt på i tidligere revisjonsrapporter til kontrollutvalget synes å være fulgt opp av
rådmannen, da kommentarene ikke blir videreført i revisjonens dokumenter.
Årsregnskapet vil ikke lenger bli trykt opp og sendt ut på papir. Der datafilene er for store, vil
dokumentasjonen heller ikke bli sendt ut på epost. Komplett innkalling med alle vedlegg fortløpende blir
imidlertid lagt ut på www.temark.no.
Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg vil presentere årsregnskap og årsberetning 2017 for Bamble
kommune i møtet.
Oppdragsrevisor Lisbet Fines vil redegjøre for nummerert brev nr. 5 til kontrollutvalget,
revisjonsberetningen og revisjonens rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2017 i
møtet.

Vurdering fra sekretariatet:
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Som et ledd i
dette arbeidet la Telemark kommunerevisjon IKS i kontrollutvalgets møte 4.9.2017 frem overordnet
revisjonsstrategi for regnskapsåret 2017. Så langt sekretariatet kan se, har revisjonen fulgt opp
intensjonene i den overordnede revisjonsstrategien for regnskapsåret 2017.
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse til kommunens årsregnskap. Den skal også følge opp at tidligere
merknader fra revisjonen og kontrollutvalget følges opp.

Vedlegg:
Årsmelding 2017 Del 1 Årsregnskap med noter og årsberetning – utkast
Nummerert brev nr 5 Bamble
Revisors beretning Bamble kommune 2017
Rapport til kontrollutvalget om revisjon av regnskapet til Bamble kommune 2017
Kommunestyresak Årsregnskap årsberetning og årsmelding 2017
Årsmelding 2017 Del 2 Årsrapporter fra enhetene
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

ÅRSMELDING 2017 Del 1
Årsregnskap med noter og
årsberetning

Stathelle 2017

31.03.2018
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

RÅDMANNENS KOMMENTARER
Kommunestyret behandlet budsjettet for 2017
8.12.2016 i K-sak 120/16. Opprinnelig budsjettet for
2017 hadde 1.095 mill. kroner i brutto driftsutgifter
og 74 mill. kroner i investeringsutgifter. Budsjettet
viste en ubalanse mellom inntekter og utgifter som
ble finansiert ved forutsatt bruk av fond og det ble
igangsatt prosess for å få innsparinger for årene
fremover.

Skatteinngangen på landsbasis ble høyere enn
regjeringens anslag i høstens statsbudsjett og dette
har gitt Bamble en merinntekt på 4,5 mill. kroner.
Kommunen har 320,3 mill. kroner plassert i
finansmarkedet. Netto avkastning i 2017 er på 21,3
mill. kroner, og budsjettert avkastning er på 13,0
mill. kroner. Iht. finansreglementet er merinntekten,
8,3 mill. kroner avsatt til finansbufferfondet.

Resultatet 2017
Bamble kommune har avlagt årsregnskapet for 2017
med et regnskapsmessig overskudd på 11,1
(3,9 i 2016) mill. kroner. Resultatet før avsetninger,
netto driftsresultat, er 49,7 (43,8) mill. kroner.
Enhetenes driftsfond er på 144,1 (123,6) mill. kroner
og felles driftsfond er på 74,3 (55,1) mill. kroner.
Fondsdisponeringene er iht. vedtatte reglementer

Personal
Det er 955,6 faste årsverk ved utgangen av 2017,
dette er 0,3 mindre enn året før. Det er 43,5
midlertidige årsverk, 19,1 mer enn året før.
Kommunen er en IA-bedrift og har mål for redusert
sykefravær og at ansatte skal trives på jobb. Målene
er diskutert mellom de ansattes organisasjoner og
arbeidsgiver, og er omforent. Resultatoppnåelsen
har vært tilfredsstillende og viser at Bamble
kommune arbeider godt for et inkluderende
arbeidsliv. Dette gjelder både i forhold til sykefravær,
seniorpolitikk, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og
utprøving av den enkeltes arbeidsevne, også som
praksisbedrift for personer som er under utredning
av NAV. I virksomheter som har hatt stort
sykefravær er det jobbet konstruktivt med hjelp av
Bedriftshelsetjenesten. Bamble har hadde et
sykefravær på 7,8% i 2017.

I 2017 var driftsinntektene 1.171 (1.125) mill.
kroner og driftsutgiftene 1.155 (1.107) mill. kroner.
Netto finansutgifter, renter, avdrag og
kapitalinntekter, var på 19,9 (23,5) mill. kroner.
Avvik i forhold til budsjettet
I 2017 har kommunestyret behandlet flere saker
med budsjettjusteringer. Totalt er det i løpet av året
netto bevilget 2,1 mill. kroner fra driftsfondet til drift i
2017.
Bevilgning Tall i tusen kroner
Avsetning overskudd 2016
K-sak 47/17 driftsrapport 1.tertial HO
K-sak 37/17 regulering Rådhusplassen Stathelle
K-sak 42/17 utvidelse fergetilbud
K-sak 92/17 driftsrapport 2.tertial
K-sak 50/17studiestedsutvikl.
K-sak 80/17 Handlingsplan Langøya
K-sak 120/17 rekruttering ny rådmann
Sum

3 946
-4 414
-400
-49
3 255
-30
-50
-150
2 108

Regnskapsmessig overskudd på 11,1 mill. kroner
fremkommer som avvik mellom revidert budsjett og
regnskap.
Avvik ift. Budsjett Tall i 1.000 kroner
Politisk virksomhet
Refusjon for arkeologiske
utgravninger E18
Kirkelig fellesråd og andre
trossamfunn
VAR-regnskapet
Renteutgifter lån
Renteinntekter bank mv.
Felles lønns- og pensjonskostnader
Eiendomsskatt
Rentekompensasjon
Skatt og rammetilskudd
Resultat

31.03.2018

-60
1 684
-271
2 065
1 291
1 598
1 305
-533
-495
4 463
11 054

Endringer i folketallet
Bambles folketall økte med ytterligere 45 personer i
2017 og er nå på 14.183. Økningen er på 0,3 %.
Økningen er størst i aldersgruppene 6 – 12 år og 67
– 79 år. Det er også i 2017 en nedgang i
aldersgruppen 20 – 44 år, men nedgangen er ikke
like stor som i 2016.
I vedtatt kommuneplan er det en målsetting om at
Bambles befolkningsvekst skal være på samme nivå
eller høyere enn den beregnede nasjonale veksten
(1,3%), et mål vi pr. i dag ikke klarer å oppnå.
Folkeveksten i landet var på 0,7 %, mens den i
Telemark fylke var 0,05 %.
Investeringer
Investeringsregnskapet for 2017 viser totale
kostnader på 224,7 mill. kroner.
Av dette er 77,7 investeringer i anleggsmidler og de
største investeringene er (Tall i 1.000 kroner):
Vann, avløp, renovasjon
Næringsutvikling, næringstomter,
næringsbygg
Beredskap og brannsikkerhet
Oppgradering kommunale bygg
Attraktivitet, miljø, friområder m.m.
IKT investeringer
Kommunale utleieboliger, boligsosial

20 324
11 145
8 997
6 855
6 759
6 696
5 280
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

handlingsplan
Veg og trafikksikkerhet
Kirkelig fellesråd
Utbygging Grasmyr, fremtidens
ungdomsskole

4 423
3 424
2 294

Det er totalt 94 større og mindre
investeringsprosjekter og flere større prosjekter er
under planlegging slik som nye omsorgsboliger, ny
ungdomsskole og kystkultursenter.
Det var 11 investeringsprosjekter som hadde
anleggskostnader på over 2 mill. kroner i 2017.
Det er ikke tatt opp tilstrekkelig med nye lån til
investeringer i 2017 og investeringsregnskapet
avsluttes derfor med et underskudd på 35,3 mill.
kroner som foreslås dekt når låneopptak
gjennomføres i 2018.
Regnskapsresultatet
Netto driftsresultat viser kommunens finansielle
handlefrihet og er kommuneregnskapets viktigste
resultatbegrep. Netto driftsresultat ble positiv på
49,7 mill.kr. 4,2 % av driftsinntektene. Enhetene har
avsatt 24,8 mill.kr. til fond. Netto driftsresultat er 6,0
mill.kr. bedre enn i 2016. Kommunens likviditet er
fortsatt god, noe som i hovedsak skyldes at
kommunen har driftsfond på 218,4 mill.kr.

Regnskapet avsluttes med et overskudd på 11,1
mill.kr. Overskuddet foreslås avsatt til driftsfondet.
I budsjettbehandlingen for 2018-2021 ble
kommunens driftsfond i sin helhet disponert. I tillegg
til svingninger i skatteinngang og lønnsoppgjør
oppstår det saker i løpet av året med
finansieringsbehov slik som reguleringsplaner, nye
tiltak, feilbudsjetteringer mv. Overskuddet anbefales
avsatt til driftsfondet til buffer i 2018.

Med dette avlegges Bamble kommunes årsmelding
med årsregnskap og årsberetning for 2017 iht.
gjeldende regelverk, lover, forskrifter og reglementer.
 Del 1 inneholder kommunens regnskap med
noter, samt årsberetning med opplysninger
om kommunens økonomiske stilling, forhold
av vesentlig betydning, tiltak for å sikre
betryggende kontroll, høy etisk standard og
for likestilling.
 Del 2 redegjør for resultatene og utviklingen
for enhetenes drift og i tjenestene iht.
vedtatte
målsetninger.

Langesund,
31. desember 2016 / 3. mars 2017

31.03.2018
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

RÅDMANNENS TILRÅDNING
Kommunestyret vedtar:

31.03.2018

1.

Årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.

2.

Regnskapsmessige disposisjoner godkjennes slik de fremkommer i årsregnskapet og
årsmeldingen.

3.

Regnskapsmessig overskudd fra drift på kr. 11.053.724,- disponeres ved at det avsettes til
driftsfondet.

4.

Regnskapsmessig underskudd fra investeringsregnskapet er kr. 35.297.291,-. Dette dekkes ved
bruk av lån når låneopptak er gjennomført.

5.

Ubrukte netto bevilgninger i investeringsbudsjettet fra 2017 videreføres i budsjettet for 2018 jf.
Årsmelding tabell 17. Tilsvarende videreføres vedtak om finansiering fra 2017 til 2018.

6.

Samlet avsluttes investeringsprosjekter med et underskudd på prosjektrammene på kr. 2.185.792,-,
- jf. Årsmelding tabell18. Det tilleggsbevilges kr. 2.185.792,- finansierte av fond 253090901
Udisponerte kapitalmidler.

7.

Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr.113.780.481,- til finansiering av investeringer fra
2017 i 2018, i tillegg til budsjettert låneopptak i budsjettvedtaket for 2018.

8.

Rådmannen gis fullmakt til å sette av midler på fond som er framkommet ved salg av
tomter/eiendommer.

9.

Det bevilges kr. 1.600.000,- til ny reguleringsplan for «Gassveien» , Fv 353 fra driftsfondet.
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017
Årsberetningen inneholder pliktig informasjon iht. kommunelovens § 48 pkt.1. Den skal gi opplysninger om
forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling, og det skal redegjøres for måloppnåelse
og resultatene for virksomhetene. I tillegg skal den gi informasjon om andre forhold av vesentlig betydning for
kommunen som ikke fremkommer av årsregnskapet.
Jf. Forskrift om årsbudsjett §10 skal det redegjøres for vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og
bevilgning til formålet i revidert budsjett. Tilsvarende skal det redegjøres for vesentlige avvik mellom inntekter i
årsregnskapet og regulert budsjett. Slik vesentlig informasjon er samlet i dette kapittelet, evt. med henvisning til
andre kapitler i dokumentet. Regnskapsprinsippene er nærmere beskrevet i Årsregnskap og noter.

DRIFTSRESULTATET
Nedenfor vises kommunens driftsresultat, avvik i forhold til korrigert budsjett og endring fra forrige år.
Årsmelding tabell 1 Driftsresultat

Tall i 1.000 kroner

Regnskap
2017

Revidert
budsjett 2017

Opprinnelig
budsjett
2017

Avvik

Regnskap
2016

Endring

Sum driftsinntekter

1 171 323

1 116 558

1 079 178

54 765

1 125 486

45 837

Sum driftsutgifter

1 154 634

1 134 177

1 094 920

-20 457

1 106 665

47 970

16 689

-17 619

-15 742

34 308

18 822

-2 133

Brutto driftsresultat
Resultat eksterne finanstransaksjoner

-19 989

-29 588

-29 094

9 599

-23 474

3 486

Motpost avskrivninger

53 040

47 721

47 721

5 318

48 417

4 623

Netto driftsresultat

49 740

514

2 885

49 226

43 764

5 976

Netto avsetninger

38 686

514

2 885

38 173

39 818

-1 132

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

11 054

0

0

11 054

3 946

7 108

Brutto driftsresultat viser hvor mye av de løpende inntektene kommunen sitter igjen med etter at kostnadene
knyttet til løpende drift er dekket. Brutto driftsresultat er positivt på 16,7 mill. kroner og er 2,1 mill. kroner lavere
foregående år.
Netto driftsresultat framkommer som vist når alle løpende utgifter inkl. finansutgifter er betalt. Netto
driftsresultat viser kommunens finansielle handlefrihet og er kommuneregnskapets viktigste resultatbegrep. Det
tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultatet over tid
utgjør 1,75 % av driftsinntektene. For Bamble kommune utgjør netto driftsresultatets andel av driftsinntektene
4,2 %. Netto driftsresultat er positivt med 49,7 mill. kroner. Dette er 5,9 mill. kroner bedre enn foregående år.
Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk viser nettoavviket mellom budsjett og regnskap etter
avsetninger. Det er foretatt avsetninger på 80,4 mill. kroner, mens det er brukt avsetninger på 41,8 mill. kroner dette gir en netto avsetning på 38,7 mill. kroner. Regnskapet har et reelt overskudd på 11,1. mill. kroner.
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ENHETENES RESULTATER
Enhetene får sine bevilgninger i nettorammer. Totalt utgjør enhetenes nettorammer 749,3 mill. kroner i 2017.
Dette er 28,7 mill. kroner mer enn i 2016. I forhold til budsjettet er det et regnskapsmessig overskudd for
enhetene på 3,4 mill. kroner. Enhetene salderer sine overskudd/underskudd mot driftsfond, med mindre det er
spesielle forhold som tilsier at de ikke skal beholde resultatet. Nedenfor vises enhetenes driftsresultat, avvik i
forhold til revidert budsjett og endring fra forrige år. I tillegg vises enhetenes netto avsetninger/bruk driftsfond og
samlede fondsmidler ved utgangen av året.

Tall i tusen kroner
Overordnet ledelse
Stabene
Enhet for teknikk og samfunnsutvikling
VAR - vann, avløp og renovasjon
Skole og barnehage
Kultur og oppvekst
Helse og omsorg
Sum enhetene

Regnskap
2017
12 740
67 920
80 672
-24 558
241 395
91 544
279 574
749 288

OppAvvik
Revidert rinnelig rev.budsj budsjett budsjett regnskap Regnskap
2017
2017
2017
2016
14 364
14 294
1 624
13 326
67 654
65 846
-266
66 133
80 672
78 879
0
80 383
-22 496 -22 496
2 062
-23 483
241 395 240 009
0
239 609
91 544
91 267
0
93 577
279 574 271 511
0
251 043
752 707 739 310
3 419
720 587

Endring
Netto
Saldo
regnskap avsetninger
drifts2017 til (+) / bruk
fond i
2016
av fond (-) balansen
-586
727
2 270
1 787
2 488
14 357
289
3 046
37 972
-1 075
-3 471
10 017
1 786
-453
21 350
-2 033
12 052
31 894
28 531
10 391
26 208
28 701
24 780
144 068

Netto avsetninger til fond (eksklusive overføringer til investeringer) på enhetene er på totalt 24,8 mill. kroner.
Dette utgjør 3,3% av enhetenes nettorammer i 2017 og bidrar generelt til å gi enhetene handlingsrom i 2018.
Enhetenes driftsfond, bundne fond og disposisjonsfond, er på 144 mill. kroner ved utgangen av 2017. (bundne
fond 35,3 mill. kroner og disposisjonsfond 108,8 mill. kroner)
Overordnet ledelse og stabene
Overordnet ledelse gikk med et overskudd på 1,6 mill. kroner. Dette skyldes tilbakebetalingen av forskuttering
andel arkeologiske registreringer ny E18.
Underskuddet på 266’ i stabene skyldes i hovedsak økningen i tilskuddet til andre trossamfunn.
Enhet for teknikk og samfunnsutvikling eksl. VAR
Ingen vesentlige endringer fra 2016 til 2017, totalt 0,3 mill. kroner.
Netto avsetninger/bruk av fond er på totalt 3 mill. kroner. (avsetning 7,3 mill. kroner. og bruk 4,2 mill. kroner.)
5,4 mill. kroner. er avsatt til disposisjonsfond og 1,9 mill. kroner. til bundne fond.
VAR - vann, avløp og renovasjon
VAR gikk med et underskudd på totalt 3,5 mill. kroner. som i hovedsak skyldes manglende inntekter og økte
kostnader i forhold til budsjett.
0,3 mill. kroner. er avsatt og 3,8 mill. kroner. er brukt av bundne fond i 2017.
Skole og barnehage
Endring fra 2016 til 2017 på totalt 1,8 mill. kroner. skyldes i hovedsak ordinær lønns- og prisvekst.
Netto avsetninger/bruk av fond er på totalt 0,5 mill. kroner. (avsetning 3,4 mill. kroner. og bruk 3,9 mill. kroner.)
Kultur og oppvekst
Reduksjonen fra 2016 til 2017 på 2 mill. kroner. skyldes i hovedsak at enheten har overført tjenester til Helse og
omsorg, Rugtvedt avlastningsbolig og tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse.
De fleste virksomheter med unntak av NAV gikk med overskudd i 2017.
Netto avsetninger/bruk av fond er på totalt 12 mill. kroner. i 2017 (avsetning 14,8 mill. kroner. og bruk 2,8 mill.
kroner.) Avsetninger på 8,9 mill. kroner. gjelder enslige mindreårige og flyktninger.
Helse og omsorg
Endringen fra 2016 til 2017 på 28,5 mill. kroner. skyldes i hovedsak overtagelse av tjenester fra Kultur og
oppvekst, endring ressurskrevende tjenester, økning demenstiltak og lønnsoppgjør.
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Netto avsetninger/bruk av fond er på totalt 10,4 mill. kroner. (avsetning 10,8 mill. kroner. og bruk 0,4 mill.
kroner.) Enheten hadde totalt i underkant av 8,5 mill. kroner. i positivt avvik som er satt av på enhetens
driftsfond. Avsetning bundne fond er på totalt 1,9 mill. kroner.

Det henvises generelt til enhetenes årsrapporter (årsmelding del 2) for ytterligere detaljer.

Grafen nedenfor viser fordelingen av enhetenes nettorammer.

Overordnet
ledese; 2% Stabene; 9%
Helseog omsorg;
37%

Enhet for teknikk
og
samfunnsutviklin
g; 11%
VAR - vann,
avløp og
renovasjon; -3%

Skole og
barnehage; 32%

Kultur og
oppvekst; 12%

Enhetene Skole og barnehage og Helse og omsorg utgjør til sammen 69% av samlede netto driftsrammer.

DRIFTSINNTEKTENE
Kommunes driftsinntekter utgjorde totalt 1.171,3 mill. kroner og er fordelt slik som tabellen nedenfor viser. I
forhold til revidert budsjett er det en merinntekt på driftsinntektene på til sammen 54,8 mill. kroner. I forhold til
2016 er inntektene økt med 45,8 mill. kroner, eller 4,1 %.
Årsmelding tabell 3 Driftsinntektene
Revidert
budsjett 2017

Opprinnelig
budsjett 2017

29 647

30 409

30 954

Andre salgs- og leieinntekter

125 945

131 137

Overføringer med krav til motytelse

126 298

97 306

Rammetilskudd

345 298

Tall i 1.000 kroner
Brukerbetalinger

Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Sum driftsinntekter

31.03.2018

Regnskap
2017

Regnskap
2016

Avvik

Endring

-762

28 196

1 451

131 792

-5 192

133 861

-7 916

78 115

28 992

120 746

5 551

346 710

346 334

-1 412

337 203

8 095

94 400

69 491

59 536

24 909

80 569

13 831

5 832

2 943

537

2 889

4 718

1 114

367 118

361 243

354 591

5 875

355 112

12 006

76 786

77 319

77 319

-533

65 081

11 705

1 171 323

1 116 558

1 079 178

54 765

1 125 486

45 837
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Brukerbetalinger utgjør totalt 29,6 mill. kroner og er 0,8 mill. kroner lavere enn budsjettert.
I forhold til 2016 er brukerbetalingene økt med 1,5 mill. kroner.
Andre salgs- og leieinntekter utgjør 125,9 mill. kroner og er 5,2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette
skyldes blant annet lavere gebyrinntekter enn budsjettert. De største budsjettavvikene er på SFO -0,7 mill.
kroner, barnehage -0,2 mill. kroner, kulturskole -0,2 mill. kroner og egenbetalinger helse- og omsorg 0,7 mill.
kroner.
Overføringer med krav til motytelse utgjør totalt 126,3 mill. kroner og er 29,0 mill. kroner høyere enn
budsjettert, og skyldes manglende justeringer i budsjettet. Fordelingen er slik: Sykelønnsrefusjon er 10,0 mill.
kroner høyere, refusjon fra andre kommuner er 6,2 mill. kroner høyere (bl.a. sak- og arkivsystem 360),
overføringer fra staten er 5,1 mill. kroner (herav 3 stillinger på enslige mindreårige og refusjon kystverket til
IUA). I forhold til 2016 er overføringer med krav til motytelse økt med 5,6 mill. kroner. Refusjon fra staten er
redusert 2,2 mill. kroner, og fra andre kommuner økt 4,1 mill. kroner. Fra fylket 1,3 mill. kroner refusjon, og 1,1
mill. kroner mva.
Rammetilskudd fra staten utgjør 345,1 mill. kroner og er 1,4 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Rammetilskuddet er økt med 8,1 mill. kroner fra 2016. Rammetilskuddet er knyttet til statlige overføringer som
skal sette kommunene i stand til å tilby gode tjenester uavhengig av skatteinngang. For Bamble betyr dette en
inntekt på 345,1 mill. kroner, og er basert på kommunens demografiske sammensetning og flere andre kriterier.
Det var en økning i kommunens innbyggertall, 45 personer i 2017 (+0,3 %), sammenlignet med gjennomsnitt for
landet 0,7% og Telemark 0,0%. Dette medfører et økt innbyggertilskudd.
Andre statlige overføringer utgjør 94,4 mill. kroner og er 24,9 mill. kroner høyere enn budsjettert. 17,7 mill.
kroner er på oppvekst og kultur, og skyldes i hovedsak statlige overføringer for flyktninger og enslige
mindreårige asylsøkere. 4,6 mill. kroner er på Skole og i hovedsak tilskudd til videreutdanning av lærere. I
forhold til 2016 er Andre statlige overføringer økt med 13,8 mill. kroner, 11,1 mill. kroner er på oppvekst og
kultur.
Andre overføringer utgjør 5,8 mill. kroner og er 2,9 mill. kroner høyere enn budsjett og 1,1 mill. kroner mer enn
i 2016. Salg av Nysteinveien 1,3 mill. kroner.
Skatt på inntekt og formue utgjør 367,1 mill. kroner og er 5,9 mill. kroner høyere enn budsjettert. I forhold til
2016 er det en økning på 12,0 mill. kroner eller 3,4%.
Skatteinngang
Skatteinngangen for (primær-)kommunene for perioden januar2017 (mill kr)
%-vis endr.
Anslag NB2017
152 082
1,5 % desember var på 156,6 mrd. kr, dvs. 4,5% høyere enn i 2016.
Anslag RNB2017
151 375
1,0 % Fra staten ble skatteinngangen på årsbasis etter NB2018
Anslag NB2018
154 740
3,3 % (Nasjonalbudsjett 2018), anslått til 3,3%. Differansen mellom
Endelig 2017
156 585
4,5 % 9,68 prosent og 8,70 prosent utgjør om lag 1,34 mrd. kr i
ytterligere merinntekter for 2016, i tråd med det vi har formidlet
tidligere i år.
Skatt (mill kr)

%-vis endring

Landet

156 585

4,5 %

08 Telemark

4 427,9

4,1 %

0827 Hjartdal
0811 Siljan
0822 Sauherad
0821 Bø (Telem.)
0805 Porsgrunn
0834 Vinje
0830 Nissedal
0806 Skien
0826 Tinn
0814 Bamble
0815 Kragerø
0817 Drangedal
0819 Nome
0831 Fyresdal
0807 Notodden
0829 Kviteseid
0833 Tokke

43,6
58,1
103,2
141,3
954,5
147,7
41,8
1 350,5
193,7
367,1
246,8
85,9
146,1
31,8
303,6
59,4
75,9

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

31.03.2018

Side 9 av 89

13/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Bamble kommune - 18/04796-3 Årsregnskap og årsberetning 2017 Bamble kommune : Årsmelding 2017 Del 1 Årsregnskap med noter og årsberetning -utkast

Bamble kommune

0828 Seljord

Årsmelding 2017

77,0

-0,9 %

For Bamble er veksten i 2016 på 3,4 % mens det for 2016 på

9,9 % For Telemark var veksten på 4,1%.

Eiendomsskatt utgjør 76,8 mill. kroner og er 0,5 mill. kroner lavere enn budsjett. I forhold til 2016 er det en
økning på 11,7 mill. kroner. Dette er i hovedsak en følge av at eiendomsskatten for boliger ble satt opp.
Eiendomsskatten utgjør en vesentlig del av kommunens inntekter. Av dette utgjør eiendomsskatten fra handel
og næringsvirksomhet ca. 62 %.
2016
Bunnfradrag boliger, 1000 kroner

580’

2017
300’ Kommunen har eiendomsskatt i hele kommunen

Promillesats boliger

2,3

3,2

Promillesats Verk og bruk, El og tele, og Næring,
handel, kontor

6,6

6,6

2016

2017 Endring

Eiendomsskatt annen eiendom

-47,9

-47,6

-0,3

Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer

-17,2

-29,2

12,0

ALLE

-65,1

-76,8

11,7

Skatteinntekter, inkl. eiendomsskatt, og rammetilskudd utgjør i alt 68 % av samlede driftsinntekter. Tilskudd,
refusjoner, brukerbetaling, salgs- og leieinntekter utgjør til sammen 32 %.
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Eiendomsskatt
7%

Skatt på inntekt og
formue
31 %

Andre overføringer
0%
Andre statlige
overføringer
8%
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2017

Brukerbetalinger Andre salgs- og
leieinntekter
3%
11 %
Overføringer med
krav til motytelse
11 %

Rammetilskudd
29 %
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DRIFTSUTGIFTENE
Kommunens driftsutgifter utgjorde totalt 1.154,6 mill. kroner. I forhold til revidert budsjett er det en merutgift på
20,5 mill. kroner. Endringen fra 2016 til 2017 er på 47,9mill. kroner eller 4,3 %.
Tabellen nedenfor viser brutto driftsutgifter fordelt på utgiftstype.
Årsmelding tabell 4 Driftsutgiftene

Tall i 1.000 kroner

Regnskap
2017

Revidert
budsjett
2017

Opprinnelig
budsjett 2017

Avvik

Regnskap
2016

Endring

Lønnsutgifter

594 652

596 156

546 726

1 504

577 172

17 480

Sosiale utgifter

158 162

161 188

153 090

3 026

152 831

5 331

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

178 520

170 380

159 374

-8 141

180 422

-1 902

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

109 972

106 650

104 224

-3 322

108 159

1 813

82 214

71 165

101 366

-11 049

74 671

7 543

Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

53 040

47 721

47 721

-5 318

48 417

4 623

-21 925

-19 083

-17 581

2 842

-35 007

13 082

1 154 634

1 134 177

1 094 920

-20 457

1 106 665

47 970

Lønn og sosiale utgiftene er samlet på 752,8 mill. kroner og 4,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Utgiftene til
fastlønn er 22,1 mill. kroner lavere enn budsjettert, mens utgiftene til vikarer, ekstrahjelp og overtid er 21,8 mill.
kroner høyere. Lønn og sosiale utgifter totalt er økt med 3,1 %, 22,8 mill. kroner fra 2016. Skole og barnehage
har hatt den laveste økningen, 2%, mens helse og omsorg har hatt den største veksten. 3,9%.
Pensjonskostnadene utgjør en vesentlig del av kommunens lønnsrelaterte kostnader. I 2017 ble det utgiftsført
netto pensjonskostnader på 70,6 mill. kroner (ekskl. arbeidsgiveravgift og 2 % arbeidstakers andel), som er 3,7
mill. kroner høyere enn i 2016.
Bokført premieavvik for 2017 utgjør totalt 0,1 mill. kroner. Det består av -8,2 mill. kroner som er årets
premieavvik og 8,3 mill. kroner som er det amortiserte premieavviket (resultatført premieavvik 2002-2016), se
note 2.
Pr 31.12 utgjør akkumulert premieavvik 46,6 mill. kroner.
Premieavvik oppstått i perioden 2002-2010 er amortisert over 15 år. Premieavvik oppstått i perioden 2011-2013
er amortisert over 10 år. Premieavvik som oppstår fra 2014 skal amortiseres over 7 år.
Reservert tilleggsbevilgningspost for lønnsoppgjør var på 6,4 mill. kroner i 2017, det er brukt 4,4 og det gjenstår
2,0 ved utgangen av året.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen er samlet på 178,5 mill. kroner og er 8,1 mill.
kroner høyere enn budsjettert. I forhold til 2016 er det en reduksjon på 1,9 mill. kroner
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon er samlet på 109,9 mill. kroner og er 3,3 mill.
kroner høyere enn budsjettert. I forhold til 2016 er det en økning på 1,8 mill. kroner,
Overføringer er på 82,2 mill. kroner. Utgiftene er 11,0 mill. kroner høyere enn budsjettert og skyldes bl.a. økte
utgifter til barnevern, flyktninger og sosialhjelp 6,2 mill. kroner. Økningen fra 2016 er på 7,5 mill. kroner.
Bortskrivning av krav på festeavgift på Brotorvet er utgiftsført med 2,0 mill. kroner.
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Driftsutgiftene i 2017 er fordelt slik som grafen viser:

Avskrivninger
4%
Overføringer
7%
Kjøp av tjenester
som erstatter
tj.produksjon
9%

Fordelte utgifter
-2 %

Kjøp av varer og tj
som inngår i
tj.produksjon
15 %
Lønnsutgifter
50 %
Sosialeutgifter
13 %

Lønn og sosiale utgifter utgjør 63 % av kommunens brutto driftsutgifter.
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FINANSUTGIFTER OG FINANSINNTEKTER
Netto finansutgifter i driftsregnskapet utgjør 19,9 mill. kroner. Dette er 9,1 mill. kroner lavere enn budsjettert. I
2016 var netto utgift 23,5 mill. kroner, dvs. at resultatet i 2017 er 3,5 mill. kroner lavere enn for 2016.
Renteutgiftene er nedjustert i driftsrapportene. Imidlertid viser regnskap 2017 at renteutgiftene kunne vært
redusert ytterligere i budsjettet.
Årsmelding tabell 5 Finansutgifter og finansinntekter

Tall i 1.000 kroner

Regnskap
2017

Revidert
budsjett
2017

Opprinnelig
budsjett
2017

Regnskap
2016

Avvik

Endring

Renteinntekter og utbytte

12 253

11 428

12 922

825

8 568

3 685

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)

19 420

13 000

13 000

6 420

17 296

2 124

Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

600

257

257

343

199

402

32 274

24 685

26 179

7 589

26 063

6 211

17 502

19 551

20 551

-2 049

19 634

-2 132

0

0

0

0

0

0

34 622

34 622

34 622

0

29 306

5 316

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finanstransaksjoner

138

100

100

38

598

-459

52 262

54 273

55 273

-2 011

49 537

2 725

-19 989

-29 588

-29 094

9 599

-23 474

3 486

Renteinntekter, utbytte og eieruttak, samt gevinst finansielle instrumenter/plasseringer er på 31,7 mill.
kroner.
Avkastningen på kommunens finansplasseringer er på 21,3 mill. kroner. Avkastningen er 8,3 mill. kroner høyere
enn budsjett. I forhold til 2016 er avkastningen 3,9 mill. kroner høyere.
Skagerak Energi AS utbetalte et utbytte i 2017 på 3,8 mill. kroner som er iht. revidert budsjett. Opprinnelig
budsjett ble i driftsrapporten for 2. tertial nedjustert til faktisk utbetalt utbytte. I forhold til kommunenes eierandel
på 3,34% og med en anslagsmessig markedsverdi på ca. 500 mill. kroner i selskapet, utgjør utbytte 0,8 %.
I k-sak 17/18 ble det vedtatt felles kommunal eierstrategi for Skagerak energi. Hensikten med dette er å ha et
samlet utgangspunkt for å best mulig knytte eierskapet opp mot det felles samfunnsoppdraget kommunene har.
Det er spesielt innenfor risikojustert avkastning, bærekraft, arbeidsplasser og regionutvikling det vil foreslås å
sette inn styringsmål for selskapet. Det er med henvisning til denne saken og til årsmelding 2016 fra Skagerak
energi om forventet positiv utvikling at det for 2018 er budsjettert med et utbytte på 4,8 mill. kroner stigende til
6,3 mill. kroner i 2021.
Når det gjelder kommunens plasseringer i Energi- og miljøkapital AS og BTV-fond AS så har vi pr. 31.12.17 ikke
lenger andeler i disse selskapene.
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter er i all hovedsak kommunens renteutgifter på lån.
Gjennomsnittlig løpende rente er på 1,78 % ved utgangen av året.
Avdragsutgiftene er ført iht. miniumumsavdragsberegning og er iht. budsjett.
Avdrag betales/bokføres som vedtatt i budsjettet, de enkelte låneavtalene justeres tilsvarende.
Det vises forøvrig til kommentarer i kapitlet om finansforvaltning og i investeringsregnskapet.
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AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Totalt er det netto avsetninger fra drift på 38,7 mill. kroner, dette er 38,2 mill. kroner mer enn budsjettert, og 1,1
mill. kroner mer enn i 2016. Tabellen viser samlede avsetninger fra i driftsregnskapet.
Årsmelding tabell 6 Avsetninger

Tall i 1.000 kroner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk

Regnskap
2017

Revidert
budsjett
2017

Opprinnelig
budsjett
2017

Regnskap
2016

Avvik

Endring

3 946

3 946

0

0

7 149

-3 203

31 723

27 087

16 893

-4 636

19 961

11 762

6 134

3 858

3 260

-2 275

6 324

-190

41 802

34 891

20 153

-6 911

33 433

8 370

1 367

0

0

1 367

3 161

-1 794

0

0

0

0

0

0

Avsatt til disposisjonsfond

68 436

33 925

22 959

34 511

55 751

12 685

Avsatt til bundne fond

10 686

1 480

79

9 206

14 339

-3 653

Sum avsetninger

80 489

35 405

23 038

45 084

73 251

7 238

Netto avsetninger

38 686

514

2 885

38 173

39 818

-1 132

Det er brukt 41,8 mill. kroner av fond og dette er 6,9 mill. kroner mer enn budsjettert. Enhetene har brukt 16,8
mill. kroner, 6,9 mill. kroner mer enn budsjettert, mens det på finans og fellesområdet er brukt 21,0 mill. kroner,
som er i henhold til budsjettert.
Totalt er det avsatt 38,7 mill. kroner, inkl. overføringer til investeringsregnskapet.



Enhetene har avsatt 43,0 mill. kroner, 36,8 mill. kroner mer enn budsjettert.
På finans og fellesområdet er det avsatt 37,5 mill. kroner, 12,0 mill. kroner er avsatt fra
finansavkastningen, 4,5 er avsatt til driftsfondet.

Avsetninger og bruk av fond er foretatt iht. gjeldende delegasjoner, vedtak og regelverk.
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BALANSEREGNSKAPET
Samlede balanseverdier er økt med 197,8 mill. kroner. Nedenfor vises utviklingen i 2017
i hovedgrupperingene i balansen.
Årsmelding tabell 7 Balanseregnskapet

Tall i 1.000 kroner

Regnskap 2017

Regnskap 2016

Endring

Anleggsmidler

2 699 340

2 579 868

119 472

Omløpsmidler

654 714

576 389

78 325

Sum eiendeler

3 354 055

3 156 258

197 797

740 436

684 539

55 897

2 373 469

2 225 066

148 402

240 150

246 652

-6 502

3 354 055

3 156 258

197 797

Egenkapital
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum egenkapital

Noen endringer i balansen nedenfor.
Endring i eiendeler er en følge av:
- økning i aktiverte verdier i faste eiendommer og utstyr 19 mill. kroner
- økning i avsetning til pensjonsmidler 84,7 mill. kroner, jf. note 2.
- økning bankinnskudd 73,0 mill. kroner.
- økning av aksjer og andeler 19,4 mill. kroner.
Endring i egenkapital og gjeld er en følge av:
-økning i fremtidige pensjonsforpliktelser 70,7 mill. kroner
-reduksjon i kortsiktig gjeld 6,5 mill. kroner
-økning i langsiktig gjeld 148,4 mill. kroner
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EIENDELER
Likviditet
For å dekke opp for svingningene i inn- og utbetalinger i løpet av året er det nødvendig å ha en tilfredsstillende
likviditetsreserve. Kommunens langsiktige likviditetsreserve betegnes som arbeidskapital (Omløpsmidler minus
kortsiktige gjeld), og denne sier noe om hva kommunen kan skaffe til veie av likvide midler i løpet av kort tid.
Arbeidskapitalen er i 2017 økt med 129,8 mill. kroner i forhold til 2016. Arbeidskapitalen har endret seg slik som
tabellen nedenfor viser:
Tabell 8 Finansieringsanalyse
2017

Tall i 1.000 kroner
Inntekter driftsregnskapet
Inntekter investeringsregnskapet
Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner

2016

Endring

1 171 323

1 125 486

45 837

18 231

16 799

1 432

169 263

60 444

108 819

Sum anskaffelse av midler

1 358 817

1 202 729

156 088

Utgifter driftsregnskapet

1 101 595

1 058 247

43 347

77 469

109 285

-31 815

Utgifter investeringsregnskapet
Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner

117 124

87 314

29 810

1 296 188

1 254 846

41 341

Anskaffelse-anvendelse av midler

62 629

-52 118

114 746

Endring i ubrukte lånemidler (Økning+/Reduksjon-)

22 198

7 159

15 039

Endring arbeidskapital-bevilgningsregnskapet

84 827

-44 959

129 785

Endring i omløpsmidler

78 325

3 948

74 377

6 502

-48 907

55 408

84 827

-44 959

129 785

Sum anvendelser av midler

Endring i kortsiktige gjeld
Endring arbeidskapital-balansen (A-B)

I 2017 hadde Bamble kommune 1.358,8 mill. kroner i samlede innbetalinger. Samlede utbetalinger var på 1.296
mill. kroner, altså en netto anskaffelse av midler på 62,6 mill. kroner
En del av omløpsmidlene er imidlertid øremerket eller på annen måte bundet opp av lover og regler og kan
dermed ikke fritt disponeres av kommunen. Dette gjelder for eksempel ubrukte lånemidler og ulike bundne
fondsmidler. Slike midler trekkes derfor fra ved beregning av arbeidskapitalens størrelse.
Den frie delen av arbeidskapitalen, arbeidskapitalens driftsdel er på 134,5 mill. kroner, og er økt med 81,0mill.
kroner. Arbeidskapitalens driftsdel beregnes som vist i tabellen.
Tabell 9 Arbeidskapitalens driftsdel
Tall i 1.000 kroner
Omløpsmidler

2017

2016

Endring

654 714

576 389

78 325

-422 800

-412 985

-9 815

+disposisjonsfond

183 144

147 802

35 342

-ubrukte lånemidler

-29 357

-7 159

-22 198

-ikke disponert netto driftsresultat

-11 054

-3 946

-7 108

-240 150

-246 652

6 502

134 497

53 449

81 048

-sum fond

-kortsiktig gjeld
Arbeidskapitalens driftsdel

Disposisjonsfondene ligger som en del av arbeidskapitalens driftsdel. Dette innebærer at finansbufferen, deler
av finanskapitalen og driftsfondet inngår i arbeidskapitalens driftsdel som en del av kommunens beregnede
likviditet. Disse midlene er likviditetsmessig tilgjengelige selv om de er plassert. Avsetning for å opprettholde
realverdien i finanskapitalen og overskuddet, bidrar positivt til utviklingen i arbeidskapitalens driftsdel.
Bamble kommunes likviditet har i 2017 vært tilfredsstillende. Dette er en direkte følge av store fondsmidler,
både drifts- og investeringsfond. Kommunen har ikke tatt opp alle vedtatte lån til finansiering av investeringer.
Totalt har kommunen en ubenyttet lånereserve på 47,6 mill. kroner. I henhold til gjeldende finansreglement
vurderer rådmannen tidspunktet for låneopptak i forhold til likviditetsbehovet.
31.03.2018
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EGENKAPITAL OG GJELD
Fondsmidler
Fondsmidlene gjenspeiler kommunens finansielle reserve. Fondsmidlene inngår i egenkapitalen og utgjør ved
utgangen av året 412,9 mill. kroner. Dette er en økning på 32,1 mill. kroner fra året før.
Tabell 10 Fond
Tall i 1.000 kroner
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Sum fondsmidler

2017
183 144

2016

Endring

147 802

35 342

35 268

30 900

4 369

202 472

233 689

-31 217

1 916

594

1 321

422 800

412 985

9 815

Eksterne øremerkede tilskudd skal føres mot bundne fond. Driftsinntekter avsettes til driftsfond og
investeringsinntekter avsettes til investeringsfond.
Totale driftsfond er økt med 39,7 mill. kroner fra 2016 og er i 2017 totalt på 218,4 mill. kroner.
Totale investeringsfond er i 2017 på 204,3 mill. kroner. Det er en reduksjon på 29,9,0 mill. kroner fra 2016.
I driftsrapporten for 1.tertial ble investeringsfondendet gjennomgått og endret. Ved utgangen av året er 26.9 til
finansiering av fremtidige investeringer. 168,3 mill. kroner står som vedtatt finanskapital. Jf. note 6.
Nedenfor vises økning på 39,7 mill. kroner i kommunens driftsfond fordelt pr. enhet.
Tabell 12 Driftsfond pr.enhet
Type

2017

2016

Endring

Overordnet ledelse
Disposisjonsfond

-

2 270

-

2 043

227

Overordnet ledelse

-

2 270

-

2 043

227

Bundet driftsfond

-

1 220

-

540

679

Disposisjonsfond

-

13 138

-

12 257

881

Stabene

-

14 357

-

12 797

1 560

Bundet driftsfond

-

20 322

-

22 675

Disposisjonsfond

-

27 668

-

26 103

Enhet for samfunnsutvikling og teknikk

-

47 989

-

48 778

Stabene

Enhet for samfunnsutvikling og teknikk
-

2 353
1 564

-

789

Skole og barnehage
Bundet driftsfond

-

1 909

-

764

Disposisjonsfond

-

19 441

-

21 039

-

1 145
1 598

Skole og barnehage

-

21 350

-

21 804

-

453

Kultur og oppvekst
Bundet driftsfond

-

7 057

-

4 011

3 046

Disposisjonsfond

-

24 837

-

16 198

8 640

Kultur og oppvekst

-

31 894

-

20 209

11 685

Helse og omsorg
Bundet driftsfond

-

4 762

-

2 909

1 852

Disposisjonsfond

-

21 447

-

12 793

8 654

Helse og omsorg

-

26 208

-

15 702

10 506

Driftsfond

-

74 343

-

57 368

16 975

Felles driftsutgifter

-

74 343

-

57 368

16 975

Sum fond

-

218 413

-

178 702

39 711

Felles
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I henhold til gjeldende delegasjonsreglement har rådmannen foretatt nye avsetninger til driftsfond, samt
videreføring av driftsfond fra tidligere år. Enhetene har samlet økt sine fondsreserver med 22,7 mill. kroner. En
detaljert oversikt over enkeltfond ligger i Note 6. Budsjetterte avsetninger er gjennomført.
Kommunens felles disposisjonsfond er for 2017 på 72,0 mill. kroner.
Tabellen under viser endringen fra 2016 til 2017.
Tabell 12 Felles disposisjonsfond
2017

Tall i 1.000 kroner
256590001

Langsiktig investert kapital,realvekst avsatt fra avkastningen

256590003

Finansbuffer

256590005

Driftsfond

256590006

Vedtatt bruk av driftsfondet 2018-2021 K.Sak 104/17

256590013

Kst 63/13 Driftsrapp.2.t.,Omstillingsfond disp. av rådmann

256590014

Kst 80/13 ØP 2014-2014, Investeringsfond

Sum fondsmidler

2016

Endring

7 280

3 610

3 670

26 296

17 991

8 305

0

26 539

-26 539

32 289

0

32 289

1 631

2 381

-750

4 535

4 535

0

72 031

55 056

16 975

Driftsfondet er kommunens generelle driftsbufferfond og brukes til tilleggsbevilgninger i løpet av året.
Fondet er økt fra 2016 med 5,7 mill. kroner og er for 2017 på 32,3 mill. kroner.
Driftsfondet bør være på 2 % av driftsinntektene (23,4 mill. kroner i 2017) for å kunne dekke opp svingninger i
inntekter og utgifter i løpet av året.

Langsiktig gjeld
Kommunens langsiktige gjeld er ved utgangen av 2017 på 2 373 mill. kroner og er økt med 148,4 mill. kroner i
forhold til 2016.
Tabell 13 Utvikling av langsiktig gjeld
Tall i 1.000 kroner

2017

2016

Pensjonsforpliktelser

Endring

1 430 675

1 359 956

70 719

Ihendehaverobligasjonslån

526 128

591 773

-65 645

Sertifikatlån

239 000

100 000

139 000

Andre lån
Sum gjeld

177 666

173 337

4 328

2 373 469

2 225 066

148 402

Kommunens pensjonsforpliktelse ovenfor sine ansatte utgjør av dette 1 430,7 mill. kroner, og er økt med 70,7
mill. kroner. Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse og
Statens pensjonskasse. Samlede avsatte pensjonsmidler er 1.169 mill. kroner, netto forpliktelse er dermed på
228,7 mill. kroner. Se note 2.
Langsiktig gjeld til finansiering av investeringer og videre utlån er på 942,8 mill. kroner, og er økt med 77,7 mill.
kroner. Kommunens vedtatte lånegjeld er i realiteten høyere, tatt i betraktning at 47,6 mill. kroner i vedtatte lån
til investeringer ikke er tatt opp. Se del 2 kapittel Finansiell virksomhet, gjeldsutvikling.
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Ubrukte lånemidler
I K-sak 120/16 ble det for 2017 godkjent et låneopptak på startlånsmidler på inntil 35 mill. kroner. Dette
låneopptaket er gjennomført i 2017. Totalt er det ubenyttede vedtatte lånefullmakter pr.31.12 på 47,6 mill.
kroner. Tabellen nedenfor viser status for ikke opptatte lån i 2017.
Tall i 1000 kroner
Ubrukt fra 2016

71 286

Lånefinansiering vedtatt i opprinnelig budsjett 2017

64 634

Finansiering investeringsregnskapet ved bruk av lån 2017

-22 140

Ubrukte vedtatt lånefinansiering for prosjekter 31.12.2017

113 780

Nedjustert årsforbruk i driftsrapport 2.tertial

-66 207

Ubrukte vedtatt lånefinansiering i årsbudsjettet 31.12.2017

31.03.2018

47 573

Ubrukte vedtatt lånefinansiering for prosjekter 31.12.2017

113 780

Lånefinansiering vedtatt i opprinnelig budsjett 2018

101 010

Sum ikke opptatte lån for 2018 og tidligere

214 790
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INVESTERINGSREGNSKAP
SAMLEDE UTGIFTER I INVESTERINGSREGNSKAPET
Regnskapet for 2017 viser sum utgifter i investeringsregnskapet med i alt 224,6 mill. kroner. Det er investert
77,7 mill. kroner i anleggsmidler, utlånte husbankmidler er på 38,9 mill. kroner og 22,7 mill. kroner er betalt i
avdrag på gjeld. Opprinnelige budsjetterte investeringsrammer var til sammen på 118,9 mill. kroner i 2017,
mens reviderte rammer var 257,6 mill. kroner.
Årsmelding tabell 14 Utgifter i investeringsregnskapet
Tall i 1.000 kroner

Regnskap

Revidert
budsjett

2017

2017

Avvik budsjett
regnskap

Regnskap 2016

Endring fra i
fjor

Investeringer i anleggsmidler

77 748

89 514

11 766

109 602

-31 854

Utlån og forskutteringer

38 876

77 393

38 517

17 341

21 535

3 012

1 900

-1 112

3 079

-67

Avdrag på lån

22 695

7 800

-14 895

17 040

5 655

Dekning av tidligere års udekket

81 003

81 003

0

0

81 003

1 321

0

-1 321

7

1 314

224 655

257 610

32 955

147 069

77 586

Kjøp av aksjer og andeler

Avsetninger
SUM ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV

Avvik fra budsjett på utlån og forskutteringer skyldes i stor grad at disponerte Startlånsmidler som kan forventes
blir utbetalt i 2018. Totalt står 29,4 mill. kroner igjen av opptatt ikke utbetalte startlån.
I forhold til 2016 år har aktiviteten i 2017 i
nyinvesteringer i utstyr, bygg og anlegg vært
31,8 mill. kroner lavere. Reviderte
budsjetterte utgifter var 89,5 mill. kroner for
2017, og det er brukt 11,8 mill. kroner
mindre enn dette.

Utgifter i investeringsregnskapet
Avdrag på lån
16 %

Kjøp av aksjer
og andeler
2%
Investeringer i
anleggsmidler
55 %
Utlån,
forskutteringer
27 %

Investeringer i anleggsmidler
150
130
110
90
70
50
2013

2014

2015

2016

2017

Grafen viser årlig utbetaling til investeringene i anleggsmidler de siste fem årene.
Investeringsutgiftene har i hovedsak vært kjøp av varer og tjenester til de enkelte prosjektene.
Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2017 videreføres til bruk i 2018.
Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2018 når regnskapet for 2017 er klart. jf.
Kommunestyrets vedtak i årsbudsjettet for 2018 – sak 104/17
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FINANSIERING AV INVESTERINGENE
Regnskapet vedr. finansiering i investeringsregnskapet viser i alt 189,4 mill. kroner.
Årsmelding tabell 15 Finansiering av investeringene
Tall i 1.000 kroner
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter

Regnskap 2017

Gjeldende
budsjett

Avvik budsjett
regnskap

Regnskap 2016

Endring fra i
fjor

112 802

99 634

-13 168

17 341

95 461

6 669

3 000

-3 669

1 603

5 066

614

0

-614

1 340

-726

8 486

6 517

-1 973

6 688

1 798

25 767

7 800

-17 967

23 955

1 812

882

0

-822

253

629

1 367

0

-1 367

3 161

-1 794

32 771

2 000

-30 771

11 724

21 047

SUM FINANSIERING

189 358

118 951

-70 411

66 065

123 293

Udekket/udisponert

-35 297

0

35 297

-81 003

45 706

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av avsetninger

Grafen viser den prosentvise fordelingen av de ulike finansieringskildene
Salg, refusjoner, tilskudd og mottatte
avdrag er på 42,4 mill. kroner og utgjør
21% av finansieringen, driftsmidler og
fondsmidler er på 14,9 mill. kroner.
Bruk av lån er bokført med 112,8 mill.
kroner.

Finansiering av investeringsregnskapet

Underskudd
18 %

Egenfinansiering,
driftsmidler og
fond
8%

Bruk av lån
57 %

Salg, tilskudd og
motatte avdrag
17 %

31.03.2018

I 2017 er det ikke tatt opp tilstrekkelig
med lån til finansiering av ordinære
investeringer. Det medfører at
budsjettert finansiering ved bruk av lån
dermed ikke kan gjennomføres.
Regnskapsmessig underskudd fra
investeringer pga. manglende
låneopptak i 2017 på er på 35,3 mill.
kroner. Dette forutsettes dekket inn når
tidligere års vedtatte låneopptak er
gjennomført og dekkes i 2018 ved bruk
av lån.
Investeringsregnskapet er derfor
avsluttet med et underskudd på 35,3
mill. kroner.
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

ENDRINGER I BUDSJETTET I 2017
I løpet av året er det foretatt endringer i budsjettet. Ubrukte bevilgninger fra 2016 er overført til bruk i 2017 iht.
delegasjonsfullmakt gitt i budsjettvedtaket for 2017 k-sak 120/16. I driftsrapportene for 2.tertial er det gitt
enkeltbevilgninger og det er foretatt korrigeringer ift. forventet årsforbruk på investeringsprosjektene. Utover
dette er det foretatt mindre endringer innenfor de vedtatte rammene eller ved bruk av enhetenes driftsmidler.

INVESTERINGSPROSJEKTER
Alle utgifter i investeringsregnskapet er knyttet til investeringsprosjekter. Investeringene på prosjektene i
investeringsregnskapet er års-uavhengige og bevilgninger overføres automatisk fra ett år til et annet så lenge
prosjektet ikke er avsluttet. Prosjekter som har pågått kan derfor ha sin finansiering fra tidligere år. I tillegg til de
prosjektene som er vedtatt i kommunestyret har administrasjonen fullmakt til å overføre driftsmidler til
investering.
Grafen nedenfor viser investeringsutgiftene på de største enkeltprosjektene:
Investering i anleggsmidler, brutto utgifter over 1 mill.kroner
VEG: Aksjon Skolevei
VEG: Investering veg- og trafikksikkerhet
MIL: Investeringer i park- og friområder
UTV: Livlige og trivlige Langesund, tettstedsutvikling
BOL: Boliger Nustadbakken

1 225
1 411

1.000 kroner

1 623
1 711
1 887

GRA: Skoleutbygging Grasmyr

2 059

BOL: Boliger Nustadbakken

2 120

VAR: Rensing mot parasitter og sporer

2 208

BOL: Boliger Nustadjordet

2 395

VAR: Pumpestasjon og basseng Åstadheia

2 409

VAR: Inventar og utstyr vann

2 462

MIL: Livlige og trivlige Stathelle, tettstedsutvikling

3 059

NÆR: Skjerkøya, kjøp og salg næringstomter

3 143

VAR: Inventar og utstyr avløp
BYG: Ramme Oppgradring og ombygging kom.bygg
VAR: Rehabilitering vannledninger
BER: Utskiftingsplan Brann og beredskap (biler)
VAR: Rehabilitering avløpsnett

3 853
4 612
5 575
6 759
8 389

Totalt er det 94 større eller mindre prosjekter med budsjett eller regnskapsmessig aktivitet i 2017. Hvert prosjekt
har tildelt egen prosjektleder med ansvar for fremdrift og økonomi som rapporterer på økonomi og fremdrift i
årsmeldingen. I kapittelet om investeringsprosjekter følger en oversikt over økonomi samt status for hvert enkelt
investeringsprosjekt med kommentarer.
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INVESTERINGSPROSJEKTENE
I budsjettbehandlingen ble investeringsbudsjettet for 2017 vedtatt på rammenivå hvor enkeltprosjekter ble
prioritert innenfor de enkelte rammene. Rådmannen har administrativ fullmakt til å foreta mindre tekniske og
ikke prinsipielle budsjettendringer mellom enkeltprosjekter innenfor de gitte rammene.
Det er for 2017 påløpt 57,3 mill. kroner i netto utgifter på investeringsprosjektene. Tabellen nedenfor viser status
på prosjektrammenivå for investeringene i 2017.
Årsmelding tabell 17 Netto prosjektrammer

Tall i 1.000 kroner
Beredskap og brannsikkerhet

Prosjektbevilgninger
tom 2017

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekter
som
Årsregnskap avsluttes/
2017
endres

Prosjekt
avvik

Prosjektbevilgninger
som
videreføres

8 913

8 570

-343

6 862

0

-343

Kommunale utleieboliger, boligsosial hp.

59 523

23 291

-36 232

3 387

0

-36 232

Oppgradering kommunale bygg

46 009

40 900

-5 109

4 612

0

-5 109

Finansielle investeringer
Utbygging Grasmyr, framtidens
ungdomsskole

-439 243

-358 575

80 667

-57 252

2 184

80 667

3 300

2 059

-1 241

2 059

0

-1 241

0

0

0

0

0

0

IKT investeringer

34 602

26 102

-8 500

4 977

0

-8 500

Kirkelig Fellesråd

19 706

5 580

-14 126

3 379

0

-14 126

Startlån husbanken

Større prosjekter vedtatt av kommunestyret

8 662

6 939

-1 723

39

0

-1 723

Attraktivitet, miljø, friområder, mm.
Næringsutvikling, næringstomter,
næringsbygg

15 352

9 606

-5 746

4 116

0

-5 746

21 805

23 667

1 862

4 055

0

1 862

Boligutvikling, boligtomter, boligbygging

-5 929

-11 043

-5 114

369

0

-5 114

Vann, avløp, renovasjon

89 753

85 077

-4 676

20 279

0

-4 676

Veg og trafikksikkerhet
Investeringer finansiert av virksomhetenes
egne driftsmidler

16 864

17 143

279

3 118

0

279

0

0

0

0

0

-120 683

-120 684

0

0

2 184

Sum netto investeringsrammer

0

Totalt anbefales investeringsregnskapet avsluttet med et underskudd på prosjektrammene på 2,2 mill. kroner.
Dette skyldes i sin helhet høyere innskudd til KLP og manglende salg av eiendommer som finansiering av dette.
Det anbefales en tilleggsbevilgning for å finansiere underskuddet på kr. 2.184’ finansierte av disponibelt
investeringsfond 253090901 Udisponerte kapitalmidler

PROSJEKTRAMMER SOM VIDEREFØRES
Godkjente rammer og bevilgninger forutsettes videreført fra ett år til et annet. Totalt videreføres netto godkjente
prosjektrammer på 80,7mill. kroner fra 2017 til 2018. Beløpene for det enkelte prosjektet fremkommer i kapitlet
om investeringsrammene.
Det er ingen prosjekter i denne omgang som ber om utvidet prosjektramme. Det er imidlertid varslet
budsjettsprekk på Nustadjordet og Nustadbakken og her fremmes egne saker til politisk behandling i mai. I
tillegg er det knyttet usikkerhet til renoveringskostnader på Sundbykåsa, renoveringskostnader på Bamble kirke,
samt at salgssummen på Lenesås ble lavere enn budsjettert. Dette er saker rådmannen kommer tilbake til så
snart de er avklart.
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2017

OPPSUMMERING OG KONK LUSJON

Økonomiske nøkkeltall i % av brutto driftsinntekter
120,0%
100,0%
80,0 %
60,0 %
40,0 %
20,0 %
0,0 %
-20,0 %
Netto driftsresultat
Arbeidskapitalensdriftsdel
Renterog avdrag
Vedtatt brutto langsiktiglånegjeld
Lønn og pensjon
Økning bto driftsinntekter

2013
1,7 %
10,7 %
4,7 %
87,5 %
66,0 %
8,3 %

2014
-0,6 %
9,4 %
5,0 %
95,6 %
67,6 %
0,2 %

2015
2,0 %
9,5 %
4,7 %
93,1 %
65,4 %
6,2 %

2016
3,9 %
4,7 %
4,3 %
95,0 %
64,9 %
4,4 %

2017
4,2 %
11,5 %
4,5 %
84,6 %
64,3 %
3,9 %

Brutto driftsinntekter er økt med 4,1 % i 2017 ift. 2016 . Veksten er spesielt høy for andre overføringer
23,6 % og eiendomsskatt med 18%.
Netto driftsresultatet sett i forhold til driftsinntektene er på 4,2 %. Over tid bør resultatet være minst
1,75 %. For Bamble er gjennomsnittet i perioden 2013-2017 på 2,2 %.
Arbeidskapitalens driftsdel , som tilsvarer kommunens likviditetsreserve, er på 11,5 % ift.
driftsinntektene mot tilsvarende 4,7 % foregående år.
Rente - og avdragsutgifter på driftsutgiftene er på 4,5 % i forhold til driftsinntektene mot tilsvarende 4,3
% foregående år. I 2013 - 2017 har kommunen nytt godt av et lavt rentenivå. Rentenivået på
kommunens gjeld er synkende og var på 1,78% pr.31.12.
Brutto lånegjeld ift. driftsinntektene utgjør 84,6%. Desto høyere gjelda er i forhold til inntektene, desto
vanskeligere er det å håndtere en renteoppgang.
Lønn og pensjon sett i forhold til driftsinntektene utgjør 64,3 % og er noe redusert ift. 2016. Desto
høyere andel av kommunens utgifter som er bundet opp i lønn, desto mindre evne har kommunen til
raske omstillinger.
Bamble kommunes finansielle handlefrihet er tilfredsstillende og den er bedret i forhold til foregående
år. Blant annet er Driftsfondene økt med 39,7 mill. kroner. Enhetene viser stor evne til å styre tjenestene
innenfor driftsrammene de har og klarer i tillegg å frigjøre ressurser som er avsatt til fond. For 2018 og
fremover innebærer dette at enhetene også har et handlingsrom for å imøtekomme uforutsette
hendelser og iverksette engangstiltak.
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BEFOLKNINGSUTVIKLING
Folkemengde 1. januar, etter statistikkvariabel, region, år og alder

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Folkemengde 1. januar, etter år, statistikkvariabel, kjønn
og alder
0 år

1-5 år

6-12 år

64

369

611

311

414

72

358

571

257

385

Total

136

727

1182

568

Menn

58

361

591

Menn
2014 Kvinner

2015 Kvinner

13-15 år

16-19 år

20-44 år

45-66 år

67-79 år

80-89 år

90+

Totalt

2189

2196

827

184

24

7189

2056

2214

776

262

53

7004

799

4245

4410

1603

446

77

14193

302

421

2129

2199

873

179

31

7144

62

368

563

272

349

2017

2206

847

261

51

6996

Total

120

729

1154

574

770

4146

4405

1720

440

82

14140

Menn

54

351

593

294

393

2115

2189

900

198

26

7113

52

353

551

269

336

1996

2201

891

265

61

6975

Total

106

704

1144

563

729

4111

4390

1791

463

87

14088

Menn

68

345

596

282

419

2065

2192

932

194

33

7126

70

349

551

261

341

1972

2198

942

268

60

7012

Total

138

694

1147

543

760

4037

4390

1874

462

93

14138

Menn

73

347

610

257

443

2056

2180

969

197

30

7162

68

342

573

244

338

1949

2201

967

273

66

7021

141

689

1183

501

781

4005

4381

1936

470

96

14183

2016 Kvinner

2017 Kvinner

2018 Kvinner
Total

Kilde: Statistisk Sentralbyrå
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Etter to år med befolkningsnedgang steg folketallet i Bamble kommune med 50 personer i 2016. Økningen har
fortsatt, og i 2017 steg folketallet med 45 personer, en økning på 0,3%. Økningen er størst i aldersgruppene 6 –
12 år og 67 – 79 år. Det er også i 2017 en nedgang i aldersgruppen 20 – 44 år, men nedgangen er ikke like stor
som i 2016. Det bor flere menn enn kvinner i Bamble kommune, og i motsetning til 2016 var det størst økning
blant menn i 2017.
Pr. 1. januar 2018 var innbyggertallet i Bamble kommune 14.183.

STYRINGSMÅL

Resultat2016

Vedtatt 2017

Resultat2017

Kommentarer

0,4 %

1,3%

0,3 %

I 2017 har det vært en befolkningsøkning. Dette har
konsekvenser for kommunens frie inntekter, skatt og
rammetilskudd.

Befolkningsvekst
Befolkning pr. 31.12

50

184

45

14.138

14.322

14.183

I vedtatt kommuneplan er det en målsetting om at Bambles befolkningsvekst skal være på samme nivå eller
høyere enn den beregnede nasjonale veksten (1,3%), et mål vi pr. i dag ikke klarer å oppnå. Folkeveksten i
landet var på 0,7 %, mens den i Telemark fylke var 0,05 %.
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PERSONAL, OPPLÆRING, HELSE, MILJØ, SIKKERHET
OG LIKESTILLING 2017
BEMANNING/ÅRSVERK OG ANSATTE 31.12.17:
Årsverk
Faste
6
62,2
117,2
303,1
111,0
356,1
955,6
955,9
-0,3

Enheter
Rådmannen og ledergruppa
Staber
Teknikk og samfunnsutvikling
Skole og barnehage
Kultur og oppvekst
Helse og omsorg
Pr 31.12.2017
31.12.2016
Endring

Midlertidige

Ansatte
Prosjekt

0,1
0,5
28,9
9,1
4,9
43,5
24,4
19,1

0,6
1,0
0,5
2,3
17,5
21,84
25,0
-3,2

Midlertidige

Faste
5
44
118
348
137
498
1150
1180
-30

Vikarer
1
20
4
26
7
14
72
71
1

1
1
30
12
48
92
55
37

Endring faste årsverk 01.01.2017 – 31.12.2017
Enheter
Teknikk og samfunnsutvikling

Årsverk Forklaring
0,9 årsverk miljøservicearbeider, fra Helse og omsorg
5,1
-7,0 årsverk nedbemanning Grasmyr og Nustad barnehager

Skole og barnehage

2,0 årsverk Bofellesskap for enslige mindreårige
Kultur og oppvekst
-0,8 årsverk, daglig leder Skjærgårdshallen
-0,6 innsparing årsverk Clarksenteret
1,0 årsverk demenskoordinator K-sak 120/16
årsverk miljøservicearbeider, til Teknikk og
-0,9 samfunnsutvikling
-0,3

Helse og omsorg
Endring faste årsverk

Endring i antall årsverk de siste årene:
2009
10,5

2010
25,0

2011
45,2

2012
2,6

2013
1,5

2014
-2,7

2015
0,9

2016
12,7

2017
-0,3

TJENESTEOMRÅDE: REKRUTTERING OG ORGANISASJONSUTVIKLING
STYRINGSMÅL

Økning i antall lærlinger
– spesielt som
helsefagarbeidere
*Antallet forutsetter
intern/ekstern
finansiering

31.03.2018

Resultat
2015

21

Resultat
2016

21

Vedtatt
mål
2017

*

Resultat
2017

20

Kommentarer

19 lærlinger og 1
lærekandidat.
16 av 20 er i
helsearbeiderfaget.
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Kvalifiserte søkere pr.
stilling

Årsmelding 2017

91
utlysningssaker,
1284 søkere

107
utlysningssaker,
1604 søkere

>1

138
utlysningssaker,
1711 søkere

Jevnt over er det
godt med søkere til
utlyste stillingene.
Likevel er det færre
søkere til
sykepleierstillingene,
Turnover 2017:
5,6 %
( 2,0% i 2016)

Antall studenter i praksis
Antall personer i
språkpraksis
Antall personer i
arbeidsutprøving/praksis

135

148

140

134

Ikke målt

37

40

21

60

47

75

55

REKRUTTERING
I 2017 har Bamble kommune lyst ut 138 stillinger, hvorav 54 var internutlysninger. Dette er en økning i forhold til
2016 som forklares med overgangen fra database for uønsket deltid til Heltidskultur. Ledige stillinger lyses ut
internt for at deltidsansatte som ønsker økt stillingsprosent kan søke og for at kommunen som arbeidsgiver skal
ivareta kvalifiserte deltidsansattes fortrinnsrett ved ledighet i stilling.
Jevnt over er det godt med søkere til de fleste utlyste stillingene. Utfordringen i 2017 er knyttet til
rekruttering av autoriserte sykepleiere til kommunen. Her konkurrerer Bamble kommune med de andre
Grenlandskommunene om de samme ressursene. For å demme for denne utfordringen ble sykepleiere
prioritert i lokalt lønnsoppgjør i 2017. En eventuell synlig effekt forventes tidligst høsten 2018.
Eksternutlysninger ble annonsert i lokalavisenes nettutgaver, på www.nav.no og Bamble kommunes
hjemmeside. Enkelte utlysninger har i tillegg blitt annonsert i fagtidsskrift og på Finn.no. Vi informerer også om
ledige stillinger på Bamble kommunes Facebook - side.
Nær 100% av søkerne legger inn søknad elektronisk.
I 2017 har vi behandlet til sammen 38 krav om økt stilling etter aml. § 14-4a, og krav om fast ansettelse etter
aml. § 14-9. Av disse ble 33 krav innvilget.
Kompetansebyen Grenland:
Bamble kommune har i 2017 deltatt på to jobbmesser, spesielt med tanke på rekruttering av sykepleiere,
og drive omdømmebygging for kommunen som en attraktiv arbeidsplass. Disse messene ble arrangert av
Kompetansebyen Grenland, som er et samarbeid mellom USN, studentorganisasjonene og
Grenlandskommunene. Bamble kommune deltar i dette samarbeidet.
På slutten av året 2017 ble det også igangsatt et pilotprosjekt via Kompetansebyen Grenland, hvor målet er å
bedre kvalitet i praksisperiodene for studentene, og økt rekruttering av studenter/ ferdig utdannede med
profesjoner som Grenlandskommunene har et stort behov for. Dette prosjektet fortsetter i 2018, og Bamble
kommune vil få flere representanter inn i prosjektet.
Organisasjonsutvikling
Vinteren 2017 ble det nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som utarbeidet Retningslinjer for
omorganisering og nedbemanning. Disse ble vedtatt i administrasjonsutvalget 7. mars 2017.
Formålet med retningslinjene er å gjøre Bamble kommune som organisasjon i bedre stand til å gjennomføre
organisasjonsendringer/omstilling på de områder som til enhver tid har behov for det.
Retningslinjene er tuftet på gjeldende lov og avtaleverk, og skal være en støtte til ledere i slike prosesser.
Høsten 2017 ble prosjektet Vurdere endret organisering av virksomhet for Innvandring, Voksenopplæring og
Aktivisering (VIVA) igangsatt. Prosjektet har sin bakgrunn i en bestilling fra kommunestyre om å vurdere endret
organisering. Det ble ikke besluttet noen endringer i organiseringen av VIVA på nåværende tidspunkt, men satt

31.03.2018

Side 29 av 89

13/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Bamble kommune - 18/04796-3 Årsregnskap og årsberetning 2017 Bamble kommune : Årsmelding 2017 Del 1 Årsregnskap med noter og årsberetning -utkast

Bamble kommune

Årsmelding 2017

på vent til kommunen kjenner mer til følgende av Prosjekt ny ungdomsskole og eventuelle endringer i
økonomiske rammer for VIVA som følge av redusert antall flyktninger.

LÆRLINGER
Bamble kommune hadde 19 ordinære lærlinger og én lærekandidat ved årsskiftet. Av disse er 16 lærlinger
utplassert innenfor helsearbeiderfaget, i tillegg har vi lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget,
institusjonskokkfaget og kontor- og administrasjonsfaget. Det ble avlagt og bestått 11 fagprøver i 2017, herav
fem stykker fikk karakteren meget godt bestått. Bamble ligger i toppen på resultater i Telemark.
Tendensen over hele fylket er at andelen voksne søkere til læreplass øker, og andelen søkere med
ungdomsrett går ned. Av 10 nye lærekontrakter i 2017, var halvparten voksne. Disse får kommunen et lavere
tilskudd på enn vi får på lærlinger med ungdomsrett.
Fokuset på systematisering og tydeliggjøring av verdiskapning har fortsatt i 2017. Alle lærlinger i helse og
omsorg er lagt inn i GAT turnus som gir en god oversikt over verdiskapningen. Andelen verdiskapning så langt
viser imidlertid at vi fortsatt har noe å gå på. Individuelle forskjeller og utfordringer blant lærlingene gir utslag på
oppnådd verdiskapning. Det er også en praktisk utfordring at ikke alle lærlinger har eller får tatt førerkort før de
skal arbeide i hjemmetjenesten. Det er vanskelig å få ut forventet verdiskapning når lærlingene ikke kommer
seg rundt til brukerne ved egen hjelp. En er også avhengig av bil til og fra arbeid ved turnusjobbing i VestBamble og på Herre.

TJENESTEOMRÅDE: KOMPETANSEUTVIKLING
STYRINGSMÅL

Utarbeide plan for
kompetanseutvikling
Fornøyde
brukere
interne kurs
Antall ansatte som tar
kompetansegivende
videreutdanning

–

Resultat
2015

Resultat
2016

I h.h.t.
mål

I h.h.t
mål

5,5

5,3

48

45

Vedtatt
mål
2017

Resultat
2017

Kommentarer

I h.h.t mål
5

5,2

50

40

Kompetanseheving
I 2017 har 40 ansatte fullført kompetansegivende utdanning (studiepoeng), hvorav 25 ansatte har fullført
utdanning med mindre enn 10 studiepoeng og 15 ansatte har fullført utdanning med flere enn 10 studiepoeng.
Aktuelle fag har vært engelsk, norsk, matematikk, regnskap, prosjektledelse, veiledning, arbeidsrett,
familieterapi, forvaltning, rus og helsesøstersykepleie, kreft og lindrende pleie, nevrologi, psykisk helsearbeid,
seksuelle overgrep, innovasjon og ledelse, musikk, ledelse, akuttmedisin og master i HMS opplæring.
Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. I 2017 ble det gjennomført opplæringsdager innenfor flere områder, bl.a. systematisk og
praktisk HMS arbeid, arbeidsmiljøloven, 3 partssamarbeid og medbestemmelse,
det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet, brannforebygging, rus og avhengighet i arbeidslivet.
HMS forum Grenland er et forum med ressurspersoner fra Grenlandskommunene innen HMS arbeidet. HMS
forumet arrangerte Halenseminaret mai 2017 med temaet Hvordan få til gode resultater med fokus på
atferdsøkonomi. Dagen ble arrangert for aktuelle ressurspersoner innen HMS arbeidet, hovedverneombud og
bedriftshelsetjenesten fra Grenlandskommunene.
Årlig utarbeides det Plan for kompetanseutvikling. Planen tar utgangspunkt i kompetansebehov og planlagte
tiltak som utvikler medarbeidere for å møte nye krav og behov.
Lederutvikling
Gjennom mange år har Bamble kommune hatt fokus på kompetanseutvikling for ledere.
Strategisk ledelse og personalledelse har vært prioritert i lederopplæringen. I 2017 har lederutviklingen bl.a.
bestått av å videreføre fokus på relasjonsledelse, samt utvikle Bamble kommune som en attraktiv
kommune/positivt omdømme og perspektivet Bamble kommune som arbeidsgiver.
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Kompetansesenteret Halen gård
Halen gård er kommunens kompetansesenter og blir brukt internt av organisasjonen, de politiske miljøer, samt
ved aktiviteter i samarbeid med Grenlandskommunene. I tillegg er Halen gård kommunes krise - og
beredskapssenter, og har utleiedrift. I 2017 var det 329 arrangementer på Halen gård i form av kurs/fagdager,
dagsmøter, kveldsmøter og selskap.
Halen gård har i 2017 fått digital speiling i outlook/kalenderoversikt.
Kompetansenettverk Grenland
Kompetansenettverket er representert ved alle Grenlandskommunene. Det utarbeides årlige handlingsplaner,
og det er ønskelig om å være en strategisk bidragsyter til kompetanse -, kvalitets- og organisasjonsutviklingen i
Grenlandskommunene. I 2017 ble det gjennomført felles fagdag i HR faget. I tillegg har implement ering av KS
læring vært en viktig aktivitet for nettverket. KS læring er en digital læringsarena for kunnskapsdeling og
kompetanseutvikling samt portal for intern kursoversikt med påmelding.

TJEN ESTEOMRÅDE: LIKESTILLING
Kommuneloven § 48, punkt 5:
Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det
skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for
å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i
likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

1. Handlingsplan
Som offentlig arbeidsgiver er kommunen pålagt å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling
og hindre diskriminering, og dette er også viktig for tjenestekvalitet og for å skape spennende arbeidsplasser for
våre medarbeidere. Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering ble sist revidert i 2016, men det er
arbeidet etter de samme mål i 2017.
Handlingsplanen har mål og tiltak innen 6 hovedområder:

Mål
1. Heltid:
Heltidsandelen i Bamble kommune
skal være høyere enn
kommunesektoren generelt.

2. Likelønn:
I Bamble kommune har vi likelønn
3. Mangfold og rekruttering:
Medarbeiderne i Bamble kommune
representerer mangfoldet i
befolkningen.

31.03.2018

Tiltak
Innføre begrepet «heltidskultur»
Databasen for uønsket deltid utgår på sikt, og
det utarbeides nye retningslinjer for praktisering
av fortrinnsretten
Heltid og økte stillinger som tema i
medarbeidersamtaler, medbestemmelsesmøter
og personalmøter
Virksomheter med høy andel uønsket deltid
definerer egne mål for heltid
Motivere til å prøve ut ulike arbeidstids- og
turnusordninger
Fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale
lønnsforhandlinger
Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke
jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet,
religion og funksjonsevne.
Positiv særbehandling benyttes der dette
fremmer likestilling av under- representerte
grupper (ved kvalifikasjonsmessig likhet)
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Enheter og virksomheter med stor
skjevfordeling oppfordres til å lage egne tiltak
for å oppnå større mangfold.
Videreføre arbeidet med språk- og
arbeidspraksisplasser.
Prosjekt arbeidspraksis med fokus på
kvalifisering.
Det skal arbeides aktivt for å gi medarbeidere
og ledere mulighet for kompetanseutvikling
innenfor aktuelle fagområder. Lederutdanning

4. Kompetanseutvikling og
karrieremuligheter:
Alle medarbeidere har like
muligheter for utvikling og
avansement.

Videreutdanning

5. Arbeidsmiljøforhold,
universell utforming og
tilrettelegging: Bamble
kommune har en universell
utforming.
Bamble kommune oppfyller
intensjonene i IA-avtalen
6. Informasjon og opplæring: De
oppsatte mål og tiltak for
måloppnåelse av likestilling,
mangfold
og inkludering er kjent for alle
medarbeidere i organisasjonen.

Det skal legges til rette for at medarbeider e
uten fagbrev får mulighet til å ta fagbrevet.
Utforming av de fysiske forholdene gjøres på
en slik måte at kommunens alminnelige
funksjon kan benyttes av flest mulig.
Utarbeidelse av årlig handlingsplan for IAarbeidet i samarbeid med organisasjonene.

Ledere integrerer perspektiver på likestilling,
mangfold og inkludering i sitt daglige arbeid.
Handlingsplanen gjennomgås i personal-/
avdelingsmøter.
Handlingsplanen tas opp på
medbestemmelsesmøter
Handlingsplanen tas inn som tema i
lederopplæringen og i introduksjonskurs for
nyansatte.

2. Faktisk tilstand på likestillingsområdet:
STYRINGSMÅL
Andel ansatte i hele
stillinger
Antall menn i
kvinnedominerte yrker
økes

Resultat
2015

Resultat
2016

Vedtatt
mål 2017

Resultat
2017

53,3 %

53,0 %

60%

53,9%

88

76

100

108

Kommentarer

Andelen ansatte på heltid var 53,9 % i 2017. Det er en svak økning fra 2016. I 2017 var 90,4 % av de
deltidsansatte kvinner.
Bamble kommune har i 2017 vedtatt en handlingsplan for heltid med spesielt fokus på helse og omsorg.
Antall menn i kvinnedominerte yrker har økt fra 76 til 108 i løpet av 2017.
Andel kvinner og menn
I Bamble kommune er 83,6 % av de ansatte kvinner og 16,4 % menn, noe som gir en liten økning i andelen
menn fra året før. Til sammenligning er kvinneandelen i landets kommuner 78 %. (Kommunesektorens
arbeidsgivermonitor 2017)
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Kjønnsfordeling ulike stillingsbrøker:
Kvinner 2016
% av
totalt
antall
kvinner

<= 24,99%
25-49,99%
50-74,99%
75-99,99%
100 %

4,6

% av
totalt
antall
ansatte

Kvinner 2017

Menn 2016
% av
totalt
antall
menn

% av
totalt
antall
ansatte

3,8

5,5

0,9

5,4

4,6

8,8

1,4

22,2

18,6

6,1

1,0

19,3

16,2

3,3

0,5

48,6

40,7

76,2

12,3

% av
totalt
antall
kvinner

4,7
5,7
21,3
18,3
50,1

% av
totalt
antall
ansatte

3,9
4,8
17,8
15,3
41,9

Menn 2017
% av
totalt
antall
menn

5,8
6,3
9,0
5,8
73,0

% av
totalt
antall
ansatte

1,0
1,0
1,5
1,0
12,0

I 2017 arbeidet 89,3 % av de ansatte i 50 % stilling eller større. Tallet er uendret fra 2016.
Tabellen viser tydelig at menn i større grad enn kvinner arbeider heltid. 50,1 % av kvinnene arbeidet heltid, i
2017 mot 48,6 % i 2016. Tilsvarende tall for menn er 73 % i 2017, mot 76,2 % i 2016.
Mindre stillingsbrøker på rundt 20 % brukes i stor grad som rekrutteringsstillinger for lærlinger og studenter som
arbeider helgevakter under utdanning.
Kjønnsdelt statistikk for fravær:

Aldersgruppe
18-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70

Annet*
Totalt
Kjønn fravær Sykefravær fravær
K
0
2,3
2,3
M
0,8
0
0,8
K
1,4
8,3
9,7
M
1
1,2
2,2
K
1,4
8,5
9,9
M
0,8
1,4
2,2
K
0,8
8,3
9,1
M
0,8
5,1
5,9
K
0,6
9,6
10,2
M
0,4
4,9
5,3
K
0,2
8,1
8,3
M
0,1
5,4
5,5

(*I kolonnen” annet fravær” inngår barns sykdom, foreldrepermisjon, permisjon med lønn, permisjon uten lønn
og annet fravær).
Av tabellen ser vi at kvinners sykefravær ligger høyere enn menns i alle aldersgrupper. Når det gjelder annet
fravær, ser vi at det ikke er så store forskjeller på menn og kvinner sitt fravær, men at kvinner har et høyere
fravær enn menn i aldersgruppene 21-30 år og 31-40 år. Siden «totalt fravær» omfatter både foreldrepermisjon,
barns sykdom m.m., kan vi anta at kvinner tar ut en større andel permisjon relatert til omsorg for barn
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Kjønnsfordeling på stillingskategorier:

2016
Kvinner

Rådmannen og
ledergruppa
Virksomhetsledere
Avdelingsledere
Høgskole og ped.personale
Fagarbeidere
Ufaglærte

Menn

0,2

0,4

1,9

0,8

3,7

0,6

37,8

7,2

29

5,4

11,3

1,6

83,9

16,1

2017
Kvinner Menn
0,3
1,8
2,3
39,0
29,4
10,8
83,6

0,3
0,8
1,0
7,0
5,6
1,6
16,4

Tabellen viser fordelingen av kvinner og menn på de ulike nivåene i organisasjonen for 2016 og 2017. Det er
kun mindre endringer i perioden. Bamble kommune har stor overvekt av kvinner i kategoriene
høgskole/pedagogisk personale, fagarbeidere og assistenter. Tallet illustrerer utfordringen vi har med å
rekruttere flere menn inn i disse yrkesgruppene.

Likelønnssituasjon 2016 og 2017
Stillingskode/tekst
8084 Ingeniør
8530 Rådgiver
6559 Konsulent
6572/6583 Assistent
6986/7517 Fagarbeider
7174 Sykepleier
7531 Saksbehandler
9451 Leder
9951 Leder

Antall
Kvinner
Menn
Kvinner
Menn
Kvinner
Menn
Kvinner
Menn
Kvinner
Menn
Kvinner
Menn
Kvinner
Menn
Kvinner
Menn
Kvinner
Menn

4
9
7
7
60
8
93
12
136
29
77
1
5
5
18
5
2
4

2016
Årslønn
Antall
530 500
4
544 000
9
541 229
9
592 143
7
464 383
57
476 588
9
372 009
94
360 642
11
395 033
129
394 879
29
445 432
72
483 000
2
444 860
4
478 500
4
656 148
17
672 967
5
713 750
3
697 875
4

2017
Årslønn
545 410
558 959
552 226
605 896
474 861
488 089
373 714
370 673
405 053
407 310
464 257
451 600
460 325
500 600
674 914
688 801
725 333
720 000

Tabellen viser gjennomsnittlig grunnlønn i for en del av kommunens stillingstyper og er et lite utsnitt av den
omfattende statistikken Bamble kommune legger fram i forbindelse med årlige lønnsforhandlinger.
Det fremgår av tabellen at utviklingen på årslønn for kvinner og menn innen hver stillingskode kan variere fra år
til år. Dette kommer av at det er arbeidsoppgaver og ansiennitet og ikke kjønn som ligger til grunn for fastsetting
av lønn. Kvinner har nå høyere lønn enn menn i stillingskodene 6572/6583, og 9951, mens menn ligger høyest i
de andre stillingskodene i tabellen. i stillingskode 6986/7517 hadde kvinner gjennomsnittlig høyere lønn enn
menn i 2016, men menn ligger høyere i 2017. I stillingskode 7174 er situasjonen omvendt, så der har kvinner
gjennomsnittlig høyere lønn i 2017, mens de lå lavere enn menn i 2016. (En skal være oppmerksom på at noen
kategorier omfatter veldig få personer, slik at tallene kan variere mye der f.eks. en slutter.)
Kommunen har likelønn som et av målene i handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering, og tiltaket her
er fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale lønnsforhandlinger.
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MÅLOPPNÅELSE TJENESTEOMRÅDE:
INKLUDERENDE ARBEIDSLIV
STYRINGSMÅL

Sykefraværsprosenten i Bamble
kommune skal ikke være høyere
enn

Gjennomsnittlig
pensjoneringsalder skal være

Resultat
2015

Resultat
2016

Vedtatt
mål 2017

Resultat
2017

7,5 %

7,7 %

8%

7,8 %

63,4

64,6 år

˃3,1

Trivselsundersøkelse (måles fra
1 til 4)
Gjennomførte
medarbeidersamtaler/
utviklingssamtaler

64

77 %

81%

100 %

64,8

3,4 HO
3,5 KO

Kommentarer

14 personer har gått av med
alderspensjon, 16 med 100 %
AFP og 3 personer er
innvilget 100 % uførepensjon.
Gjennomsnitt gjelder enhet for
enhet for helse og omsorg
høst 2016/vår 2017 og enhet
for kultur og oppvekst høsten
2017

83%

Kommentar til sykefravær/nærvær – pkt. 1
Kommunal sektor vil i tråd med samfunnsutviklingen stå overfor behov for endringer i årene som kommer. Det
være seg endringer i tjenester, oppgaver, arbeidsverktøy og elektroniske plattformer. I 2017 var endring i
arbeidslivet tema for den årlige IA dagen der kommunens virksomhetsledere, kommunalsjefer og tillitsvalgte
deltar sammen med ordfører og rådmann. IA dagen «En organisasjon i endring» omhandlet Heltidskultur,
Ibedrift - «Raskere tilbake», veileder for håndtering av vold og trusler om vold og HMS prosjektet Forebygging
og håndtering av utfordrende atferd hos demente brukere.
Kommunen er bevisst viktigheten av det å stå i arbeid, og i 2017 har fokusområdene i IA handlingsplan vært økt
antall graderte sykemeldinger, vurdering av arbeidsoppgaver ved gradert sykemelding, midlertidig tilrettelegging
og målretta bruk av tilretteleggingstilskudd. Det ble gjennomført to kurs i sykefraværsoppfølging for ledere i
2017.
I arbeidet med å redusere sykefraværet i kommunen har PHIO etablert et samarbeid med Bedriftshelsen. Lik
tidligere år, har det også i 2017 vært et spesielt fokus på virksomheter med høyt sykefravær, og det er
igangsatt ulike tiltak i flere av virksomhetene.
Likevel gikk sykefraværet noe opp fra 2016 til 2017 (fra 7,7 til 7,8). Det vises til en generell oppgang på de
fleste enheter, med unntak av Enhet for helse og omsorg som har hatt en positiv utvikling i sykefraværet fra
10,1 % i 2016 til 9,8 % i 2017. Likeledes har vi registrert en nedgang i Virksomhet for Administrasjon og
organisasjonsutvikling fra 8,6 til 8,3 %. Det er arbeidet med å øke andelen egenmeldinger, og redusere
andelen sykemeldinger. Det legges til grunn at noe av arbeidet som er lagt ned i 2017 først vil gi reell effekt i
2018.
Antall ansatte med delvis uførepensjon og delvis arbeid er uforandret fra 2016, slik at tallet for 2017 er 71.
Bamble kommune hadde 55 personer på arbeidsutprøving/praksis i 2017. Dette er en liten økning fra året før.
De fleste kommer fra Frisk Bris, NAV og Grep. Disse kommer i tillegg til lærlinger, studenter, elever og egne
ansatte som trenger utprøving.
Kommentar til pensjoneringsalder - pkt. 2:
Mange ansatte gikk av med pensjon i 2017 og dette betyr også stor etterspørsel etter veiledning vedrørende
pensjon fra våre rådgivere. Informasjonsdag med KLP ble arrangert våren 2017.
Kommentar til trivselsundersøkelse - pkt. 3:
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Enhet for helse og omsorg gjennomførte trivselsundersøkelse/medarbeiderprosess høsten 2016 og våren 2017.
Gjennomsnittlig resultat for enheten var 3,4.
Enhet for kultur og oppvekst gjennomførte undersøkelsen i løpet av høsten 2017. Gjennomsnittlig resultat for
enheten var 3,5. Det betyr at resultatene for begge enheter ligger over fastsatt mål på 3,1.
Dersom det avdekkes spesielle utfordringer, bistår HR rådgiver og/eller Bedriftshelsen med ekstra oppfølging i
etterkant.
Rutinen for medarbeiderprosesser er revidert i 2017. Bedriftshelsen har rapportert om at det er en god utvikling i
hvordan avdelinger/virksomheter bruker resultatene fra undersøkelsen til fokus på arbeidsmiljøutvikling.
Kommentarer til medarbeidersamtaler - pkt. 4:
Det var en positiv økning i antall gjennomførte medarbeidersamtaler fra 2016 til 2017.
I noen virksomheter er gjennomføringsprosenten lavere enn målsetningen på 100 %. I enkelte virksomheter har
det i 2017 vært utskifting av ledere eller sykefravær som kan ha påvirket gjennomføringsprosenten. Enheter
med avvik følges opp av respektiv kommunalsjef for gjennomføring i første kvartal 2018.

TJENESTEOMRÅDE: HMS-INTERNKONTROLL
Resultat
2015

Resultat
2016

Vedtatt
mål
2017

Resultat
2017

84 %

89 %

100 %

79 %

78 %

74 %

100 %

85%

64

74

-

40

11

4

-

11

STYRINGSMÅL

Virksomheter med godkjente
HMS-system i %
Alle enheter/virksomheter skal ha
vernerunde med oppfølging og
tiltak
Registrerte A-avvik(alvorlige
avvik) – antall
Personskader med fravær – antall

Kommentarer

Avvik:
Det ble i 2017 registrert 40 A-avvik (alvorlige avvik) og 368 B-avvik (avvik av mindre alvorlighetsgrad). I tillegg
kommer egne avvikssystemer på fagnivå f.eks. rapportering i Cosdoc i Helse og omsorg.
Ved analysering av avvikene (alvorlighetsgraden defineres selv av melder), ser vi at mange av avvikene fortsatt
omhandler utagerende brukere - det være seg både trusler, vold/slag fra brukere, mens kommunen har hatt en
nedgang i innrapportere avvik innenfor helse og omsorg. Dette antas å følge av en bevisst satsing. Det vises til
at det med bakgrunn i innrapporterte A-avvik i 2016 ble startet et prosjekt Forebygging og håndtering av
utfordrende atferd hos demente brukere ved Bamble helsehus. Prosjektet har i 2017 gitt gode resultater med
bl.a. nedgang i antall alvorlige avvik, kompetanseheving og revidering av rutiner og retningslinjer.
Bamble kommune reviderte videre Veileder for håndtering av vold og trusler om vold våren 2017. Formålet med
veilederen er å sette fokus på forebyggende tiltak som reduserer faren for vold og trusler om vold, samt å sikre
en forsvarlig håndtering og oppfølging av ansatte som har vært utsatt for dette.
Det ble dessuten gjennomført et dialogseminar med Arbeidstilsynet i 2017 hvor vold og trusler var tema. I tillegg
ble det arrangert fagdag, terapeutisk møte med aggresjon.
Rådmannens vernerunder
Rådmannen har i 2017 gjennomført 8 av rådmannens vernerunder. Ved rådmannens vernerunde deltar
rådmannen på virksomheters ordinære vernerunder.
Personskader
Bamble kommune har etablerte rutiner for å følge opp personskader i organisasjonen. I 2017 ble det meldt om
42 personskader hvorav 11 er med fravær og 4 er langvarige.
Meldte skader i 2017 skylder utagering/trusler fra brukere, men også i økende grad arbeidsuhell. Skadene som
rapporteres er av både psykisk og fysisk art. Skadene blir meldt til NAV og forsikringsselskap.
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Arbeidsmiljøutvikling
I 2017 har fem virksomheter eller avdelinger mottatt bistand i utviklingsarbeid knyttet til arbeidsmiljø, person- og
lederutvikling og/eller bistand ift. høyt sykefravær. Dette arbeidet er for noen relatert til oppfølging av
gjennomførte trivselsundersøkelser.
Utviklingsarbeid består av samlinger med fokus på aktuelle tema, arbeidsgrupper med refleksjonsoppgaver,
utarbeidelse og oppfølging av handlingsplaner, individuell- og gruppeveiledning.
Miljøfyrtårn
Arbeidet med miljøfyrtårn i 2017 har bestått i utarbeidelse av miljørapporter for Halen gård og rådhuset, samt
resertifisering av disse bygg/driftsform. Det har vært organisert temadag mellom miljørådgivere i Grenland og
miljøfyrtårnstiftelsen, tema hovedkontormodellen, digitalisering og forenkling, og hvordan få en billigere måte å
sertifisere virksomhetene i kommune på. Det jobbes videre med å avklare satsing på Miljøfyrtårn i Grenland og i
Bamble kommune.

SCOPE 2017
En av de største olje- og kjemikalievernøvelsene i Europas historie foregikk i Langesund i september 2017.
Øvelsen ble kalt SCOPE 2017, og den ble gjennomført for å styrke europeisk samarbeid ved håndtering av en
stor, forurensende sjøulykke. Øvelsen var omfattende, og fokuserte på hva som skal gjøres ved akutt
forurensning med olje eller andre skadelige stoffer. Hele 30 organisasjoner og en rekke land deltok i øvelsen.
Interkommunal utvalg mot akutt forurensing (IUA) ble satte stab på Halen gård. En rekke ressurser fra Bamble
kommune deltok inn mot IUA-ledelsen. HMS ressurser fra Bamble kommune hadde sikkerhetsledelsen under
Telemark – IUA, og HMS var førsteprioritet fra innsatsleder og mannskaper. Bamble kommune fikk positive
tilbakemelding på HMS/sikkerhetsledelsen.
AKAN-utvalget:
Arbeidsmiljøutvalget vedtok etablering av AKAN-utvalg i sitt møte 28.09.16, og første møte i utvalget ble avholdt
18.01.17. Utvalgets hovedoppgave er å være en pådriver i det rusforebyggende arbeidet.
Utvalget består av Inger Lise Sikkeland fra de tillitsvalgte, hovedverneombud Roar Teigen, Susanne Hafredal
Sørheim fra Bedriftshelsen og Heidi Solstad Glittum fra PHIO (leder av utvalget).
Utvalget har hatt 4 møter i 2017, og besøkte i februar Porsgrunn kommune for å få noen tips og ideer til AKANarbeidet. Porsgrunn kommune fikk AKAN-prisen i 2016 og har arbeidet aktivt med forebygging over tid.
Utvalget laget en handlingsplan for oppstarten av eget arbeid i 2017, men tenker at det framover vil være
hensiktsmessig med handlingsplaner for 3 år av gangen.
Utvalget har prioritert å revidere kommunens egne retningslinjer for forebygging og håndtering av rus, og
presenterte disse på HMS-kurs 22.08.17. Reviderte retningslinjer ble vedtatt i AMU høsten 2017.
Det er ønskelig med opplæring av både utvalgets medlemmer og ledere i forebyggende rusarbeid, og dette
planlegges i 2018, muligens som et tema på IA-dagen der også hovedtillitsvalgte og verneombud er tilstede.
Enkeltsaker behandles i henhold til retningslinjene og tas ikke opp i utvalget. I årsrapporten nevnes kun antall
saker med rus som har vært håndtert i løpet av året, og i 2017 har det vært én sak.
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FINANSFORVALTNING
KRAV TIL RAPPORTERING
Iht. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 6 og § 7 og kommunens finansreglementer
skal rådmannen rapportere på finansforvaltningen ved utgangen av året.
Rapporteringen skal minst inneholde:
a) Aktiva
- Sammensetningen av aktiva
- Markedsverdi på aktiva
- Vesentlige markedsendringer
- Endringer i risikoeksponering
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
- Markedsrenter og egne rentebetingelser
b) Passiva
- Sammensetning av passiva
- Løpetid for passiva
- Innløsningsverdi for passiva
- Vesentlige markedsendringer
- Endringer i risikoeksponering
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
- Markedsrenter og egne rentebetingelser

VESENTLIGE MARKEDSENDRINGER
Ved utgangen av 2017 ser verdensøkonomien ut til å være i meget god stand. Ifølge IMF (det internasjonale
pengefondet) akselererte veksten i rundt tre av fire av verdens land, den høyeste andelen siden 2010. En
forklaringsfaktor for vekstøkningen er at økningen i verdenshandelen igjen har tatt seg opp. Det at den globale
etterspørselen har økt gjenspeiles i råvareprisene, f.eks. olje og kobber, økte i løpet av året.
I likhet med 2016 var 2017 et godt aksjeår, men i motsetning til forgjengeren var det mindre drama i løpet av
året som gikk. Bakgrunnen for aksjeoppgangen må sees i sammenheng med gode makrotall. Vekstutsiktene
har for første gang på lang tid blitt justert opp i Europa av det internasjonale pengefondet (IMF).
Arbeidsledigheten både i USA og Eurosonen er på vei nedover, og under historiske snitt. Et annet element er at
den politiske nedsiderisikoen ikke har slått til. Mens 2016 ble dominert av sjokkvalg i UK og USA, ble
tradisjonelle markedsvennlige kandidater valt i både Frankrike og Nederland og EU virker sterkere enn på
lenge.
Sammenlignet med årsskiftet 2016/2017 har lange statsrenter i USA, Storbritannia og Norge knapt endret seg,
alle har falt rundt 5 punkter. Dette skjuler det faktum at det har vært bevegelser i rentenivået og alle
statsrentene har beveget seg i individuelle bånd på 50-60 punkter. Det er særlig bemerkelsesverdig at lange
renter i USA synker samtidig som korte renter går opp.
De siste årene har den norske kronen svekket seg kraftig mot utenlandske valutaer. Hovedgrunnen til dette er
at den fallende oljeprisen har ført til lavere etterspørsel etter norske kroner. Dette gjenspeiles i at kronen særlig
har falt mot amerikanske dollar. I 2017 avtok fallet i kronen og ble delvis reversert med en moderat
kronestyrkelse. Dette kan sees i sammenheng med at kronen svekket seg veldig mye gjennom 2014 og 2015.
Samtidig har nedgangen i oljeprisen snudd og nå steget til dagens nivå på over 66 dollar pr. fat, det høyeste
siden krakket i 2014.
Norges Banks hovedstyre besluttet på møtet 13.12.17 å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Slik
hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste
tiden. Risikobildet er samlet sett vurdert til å være balansert. Det er usikkerhet om kronekursutviklingen
fremover. Kronen har svekket seg til tross for at oljeprisen har økt og rentedifferansen mot handelspartnerne er
lite endret.
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AKTIVAFORVALTNINGEN
I 2017 er det bokført en gevinst på 21,3 mill. kroner på finanskapitalen. Dette er 8,2 mill. kroner høyere enn
budsjettert. I 2016 ble det bokført en gevinst på finanskapitalen på 17,3 mill. kroner. Gevinst og tap på
verdipapirer er i prinsippet ikke realisert før plasseringen selges, men kommunale regnskapsregler og valgt
bokføringsprinsipp medfører at resultatet skal bokføres det året det gjelder.
Tabellen viser avkastningen og disponeringen av denne.
Finanskapital
Tall i 1.000 kroner
Konsulenttjenester

Regnskap
2016

Regnskap
2017

Revidert
budsjett

Avvik

138

135

150

0

0

0

0

Renter/kursgevinst langsiktig kapital

-17 296

-21 291

-13 000

8 291

Sum finansforvaltningen

-17 158

-21 156

-12 850

8 306

6 415

11 976

3 670

-8 305

Avsetning/bruk bufferfond

0

0

0

0

Avsetning til meravkastningsfond

0

0

0

0

6 415

11 976

3 670

-8 305

-10 743

-9 180

-9 180

0

Renteutgifter provisjoner

Avsetning til realkapital

Sum avsetning fond
Netto

15

Netto avkastning i 2017 er på 21,3 mill. kroner. Revidert budsjettert avkastning er på 13,0 mill. kroner. Det er for
2017 satt av 8,3 mill. kroner til realkapitalen. Finansbufferfondet er ved utgangen av 2017 på 26,3 mill. kroner.
For 2017 er utviklingen i finanskapitalen fordelt på ulike aktiva klasser som følger:

Rapportert og bokført verdiendring varierer noe i forhold til dato for verdifastsettelse.
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Oversikten viser gevinstendring på 21,5 mill. kroner hvor Globale aksjer alene har en gevinst på 8,1 mill.
kroner. Norske aksjer viser en gevinst på 2,3 mill. kroner mot 2,8 mill. kroner i 2016. Øvrige aktiva klasser har
gevinst på 11,1 mill. kroner.
I 2017 er de langsiktige plasseringene, minimum 2 års-horisont, sammensatt som følger:

Tall i 1.000 kroner
Finanskapital,langsiktig plassering iht.finansstrategi
Finansbuffer
Investeringsfond vedtatt ØP 2014
Sum vedtatt plasseringer
Overskuddslikviditet, øvrige fond,
Avkastning 2017
Langsiktig plassert kapital
Beregnet årlig avkastning
2% av vedtatt finanskapital og bufferfond avsettes til
realvekst
Budsjettert avkastning
Avsatt til realkapitalen
Netto avkastning

Forutsetning
i budsjett
168 256
15 185
49 035
235 282
48 326

31.12.2017
175 536
17 991
26 928
228 760
112 818
21 291

Endring
7 280
2 806
-22 107
-6 522
64 492
21 291

300 000

320 287

20 287

4,30 %

7,20 %

2,90 %

2,00 %

2,00 %

0,00 %

13 000
-3 670

21 500
-3 670

8 500
0

9 330

17 830

8 500

PORTEFØLJENS PRESTASJONER


•
•

Ved utgangen av 2017 var markedsverdien av porteføljen MNOK 320,3. I løpet av året ga porteføljen en
avkastning på 7,2 % noe som tilsvarte en meravkastning på 1,8 prosentpoeng. I kroner utgjør
avkastningen MNOK 21,5.
Årlig avkastning siden oppfølgingens start i 2001 har vært 5,9 % sammenlignet med porteføljens
referanseindeks som har gitt 5,2 %.
Globale aksjer har gitt best absolutt avkastning i 2017 med 22,5 prosent. På den andre siden har
pengemarkedet gitt svakest avkastning på 1,7 prosent.
Endringer i 2017: Porteføljen ble rebalansert tidlig i året som følge av vekst i aksjeandelen. Bytte fra
indeksforvaltning til aktiv forvaltning for en del av globale aksjer i april hvor Lansdowne erstattet KLP
Aksje Glob Ind. I. Lansdowne har levert betydelig meravkastning. Flere fond har kommet med bedre
bærekraft og man har byttet til disse variantene, noe som øker den etiske profilen til porteføljen. I
august ble kredittrisikoen i globale obligasjoner redusert idet Lomis Corporate Bond Fund ble byttet til
BlueBay Global agg som har mer statsobligasjoner.

ABSOLUTT AVKASTNING
•
•
•

Porteføljens markedsverdi ved inngangen til 2017 var MNOK 300,9. Ved utgangen av 2017 var
markedsverdien MNOK 320,3. Totalporteføljen har hatt en verdiøkning på MNOK 21,5 i løpet av året.
I perioden har det vært et netto uttak på MNOK 2,1.
Det er de globale aksjene som i størst grad har bidratt til den positive verdiutviklingen med en
verdiøkning på MNOK 8,1.

RELATIV AVKASTNING
•
•
•

Porteføljen har ved utgangen av 2017 gitt en avkastning på 7,2 prosent sammenlignet med
referanseindeks som har gitt 5,4 prosent.
Siden oppstart har kommunens portefølje hatt meravkastning i 112 av 191 måneder som gir en
konsistens på 58,64 %. Videre er informasjonsraten (IR) på 0,45 som betyr at kommunen har fått betalt
for den aktive risikoen som er tatt.
For 2017 har både allokerings- og seleksjonsbidraget vært positivt. Allokeringsbidraget kommer av at
kommunen har vært overvektet i aktivaklasser som har gjort det relativt bra eller undervektet i
aktivaklasser som har gjort det relativt dårlig. Seleksjonsbidraget kommer av at kommunens forvaltere i
gjennomsnitt har gjort det sterkere enn referanseindeks.
I kommunestyret den 14.12.17 (k-sak 106/17) ble det vedtatt en endring i Reglement for kommunens
gjelds- og finansforvaltning. Endringen var å endre vektingen av aktivaklasser norske
omløpsobligasjoner slik at andelen skal være maksimalt 15% ved investering i fond som også
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investerer i papirer med en kredittrating som er lavere enn «investment grade». Jf. Reglementets pkt.
8.2.
Tabellen viser allokeringen i aktiva klassene pr. 31.12.2017 mot strategi.
Markedsverdi

Strategi

Tall i 1.000 kroner

i%

Min

Normal

Avvik fra
Maks

strategi i %

Norske aksjer

15 786 815

4,9

1,0

4,0

8,0

Globale aksjer

44 224 414

13,8

8,0

12,0

16,0

1,8

Eiendom

36 532 628

11,4

5,0

12,0

15,0

-0,6

Norske omløpsobligasjoner

83 416 744

26,0

17,0

27,0

37,0

-0,9
-0,9

0,9

109 101 682

34,1

25,0

35,0

45,0

High Yield Obligasjoner

16 190 154

5,1

0,0

5,0

10,0

0,1

Pengemarked

15 034 412

4,7

0,0

5,0

30,0

-0,3

320 286 850

100 %

Globale obligasjoner

Totalportefølje

100 %

LÅNEFORVALTNINGEN
Ved utgangen av 2017 har kommunens samlet 975,4 mill. kroner i langsiktig lånegjeld til finansiering av
investeringer og utlån.
2016

2017

Endring

Sertifikatlån

100 000

239 000

139 000

Kommunalbanken

356 375

416 129

59 754

Obligasjonslån

210 000

110 000

-100 000

Husbanken

198 735

210 240

11 505

Totalt

865 110

975 368

110 259

Tall i 1.000 kroner

Langsiktig lånegjeld har økt med 110,3 mill. kroner. Bamble kommune har avtale med Bergen Capital
Management om rådgivning i gjeldsforvaltningen.
Tall i 1.000 kroner

2016

2017

Endring

Langsiktig gjeld

865 110

975 368

110 258

Utlån husbankmidler

150 629

163 931

13 302

Sosiallån

1 646

898

-748

Betalte renter

18 882

17 683

-1 199

Betalte avdrag

46 346

57 317

10 971

2 894

3 517

623

Mottatte renter utlån
Mottatte avdrag, utlån

17 239

24 611

7 372

Låneopptak

24 500

135 000

110 500

117 033

47 573

-69 460

Ubrukt lånereserve

Utlån av husbankmidler er har økt med 13,3 mill. kroner fra 2016 til 2017. Kommunen betalte avdrag på til
sammen 57,3 mill. kroner i 2017. Av dette ble 34,6 betalt i driftsregnskapet i henhold til budsjett. Resterende ble
betalt i investeringsregnskapet iht. regelverket. Påløpte renteutgifter var på 17,7 mill. kroner, som er 1,6 mill.
kroner under revidert budsjett. Betalte renteutgifter har gått noe ned med 1,2 mill. kroner fra 2016 til 2017.
Lånegjelden har økt 110,3 mill. kroner fra 2016 til 2017. Målsetningen i vedtatt handlingsprogram er at vedtatt
lånegjeld ikke skal øke sett i forhold til kommunens driftsinntekter.
Kommunen gjennomførte i 2017 nye låneopptak på 100 mill. kroner til finansiering av ordinære investeringer.
Det er også tatt opp 35,0 mill. kroner i startlån i Husbanken. Det forutsettes at ubrukte lånevedtak på 47,6 mill.
kroner til finansiering av vedtatte investeringer videreføres til 2018. Det forutsettes likeledes at nedjustert
låneopptak i 2.tertial på 66,207 mill. kroner videreføres til 2018.
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Oversikten nedenfor viser nøkkeltall knyttet til kommunens låneforvaltning:
Oversikt rentebinding:
Fordeling

Saldo

Prosentvis av total

Lån med fast rente:
Rentebinding > 1 år

456 358 148

46,79 %

Rentebinding < 1 år

314 000 000

32,19 %

Sum rentebinding

770 358 148

78,98 %

Flytende rente (p.t. vilkår)

205 010 071

21,02 %

SUM

975 368 219

100,00 %

Totalt har 46,8% av porteføljen rentebinding lengre enn ett år. 200 mill. kroner er lån i verdipapirmarkedet som
forfaller i sin helhet i 2017. Dette er ikke innenfor finansreglementets rammer med høyest 32,19% eller 314 mill.
kroner. Finansreglementets rammer beskriver høyest 30% eller 250 mill. kroner. Bakgrunnen for at det ble
brudd med finansreglementet var ved refinansiering pr. 16.11.17. Da ble det akseptert et tilbud på 12 mnd. med
rente pålydende 1,070%. Bakgrunnen for denne aksepten var at dette var svært gunstig for kommunen og med
den vurderingen at ved refinansiering av lån pr. 16.02.18 så vil vi igjen komme innenfor finansreglementets
rammer, noe som nå kan dokumenteres i finansrapport fra vår forvalter.
Gjeldsporteføljens effektive løpetid:
Rentebindings
intervall

Pålydende i NOK

Rentebindings
tid

Prosentvis andel av porteføljen

Under 1 år

519 010 071

0,29

53,21 %

1 to 2 år

236 128 000

1,47

24,21 %

2 to 3 år

215 000 000

2,28

22,04 %

3 to 5 år

5 230 148

4,09

0,54 %

0

0,00 %

1,03

100,00 %

> 5 år

0

SUM

975 368 219

Porteføljen og markedsrenter

Vektet
gjennomsnittsrente
1,78 %
Markedsrenter og
porteføljens betingelser

(Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt
løpetid)
P.T.KBN
Norges Bank
3 MND
6 MND 12 MND
3 År
5 År
(foliorenten/styringsrenten)
1,50 %

0,50 %

1,00 %

1,06 %

1,07 %

1,61 %

1,97%

Ved utløpet av rapporteringsperioden

Kommunen har 53,21% av lånene med rentebinding under ett år. Porteføljens totale rentebindingstid pr.
31.12.17 er på 1,03. Årsaken er at det lave rentenivået vi har hatt også i 2017, har gjort at det er økonomisk
fordelaktig å ha korte renteavtaler. Til orientering kan det nevnes at det i begynnelsen av 2018 har blitt
gjennomført refinansiering og avdragsbetaling som gjør at rentebindingstiden har økt, mens
gjennomsnittsrenten og porteføljens kapitalbindingstid er noenlunde uendret.
Samtidig kan det være verdt å merke seg at gjennomsnittsrenten har endret seg fra 2,07% pr. 31.12.16 til
1,78% pr. 31.12.17. Dette utgjør en endring på 0,29%. Pr. 28.02.18 ligger gjennomsnittsrenten på 1,75% og
pr. 01.03.18 er den tilbake til 1,78%. Så langt i år betyr det lite bevegelse i gjennomsnittsrenten.
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INVESTERINGSRAMMENE
Tabellene nedenfor viser regnskap for 2017, regnskap totalt pr. prosjekt og budsjettert godkjent prosjektramme.
Tabellene viser også resultat pr. investeringsramme og hvorvidt prosjektene skal avsluttes eller om de
videreføres i 2018.

BEREDSKAP OG BRANNSIKKERHET

Tall i 1.000 kroner
6033

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekter
som
Årsregnskap avsluttes/
2017
endres

Prosjekt
avvik

Bevilgning
som
videreføres

150

125

-25

125

-25

0

8 763

8 467

-296

6 759

25

321

0

-21

-21

-21

0

21

6070

BjørnIs Telemark
IUA - Ombygging bil til Notodden
Brann-og feiervesen

0

0

0

0

0

0

6084

Ny bil 2016

0

0

0

0

0

0

8 913

8 570

-343

6 862

0

343

6034
6039

Skogbranntilhenger
Utskiftningsplan Brann og
beredskap

Investeringsbevilgninger
tom 2017

Beredskap og brannsikkerhet

Rammen for beredskap og brannsikkerhet løper iht. vedtatt utskiftingsplan. Av aktiviteter på prosjektet for 2017
kan det trekkes frem. Høydeberedskap B-13 er tatt i bruk. Noe restarbeid fullføres og avsluttes i 2018 samt at
investering i skogbranntilhenger er avsluttet. Rådmannen anbefaler derfor at:





P6033 Skogbranntilhenger avsluttes da investeringen er gjennomført. Restbeløp tilbakeføres til P6034.
P6039 BjørnIs Telemark vil fortsette også i 2018. Restbeløp videreføres.
P6070 IUA - Ombygging bil til Notodden brann- og feiervesen blir finansiert opp av IUA sine fondsmidler.
Prosjektet videreføres.
P6084 Ny bil 2016 avsluttes da investeringen er gjennomført.

Rådmannen anbefaler at kr. 343’ videreføres i ramma for Beredskap og brannsikkerhet til bruk i 2018.

KOMMUNALE BOLIGER

Tall i 1.000 kroner
6136

Barnebolig

6150

Boliger Nustadbakken

6158

Kjøp/salg boliger

6166 Boliger Nustadjordet
Kommunale utleieboliger, boligsosial
handlingsplan

Investeringsbevilgninger
tom 2017
3 700

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekt
avvik

Prosjekter
som
Årsregnskap avsluttes/
2017
endres
0

Bevilgning
som
videreføres

876

-2 824

-2 824

0

15 743

5 141

-10 602

2 120

10 602

20 020

12 948

-7 072

-1 128

7 072

20 060

4 326

-15 734

2 395

2 824

18 558

59 523

23 291

-36 232

3 387

0

36 232

Rådmannen anbefaler at prosjekt 6136 Barnebolig avsluttes og ubrukte midler kr. 2.824’ overføres prosjekt
6166 Boliger Nustadjordet i samsvar med K-sak 14/17. Rådmannen anbefaler at totalt Kr. 36.232’ videreføres i
ramma for kommunale boliger til bruk i 2018.
Omsorgsbolig for mindreårig (Barnebolig):
Omsorgsboligen var lokalisert ved Avlastningsboligen på Rugtvedt, var ferdig prosjektert og det var klart for
anbudsinnhenting for bygging. Detaljprosjektet ble kostnadsberegnet men prosjektet ble stoppet juni 2016.
I K-sak 14/17 ble omsorgsboligen vedtatt samlokalisert med boligene på Nustadjordet. Husbanken har gitt sin
tilslutning til dette (08.02.2017). Ubrukt bevilging overføres P6166 Boliger Nustadjordet.
Boliger Nustadbakken:
Prosjektet er omarbeidet i flere omganger. Detaljprosjektering og anbudsutarbeidelse er gjennomført. Prosjektet
er sendt ut på anbud. Omarbeidelse og detaljprosjektering har gitt forsinkelser. Ved ønsket fremdrift skal det
være klart for innflytning første kvartal 2019. Ramme 34,1 mill. kroner. Økt tilskudd fra Husbanken på ca. 4 mill.
kroner er vedtatt lagt til ramma. Anbud er mottatt og ligger over gitt bevilgning. Videre budsjettprognose
avventes til nytt anbud kommer inn. Det fremmes egen sak til politisk behandling 3. mai.
31.03.2018
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Kjøp/salg boliger:
I 2017 ble boligen som ble kjøpt i 2016 og tiltenkt brukt i prosjekt leie til eie i Kjærlighetsstien solgt videre. Det
planlegges å finne større balanse i tilbud og etterspørsel. Det vil i første omgang skje ved at kommunen sier opp
leieavtaler. Etter hvert må det vurderes om det er behov for å selge enkelte boliger. For tiden er det ledighet i
boligmassen.
Boliger Nustadjordet:
Anbudene for byggingen av 8+1 bolig på Nustadjordet har kommet inn og er under evaluering. Prognose for
rammekostnaden gir et så stort merforbruk i forhold til gjeldende bevilgning at det vil bli fremmet sak til
kommunestyret den 3. mai om videre fremdrift i prosjektet. Dersom fullfinansiering av prosjektet blir gjort, kan
kontrakt inngås i mai. Byggestart kan da skje sommeren 2018. Gjeldende bevilgning pr. d.d. har en
rammekostnad på 44,5 mill. kroner.

OPPGRADERING AV KOMMUNALE BYGG

Tall i 1.000 kroner
Ramme Oppgradering og
6134 ombygging kom.bygg
6137

6151

Avfallsbod Halen Gård
Ombygging næringslokale,
Kirkeveien 6
Ombygging av vaskerom
v/Brannstasjonen
Opprustning Vellokalet og
Fogdegården på Stathelle

6189

ENØK – tiltak i kommunale bygg

6138
6148

Oppgradering kommunale bygg

Prosjekter
som
avsluttes/
endres

Bevilgning
som
videreføres

973

-707

1 954

54

304

54

1 512

512

1 512

512

1 143

143

1 143

143

Investeringsbevilgninger
tom 2017

Prosjektregnskap
tom 2017

33 999

31 336

-2 663

250

304

1 000
1 000

Prosjekt Årsregnskap
avvik
2017

750

205

-545

205

545

9 010

6 400

-2 610

474

2 610

46 009

40 900

-5 109

4 612

0

5 109

Rammen for oppgradering av kommunale bygg videreføres i henhold til vedtatt tiltaksplan. Rådmannen
anbefaler derfor at kr. 5 109’ videreføres i ramma for Oppgradering av kommunale bygg
til bruk i 2018. Dette under forutsetning av at:






P6137 Avfallsbod Halen Gård videreføres med et overforbruk på kr. 54’. Dette må dekkes av rammeprosjekt
6134 pr. 31.12.17.
P6138 Ombygging næringslokale, Kirkeveien 6 avsluttes med et overforbruk på kr. 512’. Dette må dekkes
inn av rammeprosjekt 6134 pr. 31.12.17.
P6148 Ombygging av vaskerom v/Brannstasjonen avsluttes med et overforbruk på kr. 143’. Dette må
dekkes av rammeprosjekt 6134 pr. 31.12.17.
P6151 Opprustning Vellokalet og Fogdegården, Stathelle videreføres med et mindreforbruk som overføres
til 2018.
P6189 ENØK tiltak i kommunale bygg videreføres med et mindreforbruk som overføres til 2018.

Planlagte investeringstiltak er gjennomført innenfor ramma i 2017.
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FINANSIELLE INVESTERINGER

Tall i 1.000 kroner
6911
6916
6928
6930
6972
6973

Obligasjonslån omsorgsboliger
Interne finanstransaksjoner,
fondsføringer
Kjøp og salg av aksjer og
andeler
Egenkapitalinnskudd KLP
Bruk av ordinære lån til
finansiering av
investeringsregnskapet
Overskudd / underskudd i
investeringsregnskapet

Finansielle investeringer

Investeringsbevilgninger
tom 2017

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekt Årsregnskap
avvik
2017

Prosjekter
som
avsluttes/
endres

Bevilgning
som
videreføres

0

-0

0

-28 505

0

-3 900

-3 900

0

-2 000

2 186

-51

-229

-178

-177

178

0

2 362

2 362

2 362

-2 362

-435 292

-321 511

113 781

-74 638

-113 781

0

-35 297

-35 297

45 706

35 297

-439 243

-358 575

80 667

-57 252

0

0

-78 483

Samlet mangler det finansiering på 2,186 mill.kr, egenkapitalinnskuddet til KLP kan ikke finansieres av lån.
Obligasjonslån omsorgsboliger:
I årsavslutningen for 2016 ble regnskapsføringen for obligasjonslånsordningen for omsorgsboliger endret og
tidligere innbetalte innskudd er ompostert i 2016 og sluttfinansiert i 2017. Prosjektet er avsluttet.
Interne finanstransaksjoner, fondsføringer
Manglende finansiering av innskudd i KLP foreslås finansiert av disponibelt investeringsfond 253090901
Udisponerte kapitalmidler. Saldo pr.31.12.17 er kr. 26 928 074-.
Kjøp og salg av aksjer og andeler:
I 2017 er det utbetalt til kommunen fra Energi- og miljøkapital og ved salg av aksjer Rekom AS.
Egenkapitalinnskudd KLP:
I budsjettet for 2017 ble innskudd til KLP forutsatt å være 1,9 mill. kroner og finansiert ved salg av eiendommer.
Innbetalt innskudd til økt egenkapital i KLP ble på 3,0 mill. kroner. Solgte eiendommer uten andre bindinger er
på 0,65 mill. kroner. Prosjektet mangler finansiering på 2,36 mill. kroner.
Bruk av ordinære lån til finansiering av investeringsregnskapet
I 2017 er det tatt opp nye lån på 100 mill. kroner. Dette er ikke tilstrekkelig for å finansiere manglende
låneopptak tidligere år og finansieringsbehovet i 2017. Totalt er det brukt 74,6 mill. kroner i lån til finansiering av
investeringer i 2017. Tabellen viser at det totalt er vedtatt lånefinansiering på 113,8 mill. kroner som ikke er
realisert, både på grunn av forskyvelse av utgiftene på prosjektene på 78,5 mill. kroner slik at det ikke har vært
behov for finansieringen, og fordi det ikke har vært tatt opp lån på 35,3 mill. kroner.
Underskudd i investeringsregnskapet:
I 2016 ble regnskapet avsluttet med underskudd bl.a. som følge av manglende låneopptak.
På grunn av manglende opptak av lån til finansiering av ordinære investeringer er det bokført et underskudd i
investeringsregnskapet i 2017. Dette kan tilbakeføres når ordinære låneopptaket er gjennomført i 2017.
Underskuddet er på 35,3 mill. kroner.

UTBYGGING GRASMYR, FRAMTIDENS UNGDOMSSKOLE M.M.

Tall i 1.000 kroner
6145

Skoleutbygging Grasmyr

Utbygging Grasmyr

Investeringsbevilgninger
tom 2017

Prosjektregnskap
tom 2017

3 300

2 059

-1 241

2 059

3 300

2 059

-1 241

2 059

Prosjekt Årsregnskap
avvik
2017

Prosjekter
som
avsluttes/
endres

Bevilgning
som
videreføres
1 241

0

1 241

Skoleutbygging Grasmyr:
Rådmannen anbefaler at kr. 1.241’ videreføres inn i nyopprettet prosjekt P6170 Framtidens ungdomsskole,
Forprosjekt fase 2 for bruk i 2018.
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Utredninger og prosjektarbeidet har blitt gjennomført med finansiering fra tidligere avsatte og udisponerte
investeringsmidler på netto 3,3 mill. kroner. Det har blitt utarbeidet en prosjektplan med et budsjett for lønn til
prosjektledelse, prosjektdeltakelse og øvrige driftskostnader.
Bamble kommunestyre får i februar 2019 fremlagt et forprosjekt fase 2 for et vedtak om hvordan prosjektet
«Framtidas ungdomsskole mm» skal realiseres i et hovedprosjekt.

STARTLÅN HUSBANKEN

Tall i 1000 kroner
Betaling av ekstraordinære
6900 avdrag på formidlingslån

Investeringsbevilgninger
tom 2017

Prosjektregnskap
tom 2017

0

38 935

38 935

Prosjekter
som
avsluttes/
endres

Bevilgning
som
videreføres

15 957

38 935

0

Prosjekt Årsregnskap
avvik
2017

6912

Mislighold formidlingslån

0

-151

-151

-50

-151

0

6914

Startlån i Husbanken - utlån
Ordinære avdrag på
formidlingslån

0

0

0

0

0

0

0

-38 784

-38 784

-15 908

-38 784

0

0

0

0

0

0

0

6919

Startlån husbanken

I K-sak 120/16 ble det for 2017 godkjent et låneopptak på startlånsmidler på inntil 35 mill. kroner. Ut ifra behov
ble det faktiske låneopptaket på 35 mill. kroner. Disse midlene kom i tillegg til allerede overførte midler fra
tidligere år, slik at kommunen samlet sett hadde en pott på 67,5 mill. kroner.
Pr. 31.12.17 er det utbetalt 38,2 mill. kroner. Gjenstående startlånsmidler fra 2017 på 29,4 mill. kroner er
overført til 2018. Av de overførte midlene er 6,6 mill. kroner ikke disponert, resterende er bundet opp i
forhåndstilsagn.
Mottatte avdrag skal iht. gjeldende regelverk i sin helhet brukes til nedbetaling av gjeld. Innbetalte avdrag på
gjeld skal føres i investeringsregnskapet.
Totalt er 15,4 mill. kroner betalt i ekstraordinære avdrag pr. 2017. Dette inkluderer betaling i 2017 på 15,9 mill.
kroner. Ekstraordinære avdrag på formidlingslån blir betalt iht. regelverket.

IKT NYANSKAFFELSER

Tall i 1.000 kroner
6007

Teknisk løsning møterom

6011

Ramme - IKT Investeringer

6012
6013

Ipad folkevalgte 2015
Elektronisk styringssystem Helse og
omsorg

6014

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekt Årsregnskap
avvik
2017

Prosjekter
som
avsluttes/
endres

Bevilgning
som
videreføres

500

280

-220

280

2 488

0

-2 488

0

-387

2 101

271

264

-7

0

-7

0

496

495

-1

0

-1

0

MDM-løsning

1000

377

-623

377

6017

Portalprosjekt

1 383

1 416

33

355

6018

Håndholdte enheter
Arkivkjerne Noark5 fagsystemer Pilot

602

381

-221

293

221

400

335

-65

335

65

413

413

0

413

0

6022

Felles brukerstøtte – Nytt mandat ITG
Anskaffelse av
administrasjonsprogram for
kulturskolen

200

137

-63

0

63

6024

Anskaffelse av felles trådløst nett

6031

Nytt sak-/arkivsystem
ERP Lønn-/Personal-/fakturering/økonomisystem
Automatisering av id håndtering av
ansatte ved pålogging til komm.
nettverk

6019
6020

6035
6036

31.03.2018

Investeringsbevilgninger
tom 2017

220

623
33

0

880

824

-56

204

56

5 161

5 005

-156

173

156

10 721

9 592

-1 129

425

1 129

417

614

197

614

197
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6037

Digitalisering av byggesak

6042

E-handel

6047

Ny tjenestearkitektur
Utvikling velferdsteknologi Helse og
omsorg

6052
6054
6071

Styringssystem
Forstudie – Digitalt løft i skole og
barnehage

IKT investeringer

Årsmelding 2017

5 065

3 555

-1 510

359

1 510

338

30

-308

0

308

1 417

154

-1 263

154

1 263

1 850

2 015

165

780

0

0

0

0

1 000

215

-785

215

34 602

26 102

-8 500

4 977

165

0
0
785

0

8 500

Rammen for IKT investeringer videreføres i henhold til vedtatt tiltaksplan. Rådmannen anbefaler derfor
at kr. 8 500’ videreføres i ramma til bruk i 2018. Dette under forutsetning av at:



P6012 Ipad folkevalgte 2015 avsluttes med et mindreforbruk på kr. 7’ som tilbakeføres til rammeprosjekt.
P6013 Elektronisk styringssystem Helse og omsorg avsluttes med et mindreforbruk på kr. 1’ som
tilbakeføres til rammeprosjekt.

Planlagte investeringstiltak er gjennomført innenfor ramma i 2017.
Teknisk løsning møterom:
Det er kjøpt inn utstyr og startet kabling av rommene. Prosjektet forventes avsluttet første halvår 2018
IPAD folkevalgte:
Dette har vært et investeringsprosjekt med avsatte midler til innkjøp og oppgradering av Ipad til politikere. I
forbindelse med kommunevalget i 2015 ble det kjøpt inn nye iPader til nytt kommunestyre. Ingen aktivitet i 2017
og alle aktuelle innkjøp er foretatt. Prosjektet kan dermed avsluttes.
Elektronisk styringssystem Helse og omsorg:
Prosjektet startet opp i november 2016. Styringssystemet vil gi enhetens Tjenestekontor oversikt over ledige
rom, søknader, saksbehandlingstid m.m. Prosjektet gjennomføres som et FoU-prosjekt sammen med
leverandøren IMATIS. Systemet er i prosjekt/uttetingsfase. Det skal ikke foreta ytterligere anskaffelser.
Prosjektet kan dermed avsluttes pr. 31.12.17
MDM-løsning:
Bamble har i samarbeid med Skien og Siljan kommuner gått til anskaffelse av «Mobile Device Management» administrasjonsverktøy for mobile enheter. Bamble har definert en pilot over 3 år der alle kommunal områder er
definert. Prosjektet har hatt oppstart våren 2017. Skole har tatt i bruk systemet. For at Helse og omsorg og
Politisk kan ta dette i bruk, må enkelte tekniske løsninger komme på plass.
Portalprosjektet:
Prosjektet har et negativt avvik pr. 31.12.17 og avventer ny bevilging fra IKT forum på kr. 150’ til å dekke avvik
og ytterligere kostnader som vil påløpe. Prosjektet forventes avsluttet 2018. Merforbruk på prosjektet dekkes inn
på rammeprosjektet.
Håndholdte enheter:
Prosjektet var i utgangspunktet beregnet avsluttet i løpet av 2017. Grunnet tekniske utfordringer vil prosjektet
også være aktivt i 2018.
Arkivkjerne Noark5 fagsystemer:
Det er inngått kontrakt med Documaster for å iverksette en pilot. Samarbeid mellom leverandør, IKA Kongsberg
og fagenhetene. Målsettingen er å avlevert og deponert fagsystemer hos IKA Kongsberg. Det tas utgangspunkt
i JO filarkiv (byggesak) og Familia (barnevern). Dersom uttrekket blir godkjent av IKA Kongsberg vil det bli
opprettet et hovedprosjekt for å ta øvrige fagsystemer. Prosjekter har oppstart våren 2017. Det er gjennomført
deponering for to system, barnevern og byggesaksarkiv. iht. plan. Nå gjenstår sluttkontroll på byggesaksarkiv,
og skriving av sluttrapport. Prosjektet avsluttes i 2018.
Felles brukerstøtte – Nytt mandat ITG:
Prosjektet eies av ITG og forventes avsluttet pr. 31.12.18.
Anskaffelse av administrasjonsprogram for kulturskolen:
Prosjektet består av to hovedelementer som er 1. Innføring av nytt fagsystem for kulturskolen og
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2. Integrasjon av nytt fagsystem mot 360. Del 1 er gjennomført. Del 2, Integrasjon mot 360, er ikke gjennomført
fordi vår leverandør ikke har vært klar til å gjøre jobben ennå. Prosjektet avventer derfor at leverandør skal
kunne utføre integrasjonsoppdraget. Prosjektet ventes avsluttet i 2018 eller 2019.
Anskaffelse av felles trådløst nett:
Prosjektet om trådløst nett er gjennomført i henhold til prosjektplan. I prosjektet ble det avdekt utfordringer
knyttet til kabling av bygg og ytterligere utbygging knyttet til fiber og trådløst nett. Prosjektet fase 1 avsluttes,
men videreføres for ytterligere utbygging som fase 2. Fase 2 igangsettes i sin helhet i løpet av 1. halvår 2017.
Ved gjennomføring av fase 2 er nedprioriterte tilgangspunkt etablert fordi fase 1 gikk med overskudd. Det
gjenstår sluttkontroll på installasjon av to punkter. Prosjektet avsluttes første halvår 2018.
Nytt sak-/arkivsystem:
Grenlandskommunene har oppgradert Public360 til ny versjon. Det vil fortsatt påløpe kostnader til integrasjoner
i 2018.
ERP Lønn-/Personal-/fakturering-/økonomisystem:
All programvare er tatt i bruk. Prosjektet er i hovedsak ferdig, noe midler skal brukes fremover på utrulling av
funksjonalitet på lønn og personal.
Identitetssystem – IAM:
Automatisering av id håndtering av ansatte ved pålogging til kommunale nettverk er i gang og skal i
anskaffelsesprosess i løpet av 1. kvartal 2017. Prosjektet har som målsetting å forenkle brukeradministrasjon
knyttet til fagsystemene og at lønnssystemet skal være førende i forhold til masterdata (inn/og utmelding av
ansatte). Det er ITG som eier prosjektet som forventes tatt i bruk annet halvår 2018. Merforbruk på prosjektet
dekkes inn på rammeprosjektet.
Digitalisering av byggesak:
Prosjektet er i en sluttfase. Gjenstående arbeid er ferdigstillelse av integrasjon mot digitale kart, og deponering
av skannet materiale til IKA-Kongsberg. Dette er noe forsinket med bakgrunn i utfordringer som har oppstått ifm.
dette. Prosjektet forventes ferdigstilt 2018.
E-handel:
Det er ingen fremgang i prosjektet i 2017, vi avventer tilknytning til flere leverandører og bedre automatisk
fakturakontroll med færre avvik på bestillingene før videre utrulling.
Digitalisering av tjenester TOA:
Hovedprosjekt i gang. Prioriteringer foretatt. Oppstart delprosjekt automatisering av skole hjemsamtale startet,
analyse tilskudd idrettslag foretatt. Delprosjekt skole-hjem samtale er forsinket vesentlig pga. utfordringer med
arbeidsprosess skole. Prosjektet vil løpe fram til 2020.
Utvikling velferdsteknologi Helse og omsorg:
Prosjektet hadde sin oppstart august 2015. Prosjektmidlene dekker lønnsmidler for rådgiverstilling i 3 år, samt
små anskaffelser av teknologi til utprøving. Personen som innehar stillingen jobber med å utvikle
velferdsteknologi, utarbeide en handlingsplan for dette, samt er prosjektleder for ulike piloter på
trygghetsskapende teknologi. Prosjektet avsluttes august 2018. Merforbruk på prosjektet dekkes inn på
rammeprosjektet.
Styringssystem:
I 2017 har kommunen vært med i pilotprosjekt og tatt i bruk nytt styringssystem. Systemet innehar funksjonalitet
for analyse, økonomiplan, budsjett rapportering og virksomhetsstyring, både for økonomi og målstyring.
Prosjektet fortsetter i 2018. Prosjektet er i 2017 finansiert av virksomhetens egne midler.
Forstudie – Digitalt løft i skole og barnehage:
Prosjektet startet opp i august 2017, med tilsetting av prosjektleder. I en utredningsfase, som prosjektet vil være
i fram til 31.12.18, vil mesteparten av kostnadene være lønn til prosjektleder. Prosjektet er i rute ift prosjektplan.
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KIRKELIG FELLESRÅD

Tall i 1.000 kroner
Kirkelig Fellesråd - Ramme:
6060 Felles investeringsprosjekter
Nødvendig vedlikehold kirkebygg
6132 (Langesund og Bamble kirke)
6514 Eik Gravlund
Kirkelig Fellesråd - Ramme: Felles
investeringsprosjekter

Prosjekter
som
avsluttes/
endres

Investeringsbevilgninger
tom 2017

Prosjektregnskap
tom 2017

1 400

1 400

0

1000

0

2 000

2 000

0

2 000

0

16 306

2 180

-14 126

379

14 126

19 706

5 580

-14 126

3 379

Prosjekt Årsregnskap
avvik
2017

0

Bevilgning
som
videreføres

14 126

Rådmannen anbefaler at totalt kr. 14.126’ videreføres i ramma for Kirkelig fellesråd.
Bamble kirkelige fellesråd:
Disponeringen av investeringsmillionen er vurdert og vedtatt av Kirkelig fellesråd.
Følgende tiltak er vedtatt og gjennomført i 2017:
-Innkjøp av ny gravmaskin
-Walker gressklipper
-Avsetning til innkjøp av ny lastebil
-Avsetning til utbedring av kjølerommet i Bamble bårehus
-Avsetning til ny garasje på Stathelle kirkegård
-Utbedring av kloakken i kirketjener-bua i Bamble, ekstraordinære utgifter
Avsetning til HC-rampe Herre har fått egen bevilgning og vil bli igangsatt i 2018.
Nødvendig vedlikehold kirkebygg:
Strøm og Sivertsen er ferdig med å bytte utvendig kledning på Langesund kirke, og malermester Waag har stått
for maleriarbeidet. Prosjektet er ferdigstilt pr. 31.12.17.
Det er planlagt å utbedre Bamble kirke for råteskader i 2018. Det arbeides med dette i samarbeid med
Riksantikvaren og Agder og Telemark bispedømme. Endelige kostnader for å utbedre skadene blir klare i løpet
av våren.
Eik Gravlund:
Detaljprosjekteringen for vedtatt utbyggingsplan er i gang. Utbyggingsplanen med detaljer ble behandlet i
Bamble kirkelige fellesråd i januar 2018 og er sendt videre til Agder og Telemark bispedømmeråd ved rådgiver i
gravplassaker. Anbud for anleggsarbeidene kan publiseres på Doffin i april. Byggestart antas 3. kvartal 2018.
Det nye gravfeltet forventes å kunne tas i bruk i 2020.

PROSJEKTER INNENFOR KOMMUNESTYRETS RAMME

Tall i 1.000 kroner
6123 Kulturhus sentrumsgården
Langesund
6147
Sundbykåsa gård
6149 Bredbåndutbygging Bamble
kommune
Større prosjekter vedtatt av
kommunestyret

Prosjekter
som
avsluttes/
endres

Investeringsbevilgninger
tom 2017

Prosjektregnskap
tom 2017

2 500

781

-1 719

33

1 719

6 162

6 158

-4

6

4

0

0

0

0

0

8 662

6 939

-1 723

39

Prosjekt Årsregnskap
avvik
2017

0

Bevilgning
som
videreføres

1 723

Rådmannen anbefaler at totalt Kr. 1 723’ videreføres i ramma for bruk i 2018.
Kulturhus sentrumsgården Langesund:
Kostnadsrammen for prosjektet er på 3 mill. kroner. Rammen er imidlertid usikker da det er påløpt betydelig
kostnader i omfattende omarbeidelsesprosess. Budsjettet antas å ikke være tilstrekkelig. Prosjektet er
nabovarslet på nytt og ny rammesøknad sendt inn. Ny naboklage er behandlet. Klagebehandling til
Fylkesmann. Fylkesmann har opphevet vedtaket på grunn av saksbehandlingsfeil. Det er utarbeidet bedre
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argumentasjon og ny saksbehandlingsprosess er gjennomført. Prosjektet ble ikke godkjent i kommunestyret i
denne behandlingen. Arbeid med ny løsning startes opp.
Sundbykåsa gård:
Bamble kommune overtok Sundbykåsa Gård fra og med 19.01.17. Med bakgrunn i vedtatt prosjektspesifikasjon
er målsettingen å utvikle gården til et sted i kommunen som gir muligheter for ulike grupper å oppleve sosial
deltakelse, læring, mestring og økt livskvalitet gjennom tiltak som naturlig hører inn i en gårdsdrift. Prosjektet ble
avsluttet høsten 2017 og husleie og driftsavtale ble signert i november. Prosjektet er overført ordinær drift og
følges i hovedsak opp av virksomhet for Eiendomsforvaltning i tillegg til en styringsgruppe som skal levere en
rapport våren 2018.
Bolighuset på eiendommen viser seg å være i såpass dårlig forfatning at større utbedringer er nødvendig før det
er beboelig. Hvordan dette skal løses praktisk og økonomisk vil bli utredet i løpet av våren og tilleggsbevilgning
må påregnes.
Bredbåndutbygging Bamble kommune:
Bamble kommune søkte i 2016 på offentlig tilskudd fra NKOM (Nasjonal tilskuddsordning) til utbygging av
bredbånd. Kommunen fikk innvilget kr. 3.150.000,- fra NKOM. I tillegg innvilget Bamble kommune i K-sak 43/16
kr. 500.000,- kr. Total tilskuddsramme er da kr. 3.650.000,- kr. Tilskuddet er avsatt til bundet investeringsfond i
kommunens regnskap. Status i prosjektet er at det er valgt leverandør (Telenor) etter åpen anbudskonkurranse
publisert på Doffin. Kontrakt med Telenor er under utarbeidelse. Planlegging i 2017 og oppstart 2018.
Kontraktskriving med abonnenter tidlig i 2018. Leveringstid maks 9 måneder. Det legges inn 500.000 kr i
budsjettet for 2017 og resterende i 2018.
ATTRAKTIVITET, MILJØ, FRIOMRÅDER, MM.

Tall i 1.000 kroner
Investeringsramme parker og
6500 miljøtiltak

Investeringsbevilgninger
tom 2017

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekt
avvik

3 300

0

-3 300

300

460

0

-18

0

-600

Prosjekte
r som
Årsregnskap avsluttes
2017
/ endres

Bevilgning
som
videreføres

0

917

2 383

160

460

-160

-18

-433

18

-600

-600

600

6501

Maskiner og utstyr – Park

6512
6709

Sikring av Sandvika
Oppgradering Skjærgårdsparken
m/spes.objekt

6710

Båt skjærgårdsparken

419

324

-95

-132

95

0

6712

1 333

2 185

852

51

-852

0

6920

Investeringer i park- og friområder
Parkering Rakkestadstranda/fond
25599602

0

3

3

0

-3

6952

Livlige og trivlige Langesund

5 000

4 062

-938

1 711

938

6953

Livlige og trivlige Stathelle

5 000

3 191

-1 809

3 059

15 352

9 606

-5 746

4 116

Attraktivitet, miljø, friområder, mm.

0

1 809
0

5 746

Rådmannen anbefaler at prosjekt 6710 Båt skjærgårdsparken avsluttes med et overskudd på kr. 95’ som
tilbakeføres rammeprosjektet P6500. Forbruk Parkerings Rakkestadstranda dekke på fond 255020211
(Parkering Rakkestad). Rådmannen anbefaler at totalt Kr. 5.746’ videreføres i ramma Miljø, friområder, mm for
bruk i 2018.
Investeringsramme parker og miljøtiltak:
Prosjektet er et løpende rammeprosjekt som dekker investeringer innenfor attraktivitet, miljø, friområder, m.m.
som gis årlig bevilgning ifm. budsjettbehandlingen. Aktiviteten har vært noe lavere i 2017 siden ressursene er
knyttet inn mot prosjekter som er planlagt i 2018. Imidlertid vil prosjektet få tilført evt. bli belastet av øvrige
prosjekter som har over- evt. midreforbruk.
Maskiner og utstyr park:
Prosjektet er løpende og budsjetteres fra rammeprosjekt P6500. Prosjektet benyttes til investering i maskiner og
utstyr som blir benyttet innenfor tjenesteområdet Park/Skjærgårdspark. I 2017 ble det skiftet ut to arbeidsbiler
slik at gjennomsnittsalderen for bil-/maskinparken senkes og de årlige kostnadene reduseres. Merforbruk
dekkes av rammeprosjektet P6500.
Sikring Sandvika:
Prosjektet dekker sikring av Sandvika etter vedtatt reguleringsplan. Erstatning for grunnerverv er utbetalt. Mye
av anleggsarbeidene er ferdige, men det gjenstår noe arbeid. Prosjektet er i sin helhet finansiert av
Miljødirektoratet som har en ramme på 5,3 millioner kroner. Kostnader blir refundert etter hvert. Det forventes
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ingen avvik på prosjektet. Det gjenstår tinglysning av tursti. Ellers har prosjektet gått over i driftsfasen.
Kommunalteknikk har utestående fordringer for arbeid som er utført. Prosjektet ferdigstilles 2018.
Oppgradering Skjærgårdsparken:
Dette er et prosjekt som løpende, og budsjetteres årlig fra rammeprosjekt P6500 evt. fra eksterne bevilgninger.
Det har ikke vært noen fysisk aktivitet innenfor prosjektet i 2017. Det er over flere år mottatt eksterne
bevilgninger til toalettanlegg på Rognstranda. Disse midlene er ført som inntekter på dette prosjektet. Det står
600 000,- på dette prosjektet som skal brukes i 2018.
Båt skjærgårdsparken:
Prosjektet omhandlet anskaffelse av ny skjærgårdsbåt. Båten ble levert mai 2016. Gjenstående midler i
prosjektet tilbakeføres rammeprosjekt P6500.
Investeringer i veg- og parkanlegg:
Dette prosjektet er løpende og budsjetteres årlig fra rammeprosjektet P6500. Det har vært liten aktivitet på
prosjektet i 2017 grunnet påvente av større investering i Krana parken på Stathelle. For aktiviteten i 2017 kan
det nevnes tilkobling av varmekabler i Gaarders trapp i Langesund. Overforbruk 2017 dekkes av rammeprosjekt
P6500.
Parkering Rakkestadstranda:
Prosjektet skal dekke opparbeidelse av parkering for besøkende til Rakkestadstranda. Det har ikke vært
aktivitet på dette prosjektet i 2017. Det forventes at parkeringsplassen kan etableres i 2018. Merforbruk som
fremkommer dekkes ved bruk av fond tilegnet formålet.
Livlige og trivelige Langesund, tettstedsutvikling:
Aktiviteter som er videreført og/eller gjennomført i 2017 er bl.a.:
- Furustranda (amfi, parkering, benker etc.)
- Nordre dampskipsbrygge (benker, ny avfallsordning (dypoppsamler etc.))
- Gjestebrygge Langøya (bytte dekke på «Kongebrygga»)
- Smietangen (tilrettelegging/parkering)
- Julebelysning Storgata
- Kongshavn; terrengarbeider og steinsetting ved toalettbygg.
Det er bevilget 2.500.000,- pr år i perioden 2016-2019. Økonomien i prosjektet er iht. plan. Vi forventer at
gjenstående beløp et år overføres til neste år. Prosjektet er forutsatt å ha sitt siste år i 2019.
Livlige og trivelige Stathelle, tettstedsutvikling:
Aktiviteter som er videreført og/eller gjennomført i 2017 er bl.a.:
- Restaurering Langbrygga (ny flytebrygge, venteskur, benker etc.)
- Julebelysning Strandgata
- Grunnarbeider for Pump Track-bane v/tantes benk
- Anskaffelse, sikring og foreløpig opparbeiding av tilgang til sjø v/Mølletangen
Når det gjelder gangforbindelse brygga til Brotorvet er dette ikke igangsatt. Det avventes plan for området.
Det er bevilget 2.500.000,- pr år i perioden 2016-2019. Økonomien i prosjektet er iht. plan. Vi forventer at
gjenstående beløp et år overføres til neste år. Prosjektet er forutsatt å ha sitt siste år i 2019.

NÆRINGSUTVIKLING, NÆRINGSTOMTER, NÆRINGSBYGG

Tall i 1.000 kroner
Horisont næringsbygg inkl.
6120 Kystkultursenter

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekt
avvik

Bevilgning
som
videreføres

1 700

2 099

399

458

-399

0

0

0

0

0

6197

Frier Vest

6904

Næringstomter, salgsinntekter

-2 258

-2 256

-2 256

1

2 256

Skjerkøya, kjøp og salg næringstomer
Utbyggingsavtale Rugtvedt
6940 industriområde
Opparbeidelse av vei Rugtvedt
6941 industrifelt
Næringsutvikling, næringstomter,
næringsbygg

21 723

23 372

1 650

3 143

-1 650

0

0

0

0

0

640

452

-188

452

188

21 80

23 667

-1 862

4 055

6931
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Rådmannen anbefaler at prosjekt 6940 avsluttes. Totalt så foreslås det at kr. 396’ videreføres i ramma
Næringsutvikling, næringstomter og næringsbygg.
Horisont næringsbygg inkl. Kystkultursenter:
Forprosjektet startet opp medio 2015. Prosjektperioden er gjennom en rekke politiske vedtak utvidet. Siste
vedtak sier at prosjektet skal forlenges ut 2018. Kommunestyret vedtok å starte opp et forprosjekt i desember
2014. Prosjektspesifikasjon ble behandlet av kommunestyret 12. februar 2015 i sak 10/15. Kommunestyret
vedtok at forprosjektet skulle startes opp innen 5. august 2015 og avsluttes innen 15. september 2016.
19. november 2015 i sak 70/15 vedtok formannskapet å forlenge prosjektperioden med to måneder. 15. juni
2017 i sak 58/17 vedtok kommunestyret å forlenge forprosjektet ut 2017. 8. februar 2018 i sak 2/18 vedtok
kommunestyret å forlenge forprosjektet ut 2018.
I 2017 har forprosjektet jobbet med å finne finansiører til hovedprosjektet.
I perioden 2015 – 2017 har forprosjektet hatt en økonomisk ramme på kr 2.250.000,-. Av dette er 1.700.000
kommunale midler avsatt gjennom ordinær politisk budsjettbehandling, mens 550.000 er tilskudd fra eksterne
finansiører. Telemark fylkeskommune bevilget kr 550.000 til forprosjektet i 2016, jfr. tilsagnsnummer 2016-046.
Prosjektet fremstår som om det går i minus målt opp mot kommunal bevilging på kr 1.700.000,-.
Prosjektet ligger imidlertid godt an til å gå med balanse straks tilskuddet fra de regionale utviklingsmidlene blir
inntektsført. Kommunestyret har vedtatt i sak 2/18 8. februar 2018 at «utgifter til videre arbeid i 2018 dekkes av
rådmannens utviklingsmidler.»
Frier Vest:
Det er tidligere avsatt 10 mill. kroner til Frier Vest AS. 10 mill. kroner er gitt som lån fra Bamble kommune. I
2017 har kommunen arbeidet med å få revidert reguleringsplanen for Gassveien, da gjeldende plan er fra 2005.
Det er også gledelig at Nye Veier AS har sagt seg villig til å bidra med 6 mill. kroner til reguleringsarbeidet.
Kommunens eget bidrag til gjennomføring av reguleringsplan vil derfor kunne beløpe seg til 4 mill. kroner. Herav
vil 1,6 mill. kroner, refundert for kommunens utlegg ifm. arkeologiske kartlegginger E18 Rugtvedt-Dørdal, bli
brukt til denne finansiering. Restbeløp, 2,4 mill. kroner vil bli belastet fond avsatt til utvikling Frier Vest.
Næringstomter, salgsinntekter:
Eneste aktivitet 2017 er salg av Wissestad skog til Statens vegvesen i forbindelse med E18-utbyggingen.
Salgssummen på Wissestad skog er på kr. 536’. Salgssummen er i regnskapet for 2017 overført til P6930
Egenkapitalinnskudd KLP etter budsjettvedtak i k-sak 120/2016.
Skjerkøya, kjøp og salg av næringstomter:
Dette er et prosjekt som løper inntil alle tomter på Skjerkøya er solgt. Skjerkøya ble innløst for 15,0 mill. kroner i
2017. Det er budsjettert med salgsinntekter over de neste 20 årene for å dekke inn investeringen. I 2018
forventer vi å få solgt det meste av tomter, samt tegne opsjonsavtaler for resten. Slik det ser ut nå vil alt være
solgt eller reservert i løpet av 2018.
Utbyggingsavtale Rugtvedt industriområde:
Ingen aktivitet på prosjektet som nå foreslås avsluttet pr. 31.12.17.
Opparbeidelse av vei Rugtvedt industrifelt:
Ny vei er etablert. Imidlertid så gjenstår det asfaltering. Prosjektet avsluttes i 2018
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BOLIGUTVIKLING, BOLIGTOMTER, BOLIGBYGGING

Tall i 1.000 kroner

Investeringsbevilgninger
tom 2017

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekt Årsregnskap
avvik
2017

Prosjekter
som
avsluttes/
endres

Bevilgning
som
videreføres

6135

Opprustning leiligheter Lenes Ås

-6 000

-3 987

2 013

0

-2 013

6735

Boligfelt Kjæringhetsstien

-4 029

-4 982

-953

189

953

6907

0

-2 001

-2 001

-37

2 001

6908

Salg av boligtomter
Salg av boligtomter på
Rakkestadfeltet

0

-378

-378

0

378

6936

Utbygging Fagerliåsen boligfelt

0

0

0

0

0

6951

Skytebane

2 500

50

-2 450

41

2 450

1 600

254

-1 346

176

1 346

-5 929

-11 043

-5 114

369

6962 Boligfelt Bunestoppen
Boligutvikling, boligtomter,
boligbygging

0

5 114

Rådmannen anbefaler at prosjektene i ramma videreføres. Opparbeidede salgsinntekter på P6907 og P6908 på
kr. 2 379’ avsettes til fond pr. 31.12.17 til fremtidig finansiering av investeringer. Prosjektavvik på P6135 Lenes
Ås videreføres til 2018 og prosjektet avsluttes når salgsoppgjør foreligger og mottatt tilskudd fra Husbanken
tilbakebetales. Resterende bevilgning på 4 749’ foreslås videreført i ramma for 2018.
Lenes Ås:
Lenesås er solgt for 5,3 millioner kroner. Tomta lå ute for salg til høystbydende over 6,0 millioner kroner med
klausul om at det skal bygges minimum 12 leiligheter der. Det var ikke mulig å oppnå forventet salgsinntekt.
Interessen i markedet var lav. Kontrakt skrives og hjemmel overføres 1. april 2018. Da vil kjøpesummen også bli
overført kommunen. Mottatt tilskudd fra Husbanken må tilbakebetales.
Boligfelt Kjærlighetstien:
Alle tomter er solgt. Aktiviteten i 2017 har bestått i opparbeidelse av lekeplass. Andre lags asfaltering må
utføres i 2018.
Salg av boligtomter:
Aktiviteten på prosjektet i 2017 har kun vært salg av tilleggstomter.
Salg av boligtomter Rakkestadfeltet:
Det er ikke solgt noen tomter på Rakkestadfeltet i 2017. Det er liten etterspørsel. Annonse ligger fast ute på
Finn.no.
Utbygging Fagerliåsen boligfelt:
Det er inngått utbyggingsavtale for boligfeltet. Ingen aktivitet i prosjektet i 2017. Avventer ytterligere regulering i
området.
Flytting av Skytebane fra Fjelljordet til Stillinga:
I 2017 har det vært stor aktivitet for å få til bindende avtaler mellom Bamble kommune og Bamble skytterlag og
mellom Bamble kommune og Nye Veier. Samt sette avtalene ut i drift gjennom aktivt samarbeid med Hæhre
entreprenør. Avtalen mellom Bamble kommune og Bamble skytterlag innebærer at Bamble kommune utbetaler
et avtalt beløp til Bamble skytterlag som igjen utfører de forpliktelser som kommunen har overfor Skytterlaget.
Dette med unntak av fremføring av vann og avløpsløsning. Resterende forpliktelser som ikke dekkes av
kommunenes avtale med skytterlaget vil dekkes av kommunens avtale med Nye Veier/Hæhre entreprenør.
Kommunen har benyttet seg av Rieber Prosjekt AS til mindre rådgivingstjenester.
Boligfelt Bunestoppen:
Arkitektfirma for utarbeidelse av reguleringsplan er valgt. Oppstartsmøte er avholdt og reguleringsarbeidet er
startet. Reguleringsarbeidet vil pågå hele 2018. Forventer endelig plan sommeren 2019.
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VANN, AVLØP OG RENOVASJON

Tall i 1.000 kroner

Prosjekter
som
avsluttes/
endres

Investeringsbevilgninger
tom 2017

Prosjektregnskap
tom 2017

4 066

4 476

410

2 462

-410

0

-31

0

31

0

-4 707

4 874

30 800

28 240

-2 560

5 575

2 560

0

8 375

8 480

105

0

-105

0

25

25

0

0

0

0

Prosjekt Årsregnskap
avvik
2017

Bevilgning
som
videreføres

6200

Inventar og utstyr vann

6201

Ramme VAR-investeringer

6210

6236

Rehabilitering vannledninger
Pumpestasjon og basseng
Åstadheia
Vannforsyning
Langesundshalvøya

6300

Inventar og utstyr avløp

8 019

8 852

833

3 853

-833

0

6310

Rehabilitering avløpsnett

38 500

34 806

-3 694

8 389

3 694

0

6338

Utvidelse av Salen renseanlegg

6235

Vann, avløp, renovasjon

0

199

199

0

-199

0

89 753

84 879

-4 874

20 279

0

4874

Rådmannen anbefaler at prosjekt 6236 Vannforsyning Langesundshalvøya avsluttes. Prosjektet er i balanse.
Rådmannen anbefaler at prosjekter med både negative og positive avvik gjøres opp mot ramme for vann, avløp
og renovasjon (VAR). Rådmannen anbefaler at totalt Kr. 4 676’ videreføres i ramma VAR for bruk i 2018.
Inventar og utstyr vann
Prosjektet er løpende og benyttes til investering i maskiner og utstyr som blir benyttet innenfor arbeid med
vannforsyning. Det være seg pumper, biler, maskiner og annet utstyr. I 2017 har det blitt anskaffet en 8 tonns
gravemaskin, en Toyota arbeidsbil samt støpt plate for fremtidig vaskehall. Prosjektet budsjetteres årlig fra
ramme VAR. Prosjektet står med et overforbruk som foreslås dekket av ramme VAR.
Rehabilitering vannledninger
Prosjektet er løpende og dekker rehabilitering og forsterkning av vannledningsnettet. I 2017 har aktiviteten vært
rettet mot rehabilitering av vannledningsnettet på Herre, Kjønnøya, Sandvika og Langesund. Mindreforbruk
tilbakeføres ramme VAR.
Pumpestasjon og basseng Aastadheia
Ingen aktivitet på prosjektet i 2017. Det vil heller ikke være aktivitet på prosjektet i 2018. Forventet aktivitet
tidligst i 2019 og prosjektet vil da finansieres opp av ramme VAR. Prosjektet står med et overforbruk som
foreslås dekket av ramme VAR.
Vannforsyning Langesundshalvøya
Ingen aktiviteter på prosjektet i 2017. Prosjektet er i balanse og foreslås avsluttes.
Inventar og utstyr avløp
Prosjektet benyttes til investering i maskiner og utstyr som blir benyttet innenfor arbeid med avløpshåndtering.
Det være seg pumper, biler, maskiner og annet utstyr. I 2017 ble det gjort opp for kjøp av eiendom.
Eiendommen er kjøpt for håndtering av masser etter rehabilitering av avløpsledninger. I tillegg er blitt utført
grunnarbeid for fremtidig vaskehall. Overforbruk 2017 dekkes av ramme VAR.
Rehabilitering avløpsnett
Prosjektet er løpende og dekker rehabilitering og forsterkning av avløpsnettet. I 2017 har aktiviteten vært rettet
mot rehabilitering av avløpsnettet på Herre, Kjønnøya, Sandvika og Langesund. Mindreforbruk tilbakeføres
ramme VAR.
Utvidelse av Salen Renseanlegg
Det er utarbeidet en tilstandsrapport vedrørende Salen renseanlegg. Denne rapporten belyser at flere områder
ved renseanlegget har behov for oppgradering/rehabilitering. Aktiviteten i 2017 har vært rettet mot
sedimenteringsbasseng som ble rehabilitert. Jobben sluttføres i 2018 og vil bli fakturert da. Overforbruk 2017
dekkes av ramme VAR.
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

VEG OG TRAFIKKSIKKERHET

Tall i 1.000 kroner
6701

Investeringsbevilgninger
tom 2017

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekter
som
Årsregnskap avsluttes/
2017
endres

Prosjekt
avvik

Bevilgning
som
videreføres

6707

Maskiner/utstyr vei og park
RAMME:Veg/
trafikksikkerhetstiltak
Investering veg- og
trafikksikkerhet

6713

Gatelys

567

768

201

0

-201

0

6722

Vegopprusting ved VA-anlegg

850

860

10

0

-10

0

6726

Gatelys ved VA-sanering

1 593

1 567

-26

0

26

0

6740

Aksjon Skolevei

450

1 659

1 209

1 225

-1 209

0

16 864

17 143

279

3 118

0

-279

6706

Veg og trafikksikkerhet

1 014

1 726

712

482

-712

0

3 622

13

-3 609

0

3 888

-279

8 768

10 550

1 782

1 411

-1 782

0

Samtlige prosjekter videreføres til 2018. Rådmannen anbefaler at prosjekter med både negative og positive
avvik gjøres opp mot ramme for veg og trafikksikkerhet. Overforbruk på rammeprosjektet på totalt kr. -279’
dekkes inn i budsjett 2018.
Maskiner/utstyr vei og park
Aktiviteten i 2017 har hovedsakelig bestått av utskifting av en arbeidsbil slik at gjennomsnittsalderen for bil- og
maskinparken senkes og de årlige kostnadene reduseres. Overforbruk dekkes av ramme veg/trafikksikkerhet.
Investering veg- og trafikksikkerhet
Aktiviteten i 2017 har hovedsakelig bestått av opparbeidelse av fortauer og rehabilitering av disse. Det har også
pågått trafikksikkerhetstiltak i Langesund og langsmed Sykehjemsveien. Overforbruk dekkes av ramme
veg/trafikksikkerhet.
Gatelys
Prosjektet er løpende og dekker opparbeidelse og større utskiftinger av gatelys som ikke dekkes av drift gatelys.
I 2017 har det ikke vært aktivitet i prosjektet. Overforbruk dekkes av ramme veg/trafikksikkerhet.
Vegopprusting ved VA-anlegg
Prosjektet er løpende og dekker den del av veioppbyggingen som ikke dekkes av vann- og avløpsprosjektene.
Ingen aktiviteter på prosjektet i 2017. Overforbruk dekkes av ramme veg/trafikksikkerhet.
Gatelys ved VA-sanering
Prosjektet dekker utskifting av gatelys ved VA-anlegg. Ingen aktiviteter på prosjektet i 2017. Prosjektet er
løpende. Mindreforbruk tilbakeføres ramme veg/trafikksikkerhet.
Aksjon Skolevei
Aksjon skolevei i 2017 har bestått i fullføring av fortau på Rugtvedt og oppstart av fortau langsmed
Rønholtveien. Fortauet langsmed Rønholtveien blir sluttført i 2018 og resterende støtte fra fylkeskommunen vil
bli utbetalt da. Overforbruk dekkes av ramme veg/trafikksikkerhet.
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Årsmelding 2017

INVESTERINGER FINANSIERT AV VIRKSOMHETENES EGNE DRIFTSMIDLER

Tall i 1.000 kroner
Rehabilitering sceneteknikk
6004 Sentrumsgården
Biler, maskiner m.m. til
6015 bygg/drift/vedlikehold (Løpende)
Nytt kontor Krogshavn
6082 Bofellesskap
Kontor og møterom Vest Bamble
6085 Aldershjem
Investeringer finansiert av
virksomhetenes egne driftsmidler

Prosjekter
som
avsluttes/
endres

Bevilgning
som
videreføres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringsbevilgninger
tom 2017

Prosjektregnskap
tom 2017

0

0

0

0

0

0

Prosjekt Årsregnskap
avvik
2017

Denne investeringsrammen viser et oppsett av nødvendige investeringer som har blitt gjort av enkelte
virksomheter. Disse investeringene er finansiert av virksomhetens egne drifts- og/eller fondsmidler.
Prosjektene 6082 og 6085 er gjennomført og foreslås avsluttet. Prosjektene er i balanse.
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

INTERNKONTROLL
Intern kontroll defineres som en prosess, planlagt og gjennomført av kommunestyre, ledelse og ansatte. Den
utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende fagområder:




Målrettet effektiv og hensiktsmessig drift
Pålitelig intern og ekstern regnskapsrapportering
Overholdelse av gjeldende lover og regler samt interne retningslinjer

Kommuneloven § 23.2 lyder som følger:
” Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og
at vedtak blir iverksatt.
Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede
instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.”
Rådmannen skal i årsmeldingen rapportere på internkontrollen.

INTERNKONTROLL I 2017
Bamble kommune har mål- og resultatstyring som det overordnede styringsprinsipp. Bamble har
gjennomgående mål fra kommuneplanens samfunnsdel som følges opp i temaplaner, handlingsplan og
budsjett. Rådmannen gis gjennom politiske vedtak ansvar for å oppfylle målsetninger.
Mål som ble konkretisert i Handlingsprogrammet og andre styrende dokumenter er det rapportert måloppnåelse
på. Rapportering er foretatt i driftsrapportene, årsmeldingen og gjennom egne saker.
Kommunestyret i Bamble kommune vedtok økonomireglement i 2016. Nytt finansreglement ble også vedtatt i
2016. Disse reglementene skal behandles en gang i valgperioden og ble behandlet i kommunestyret våren
2016.
Finansreglementet er justert i 2017 der vekting av aktivaklasser ble justert.
I tillegg har kommunen en rekke politiske vedtatte reglementer og saker som fastsetter regler for disposisjoner
som har økonomiske konsekvenser. Med bakgrunn i vedtatte reglementer og fullmakter har rådmannen fastsatt
administrative reglementer og rutiner som skal sikre at kommunen overholder kommunestyrets vedtak og har en
forsvarlig regnskapsførsel. I tillegg er det utarbeidet en rekke administrative rutiner som har som hensikt å
beskrive ansvarsdeling og redusere risikoen. Rutinene blir løpende oppdatert ved behov. Kommunen har også
et nettbasert internkontrollsystem på ansattportalen som virksomhetene oppdaterer årlig.
Bamble kommune har fokus på informasjonssikkerhet og datasikkerhet. Det er utarbeidet instruks for bruk av epost, internett og IKT-sikkerhet – Nettikette. Kommunalsjefer og virksomhetsledere har ansvar for å sørge for at
alle ansatte blir gjort kjent med instruksen og dens innhold. Ny sikkerhetsstrategi er ferdigstilt og behandlet i
ADU i 2015. Imidlertid ser vi at IKT utviklingen går raskt og IT sikkerhet må fortsatt ha fokus fremover.
Bamble kommune behandlet helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 2014. Deler av denne
oppdateres i 2018. Denne er en premissleverandør for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap. Analysen dekker kommunens ansvars- og tjenesteområde og skal sørge for et trygt og robust
lokalsamfunn. Med grunnlag i analysene skal det gjennomføres forebyggende tiltak og utarbeides planer for å
håndtere uønskede hendelser.
Kommunen har etablert et avvikssystem. Det ble i 2017 registrert 40 A-avvik (alvorlige avvik) og 368 B-avvik
(avvik av mindre alvorlighetsgrad). I tillegg har man egne avvikssystemer på fagnivå i enkelte enheter f.eks.
rapportering i Cosdoc i helse og omsorg. Virksomhetene blir flinkere til å bruke systemet som et
forbedringsverktøy. De alvorlige avvikene blir som en fast rutine presentert og orientert om i kommunens
arbeidsmiljøutvalg. Avviksrapportering er ett av de viktigste og mest grunnleggende elementene i systematisk
kvalitetsarbeid. Se kapitlet vedr. personal, opplæring, helse, miljø, sikkerhet og likestilling.
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ÅRSREGNSKAP OG NOTER
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

ÅRSREGNSKAP, REGNSKAPSOVERSIKTER
BALANSEREGNSKAP
Regnskap 2017
EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige fordringer
Konserninterne kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Kapitalkonto
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves
Langsiktig gjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Konsernintern langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Derivater
Konsernintern kortsiktig gjeld
Premieavvik
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

31.03.2018

Regnskap 2016

2 699 340 379

2 579 868 327

1 182 111 613
88 966 763
165 541 735
0
93 024 285
1 169 695 984

1 173 025 906
78 976 284
152 785 412
0
90 041 609
1 085 039 116

654 714 391

576 389 283

67 971 923
612 566
62 170 753
320 323 483
0
0
0
203 635 666
3 354 054 771

79 821 656
742 417
64 286 826
300 903 650
0
0
0
130 634 735
3 156 257 610

740 435 993

684 539 445

183 144 335
35 268 334
202 472 070
1 915 653
11 053 724
0
0
-35 297 291
355 228 733
-13 349 565
0

147 801 878
30 899 641
233 689 363
594 290
3 945 902
0
0
-81 003 078
361 961 013
-13 349 565
0

2 373 468 643

2 225 066 343

1 430 675 118
526 128 000
239 000 000
177 665 524
0

1 359 955 890
591 773 290
100 000 000
173 337 162
0

240 150 134

246 651 822

0
231 154 271
0
0
8 995 863
3 354 054 770

0
235 637 118
0
0
11 014 704
3 156 257 610

21 957 360

3 644 914

29 357 000
0
-7 399 640
-21 957 360

7 159 033
0
-3 514 119
-3 644 914
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ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT
Regnskap 2017

Revidert budsjett
2017

Opprinnelig
budsjett 2017

Regnskap 2016

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

29 646 970
125 945 445
126 297 762
345 298 256
94 399 716
5 831 540
367 117 528
76 786 078
1 171 323 297

30 409 000
131 137 195
97 306 110
346 710 000
69 490 686
2 943 000
361 243 000
77 319 000
1 116 557 991

30 954 000
131 792 000
78 115 000
346 334 000
59 536 000
537 000
354 591 000
77 319 000
1 079 178 000

28 196 220
133 860 957
120 746 496
337 202 838
80 568 731
4 717 969
355 111 715
65 081 306
1 125 486 231

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

594 651 806
158 161 603
178 520 351
109 971 820
82 214 408
53 039 699
-21 925 442
1 154 634 245

596 156 121
161 188 048
170 379 623
106 650 100
71 165 186
47 721 225
-19 083 000
1 134 177 303

546 725 500
153 090 000
159 374 364
104 224 100
101 366 036
47 721 225
-17 581 000
1 094 920 225

577 172 281
152 830 560
180 422 110
108 158 643
74 671 246
48 417 074
-35 007 407
1 106 664 506

Brutto driftsresultat

16 689 052

-17 619 312

-15 742 225

18 821 726

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

12 253 215
19 419 834
600 482
32 273 531

11 428 000
13 000 000
257 000
24 685 000

12 922 000
13 000 000
257 000
26 179 000

8 567 820
17 296 066
198 672
26 062 558

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

17 501 984
34 622 000
138 154
52 262 138

19 551 000
34 622 000
100 000
54 273 000

20 551 000
34 622 000
100 000
55 273 000

19 633 800
29 305 703
597 546
49 537 049

-19 988 608
53 039 699
49 740 143

-29 588 000
47 721 225
513 913

-29 094 000
47 721 225
2 885 000

-23 474 491
48 417 074
43 764 309

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

3 945 902
31 722 969
6 133 537
41 802 408

3 945 902
27 086 892
3 858 142
34 890 936

16 893 000
3 260 000
20 153 000

7 148 538
19 960 697
6 323 589
33 432 824

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger

1 367 127
68 435 672
10 686 028
80 488 827

33 925 044
1 479 805
35 404 849

22 959 000
79 000
23 038 000

3 161 098
55 750 637
14 339 496
73 251 231

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

11 053 724

Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

31.03.2018
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ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING
Regnskap 2017

Revidert budsjett
2017

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter

6 639 833
734 329
1 756 625
8 485 920
60 000
553 853
147 195
18 377 755

10 450 000
36 694
-4 447 788
11 338 229
0
238
0
17 377 373

3 000 000
0
0
6 517 000
0
0
0
9 517 000

1 602 699
253 427
6 915 000
6 687 988
0
1 339 762
0
16 798 876

Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter

1 866 176
531 957
62 397 284
188 016
12 485 920
278 386
0
77 747 739

842 000
0
73 735 751
0
13 826 177
1 110 324
0
89 514 252

0
0
65 084 000
0
8 517 000
650 000
0
74 251 000

1 443 687
418 237
66 379 166
374 546
40 668 988
317 176
0
109 601 800

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner

22 694 928
38 876 321
3 012 176
81 003 078
0
1 321 363
146 907 866

7 800 000
77 393 322
1 900 000
81 003 078
0
0
168 096 400

7 800 000
35 000 000
1 900 000
0
0
0
44 700 000

17 040 202
17 340 967
3 078 957
0
0
6 551
37 466 678

Finansieringsbehov

206 277 849

240 233 279

109 434 000

130 269 602

Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering

112 802 032
29 500
24 010 561
1 367 127
0
1 370 247
183 798
31 217 292
0
170 980 557

189 732 515
0
7 708 625
1 052 803
0
2 434 544
900 000
38 404 792
0
240 233 279

99 634 000
0
7 800 000
0
0
2 000 000
0
0
0
109 434 000

17 340 967
0
17 040 202
3 161 098
0
3 881 337
2 766 411
5 076 508
0
49 266 524

Udekket/udisponert

-35 297 291

0

0

-81 003 078

31.03.2018
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REGNSKAPSSKJEMA 1A – DRIFTSREGNSKAPET
Regnskap
2017
-367 117 528
-345 298 256
-76 786 078
-4 733 696
-793 935 559

Revidert
budsjett 2017
-361 243 000
-346 710 000
-77 319 000
-5 229 000
-790 501 000

Opprinnelig
budsjett 2017
-354 591 000
-346 334 000
-77 319 000
-4 709 000
-782 953 000

Regnskap
2016
-355 111 715
-337 202 838
-65 081 306
-5 076 251
-762 472 110

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter

-12 176 108
-19 419 834
17 501 240
34 622 000
20 527 298

-11 406 000
-13 000 000
19 551 000
34 622 000
29 767 000

-12 900 000
-13 000 000
20 551 000
34 622 000
29 273 000

-8 541 681
-17 296 066
19 625 659
29 305 703
23 093 615

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger

37 488 081
10 604
-3 945 902
-21 013 000
12 539 783

29 182 902
-3 945 902
-21 013 000
4 224 000

21 982 000
-15 920 000
6 062 000

32 704 920
9 319
-7 148 538
-12 261 000
13 304 700

5 869
-760 862 608

-756 510 000

-747 618 000

2 727 078
-723 346 717

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

749 808 883

756 510 000

747 618 000

719 400 815

Merforbruk/mindreforbruk = 0

-11 053 724

0

0

-3 945 902

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift

REGNSKAPSSKJEMA 1B – DRIFTSREGNSKAPET

Overordnet ledelse
Stabene
Enhet for teknikk og samfunnsutvikling
VAR - vann, avløp og renovasjon
Skole og barnehage
Kultur og oppvekst
Helse og omsorg
Felles driftsutgifter
Finansiell virksomhet
Sum

31.03.2018

Regnskap 2017
12 740 052
67 921 404
80 671 015
-24 558 312
241 395 000
91 544 000
279 574 377
-222 738
744 084
749 808 883

Revidert budsjett
2017
14 364 000
67 653 512
80 672 000
-22 496 000
241 395 000
91 544 000
279 574 377
3 282 111
521 000
756 510 000

Opprinnelig
budsjett 2017
14 294 000
65 846 000
78 879 000
-22 496 000
240 009 000
91 267 000
271 511 000
7 787 000
521 000
747 618 000

Regnskap 2016
13 325 528
66 132 874
80 383 362
-23 483 231
239 608 715
93 577 002
251 042 564
-2 803 411
1 617 412
719 400 815
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

REGNSKAPSSKJEMA 2A – INVESTERINGSREGNSKAPET
Regnskap 2017
77 747 739
38 876 321
3 012 176
22 694 928
81 003 078
1 321 363
224 655 604

Revidert budsjett
2017
89 514 252
77 393 322
1 900 000
7 800 000
81 003 078
0
257 610 652

Opprinnelig
budsjett 2017
74 251 000
35 000 000
1 900 000
7 800 000
0
0
118 951 000

Regnskap 2016
109 601 800
17 340 967
3 078 957
17 040 202
0
6 551
147 068 478

Finansiert slik
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

-112 802 032
-6 669 333
-613 853
-8 485 920
-25 767 186
-881 524
-155 219 849

-189 732 515
-10 450 000
-238
-11 338 229
-3 260 837
-36 694
-214 818 513

-99 634 000
-3 000 000
0
-6 517 000
-7 800 000
0
-116 951 000

-17 340 967
-1 602 699
-1 339 762
-6 687 988
-23 955 202
-253 427
-51 180 045

Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

-1 367 127
0
-32 771 337
-189 358 313

-1 052 803
0
-41 739 336
-257 610 652

0
0
-2 000 000
-118 951 000

-3 161 098
0
-11 724 257
-66 065 400

35 297 291

0

0

81 003 078

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Sum årets finansieringsbehov

Udekket/udisponert

REGNSKAPSSKJEMA 2B – INVESTERINGSREGNSKAPET
Regnskap
2017
AVSLUTTEDE PROSJEKTER FØR 2017
Beredskap og brannsikkerhet
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan
Oppgradering kommunale bygg
Finansielle investeringer
Utbygging Grasmyr, framtidas ungdomsskole mv.
IKT investeringer
Kirkelig fellesråd
Større prosjekter vedtatt av kommunestyret
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.
Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging
Vann, avløp, renovasjon
Veg og trafikksikkerhet
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler
ALLE

31.03.2018

0
8 996 940
5 279 703
6 854 841
-649 689
2 293 798
6 695 801
3 424 073
41 805
6 759 374
12 003 576
558 950
20 323 924
4 422 709
741 932
77 747 739

Revidert
budsjett
2017
-2 000
6 925 434
10 769 407
12 580 094
0
2 085 000
11 787 157
3 314 439
669 169
7 037 923
7 806 459
2 858 855
20 999 889
2 205 426
477 000
89 514 252

Opprinnelig
budsjett 2017
900 000
2 200 000
3 041 000
4 500 000
0
3 960 000
5 000 000
17 000 000
0
8 000 000
650 000
0
25 000 000
4 000 000
0
74 251 000

Regnskap
2016
4 399 610
1 670 053
5 658 199
3 479 199
33 581 000
0
6 650 359
464 125
6 257 370
16 399 256
2 244 428
217 387
21 358 460
7 127 438
94 916
109 601 800
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Årsmelding 2017

NOTER TIL BAMBLE KOMMUNES REGNSKAP 2017
Årsregnskap
Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jfr. KRS 6)
Regnskapsprinsipper
Regnskapet er avlagt etter gjeldende regelverk med forskrifter og i henhold til kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt
av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen
av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet
betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå
av drifts- eller investeringsregnskapet pr. 31.12 enten de er betalt eller ikke, ref. Kommunelovens §48 og
Regnskapsforskriftens § 7.
Driftsregnskapet viser driftsutgifter og -inntekter i kommunen og årets resultat. Investeringsregnskapet viser kommunens
utgifter ifm. investeringer, utlån m.v. samt hvordan disse er finansiert. Driftsregnskapet til kommunen viser avskrivninger
som er årlige kostnader som følge av forbruk av driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men
blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet
med årets avdrag på lån som er den utgift som skal påvirke kommunens driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler.
Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. for at beslutningstakere og regnskapsbrukerne skal
kunne vurdere denne kostnaden i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter.
Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende
utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at at aktiviteten i kommunen
kommer fram med riktig beløp.
Vurderingsregler
Omløpsmidler
Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har markedsbaserte verdipapirer
som inngår i en handelsportefølje. Disse verdipapirene er vurdert til virkelig verdi pr. 31.12.2017.
Anleggsmidler
Anleggsmidler er eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk i kommunen. Kommunens anleggsmidler er aktivert i
balansen til brutto anskaffelseskost, dvs. at mottatte tilskudd ikke er fratrukket. Anskaffelseskost på VAR-investeringer er
tillagt renter av ledige lånemidler. Dette er i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr 2. Anleggsmidler med begrenset levetid
er avskrevet iht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning §8.
Organisering av kommunens virksomhet
Det vesentlige av kommunens virksomheten er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon. Frisk Bris Bamble
KF er registrert som et kommunalt foretak. Virksomhetens formål er å utarbeide arbeidsrettet rehabilitereringsprogram for
mennesker med sammensatte plager og funksjonssvikt. Kommunen har ellers et utstrakt samarbeide etter ulike driftsformer
med de øvrige Grenlandskommunene innenfor mange tjenesteområder. Bamble kommune er vertskommune for driften av
Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning i Telemark. Samarbeidsparter er alle kommunene i Telemark. IUA Telemark er
organisert som et interkommunalt samarbeid etter §27 i Kommuneloven.

31.03.2018
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NOTE 1 ARBEIDSKAPITAL
Inntekter driftsregnskapet
Inntekter investeringsregnskapet
Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner
SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER
Utgifter driftsregnskapet
Utgifter investeringsregnskapet
Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner
SUM ANVENDELSE AV MIDLER
ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER
Endring i ubrukte lånemidler (Økning+/Reduksjon-)
ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BEVILGNINGSREGNSKAPET
Endring i omløpsmidler
Endring i kortsiktige gjeld
ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BALANSEN
DIFFERANSE ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN

31.03.2018

2017
1 171 323 297
18 230 560
169 262 819
1 358 816 676
1 101 594 546
77 469 353
117 123 949
1 296 187 848
62 628 828
22 197 968
84 826 796
78 325 108
6 501 688
84 826 796
0

2016
1 125 486 231
16 798 876
60 443 728
1 202 728 835
1 058 247 432
109 284 624
87 314 352
1 254 846 407
-52 117 573
7 159 033
-44 958 540
3 948 024
-48 906 564
-44 958 540
0

Endring
45 837 065
1 431 684
108 819 091
156 087 841
43 347 114
-31 815 272
29 809 597
41 341 440
114 746 401
15 038 935
129 785 336
74 377 085
55 408 251
129 785 336
0
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NOTE 2 PENSJON
Note 2 Pensjon
Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens
pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningen omfatter alders-,uføre-,ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon
med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygd. Pensjoinen samordnes med utbetaling fra NAV.
Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til
fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk
betalte pensjonspremier.
2017
2016

Innestående på peremiefond 01.01
Tilført premiefondet i løpet av året
Bruk av premiefondet i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12.

157.590
9.707.563
9.735.684
129.476

197.297
12.644.803
12.684.520
157.590

Regnskapsføring av pensjon
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige
forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet
pensjonskostnad betegnes premieavvik og skal inntekts-eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring over de
lovbestemte antall år. Ref. avsnitt om Premieavvik.
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv
anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Premieavvik
Premieavvik oppstått i perioden 2002-2010 er amortisert over 15 år. Premieavvik oppstått i perioden 2011-2013 er amortisert
over 10 år. Premieavvik oppstått i 2014 og senere år skal amortiseres over 7 år.
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet. for 2016 innebærer
dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er 1.226 mill lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.
Nærmere om regnskapstallene

alle tall i hele tall
inntekts- og gjeldsposter vist med - (minus)

Pensjonsordning

KLP

PENSJONSKOSTNAD
Netto pensj.kostn (inkl.adm .) iht.aktuar
- Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.)
=Årets prem ieavvik
Årets betalte pensjonspremie
iht.regnsk.
Årets premieavvik (se spes.nedenfor)
Resultatført premieavvik 2002-2016
= Pensjonskostnad i regnskapet
Pensjonsordning
AKKUMULERT PREMIEAVVIK
Akkumulert 01.01.
+/- Premieavvik for året
-/+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik
-/+ Resultatført 1/10 av tidl.års premieavvik
-/+ Resultatført 1/7 av tidl.års premieavvik
= Akkum ulert prem ieavvik 31.12. (*1)
Herav oppført under om løpsm idler:
Herav oppført under kortsiktig gjeld:

Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl. 31.12.

Arb.avg.

12 863 776
12 488 911
374 865

72 760 833
80 957 776
(8 196 943)

10 259 277
11 415 046
(1 155 769)

68 468 865

12 488 911

80 957 776

11 415 046

(8 571 808)
8 622 397
68 519 454

374 865
(340 156)
12 523 620

(8 196 943)
8 282 241

(1 155 769)
1 167 796

81 043 074

KLP

SPK

SUM

48 904 039
8 571 808
(2 488 400)
(3 246 117)
(2 887 880)
48 853 450
52 147 082
(3 293 634)

(2 215 092)
(374 865)
(76 049)
515 764
(99 471)
(2 249 713)
2 340 845
(4 590 558)

46 688 947
8 196 943
(2 564 449)
(2 730 353)
(2 987 351)
46 603 736
54 487 927
(7 884 192)

SPK

11 427 073
Arb.avg.
6 583 141
1 155 769
(361 587)
(384 980)
(421 217)
6 571 127
7 682 798
(1 111 671)

SUM

Pensj.-forpl.
Pensj.-m idler Pensj.-forpl. Pensj.-m idler
(1 213 678 792)
129 800 142 (184 765 618) 1 169 695 984
(1 213 678 792)
129 800 142 (184 745 618) 1 169 695 984

1)

1) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse.
BEREGNINGSFORUTSETNINGER
KLP
Diskonteringsrente
4,00 %
Forventet årlig G- og pensjonsreg. (§ 13-5 D)
2,97 %
Forventet lønnsvekst
2,97 %
Forventet avkastning
4,50 %

31.03.2018

SUM

59 897 057
68 468 865
(8 571 808)

KLP
MIDLER OG FORPLIKTELSER
Pensj.-m idler
Faktisk (akt.beregn.full am ort) 31.12.1 039 895 842
Iht regnskap pr 31.12.
1 039 895 842

SPK

Pensj.-forpl. Netto forplikt.
(1 398 444 410) (228 748 426)
(1 398 424 410) (228 728 426)
(32 250 708)

SPK
4,00 %
2,97 %
2,97 %
4,20 %
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NOTE 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR
Gitt overfor - navn

Beløp pr 31.12.17

Beløp pr 31.12.16

Utløper dato

Skjærgårdshallen (Skagerak spb)

kr

1 379 207

kr

1 493 953

27.03.2028

Skjærgårdshallen (KLP Kommunekreditt AS)

kr

20 004 180

kr

21 261 352

27.11.2031

Skjærgårdshallen (Danske Bank)

kr

23 000 000

kr

0

14.11.2044

Renovasjon i Grenland IKS (KLP Kommunekreditt AS)

kr

3 567 200

kr

3 640 000

09.09.2066

Falkåsen borettslag (Kommunalbanken)

kr

2 578 030

kr

2 776 340

25.11.2030

Stiftelsen Spesialboliger Hyttås (Husbanken)

kr

445 689

kr

511 999

01.03.2024

Stokkevannet Barnehage (Husbanken)

kr

5 195 937

kr

5 472 314

År 2033

Garantier gitt av Nav - til privatpersoner

kr

1 846 250

kr

1 758 198

Ikke oppgitt

Garanti gitt av Barnevern (Skagerak spb)

kr

43 090

kr

46 218

Ikke oppgitt

Sum garantiansvar

kr

58 059 583

kr

36 960 374

31.03.2018
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NOTE 4 AKSJER OG ANDELER I VARIG EIE

Selskapets navn
Kommunal Landspensj.kasse
Studentsamfunnets Hus
Yrkesskolenes Hybelhus
Kommunalbanken/andelsbev.
Wissestad gård
Telemark Interkom.næringsf.
Telemark komm.revisjon IKS
Vekst i Grenland IKS
Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
Skjærgårdshallen AS
IKA Kongsberg
Skagerak Energi AS
GREP - Kompetanseutvikling Grenland AS
Biblioteksentralen AL
Rekom AS
Grenland Vestfold Biogass AS
Attføringssenteret i Rauland
RS2 Langesund Sameie
Skien Dalen Skipsselskap AS
VisitGrenland AS
Visit Telemark A/S
Maturo Kapital AS (tidl.BTV)
Energi & Miljøkapital AS
RIG IKS
Frier Vest AS
E134 Haukelivegen AS
AT Skog SA
Porsgr/Bamble Boligbyggelag
Stokkevannet barnehage
Sum

Eierandel i
selskapet

0,15 %
5,35 %
12,00 %
6,40 %
100 %
2,79 %
3,34 %
15 %
0,40 %

19,60 %
0,29 %
10 %
1,188 %
2,11 %
3%
13,51 %
100,00 %

Balanseført verdi
31.12.17
29 027 346
1
25 000
2
200
8 000
64 120
4 750 000
30 500
350 000
355 556
56 600 000
1 155 710
300
0
205 000
1 000
250 000
4 000
15 000
10 000
0
0
67 550
30 000
10 000
47 500
9 500
8 000

Balanseført verdi
31.12.16
26 015 170
1
25 000
2
200
8 000
64 120
4 750 000
30 500
350 000
355 556
56 600 000
1 155 710
300
7 000
205 000
1 000
250 000
4 000
15 000
10 000
22 500
0
67 550
30 000
10 000
47 500
9 500
8 000

93 024 285

90 041 609

Bamble Kommune har en eierandel på 33.33% i Grenland Havn IKS, men har ingen innskutt kapital.
Selskapet er derfor ikke bokført med balanseverdi.
Alle våre andeler i Borettslag er i 2016 overført til anleggsmidler og aktivert under ikke avskrivbare eiendeler.

31.03.2018
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NOTE 5 BRUK OG AVSETNING AV FOND

Fond samlet
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger

Bundne fond
Bundne driftsfond
Selvkostfond
Gavefond m/egen bankkto
Øremerka tilskudd, herav:
Administrasjon stabene
Teknikk og samfunnsutvikling
Skole og barnehage
Kultur og oppvekst
Helse og omsorg
Sum
Bundne investeringsfond
Øremerka statstilskudd
Gavefond
Øvrige bundne investeringsfond
Sum

Disposisjonsfond
Bruk og avsetning vedtatt av kommunestyret
Bruk og avsetning foretatt av underordnet organ, herav:
Administrasjon stabene
Teknikk og samfunnsutvikling
Skole og barnehage
Kultur og oppvekst
Helse og omsorg
Finansiering
Sum disposisjonsfond

31.03.2018

Beholdning
01.01.
147 801 878
30 899 641
233 689 363
594 290
412 985 172

69 073 798

Bruk av fond
i inv.
regnskapet
1 370 247
183 798
1 554 045

Beholdning
31.12.
183 144 335
35 268 334
202 472 070
1 915 653
422 800 392

Avsetninger

Bruk av fond

Beholdning
31.12.

13 488 058
168 580

326 395
2 263

3 797 280

10 017 173
170 843

540 266
9 186 573
764 218
3 953 952
2 797 993
30 899 641

679 268
1 927 084
1 176 372
4 723 942
1 850 702
10 686 028

0
809 148
31 756
1 565 098
114 053
6 317 335

1 219 534
10 304 509
1 908 834
7 112 796
4 534 642
35 268 334

594 290
0
0
594 290

5 869
0
1 315 494
1 321 363

0
0
0
0

600 159
0
1 315 494
1 915 653

Avsetninger Bruk av fond
1 067 000
340 000
0
3 278 785
2 398 204
5 361 728
3 797 430
2 235 488
3 833 432
10 070 657
1 431 148
8 933 933
280 000
37 488 081
21 013 000
68 435 672
33 093 216

Beholdning
31.12.
2 770 316
0
13 137 716
27 667 549
19 441 459
24 837 302
21 446 812
73 843 182
183 144 335

Av-setninger
68 435 672
10 686 028
1 321 363
80 443 063
Beholdning
01.01.

Beholdning
01.01.
2 043 316
0
12 257 135
26 103 251
21 039 403
16 197 793
12 792 879
57 368 101
147 801 878

Bruk av fond
i driftsregnskapet
31 722 969
6 133 537
31 217 292
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

NOTE 6 SPESIFIKASJON AV FOND
Fond
Overordnet ledelse
256000101
Valg
256000200
Rådmannens utviklingsmidler
256500105
Utredning kommunestruktur - K-sak
256500106
Etablering veiselskap - K-sak
256500111
Boligprosjekt Langesundshalvøya
256500112
K-sak 120/17 Ansettelsesprosess-rekruttering
256590012
Kst 43/16 Driftsfond-stoler Skjærgårdshallen
Sum overordnet ledelse
Stabene
251011240
251011302
251011304
251011341
256011210
256011220
256011230
256011310
256011410
256111410
256510303
256511210
256511310
256511311
256511312
256511313
256511341
256511410
Sum stabene

Forvaltning P360 Grenland
1/100G Bedriftsintern attføring
VOX-midler
Lærlinger
Driftsfond Ansvar 112* Arkivavdelingen
Driftsfond IKT - store svingninger
IKA-Kongsberg - Avlevering arkivmateriale
Driftsfond Ansvar 113* Personalavdelingen
Driftsfond Ansvar 114* PLØK
Forsikringsfond
Opplæringssenteret
K-sak 77/11 - Arkivdepot
K-sak 88/10 Driftsrapp.2.t.- Kompetansefond
Seniorpolitiske tiltak
sak 50/17 Utvikle Grenland som studiested
Kst 120/16
Kst 14/10 Årsmelding,Samhandlingsreformen
K-sak 33/03, P.6002/1368
Økonomisystem,efaktura,ehandel

Enhet for samfunnsutvikling og teknikk
251020140
IUA - Bufferfond
251020141
IUA - Akkumulert driftsfond
251020400
Tilpasningstilskudd (ny kto 251020600)
251020440
Tapsfond etableringstilskudd (ny kto 251020681)
251020441
Etableringstilskudd fra Husbanken (Ny kto 2510682)
251020501
Stengsler i strandsonen
251020504
Skogsavgiftsfond
251020505
Næringsutv.grisgr.strøk (konsavg.Tole)
251020506
Grekoni - Grenland Offshore
251020507
Bredbånd
251020681
Tapsfond etableringstilskudd (tidligere 251020440)
251020682
Etableringstilskudd fra Husbanken (tidligere 251020441)
251025510
Selvkost Renovasjon
251025520
Selvkost Vannforsyning
251025530
Selvkost Avløp
251025540
Selvkost Septik
256020000
Driftsfond Teknisk og Eiendom
256020100
Lovpålagt utdanning - brannmannskap
256020101
HMS/Utstyrsfond
256020130
Disposisjonsfond Feiing
256020200
Tilskuddsmidler- Servicebygg Rognstranda/Krogshavna
256020300
Bufferfond vedlikehold (nytt fond 256020603)
256020302
Kvalitetspris renhold (nytt fond 256020604)
256020401
Bufferfond BBE - drift (nytt fond 256020605)
256020501
Driftsfond. Ansvar 205* Samfunnsutvikling

31.03.2018

Saldo 1.1.2017

Bevegelse 2017

Saldo 31.12.2017

-190 000
-760 446
-150 000
-50 000
-392 870
0
-500 000
-2 043 316

190 000
-917 000
150 000
0
0
-150 000
500 000
-227 000

0
-1 677 446
0
-50 000
-392 870
-150 000
0
-2 270 316

-332 583
-60 683
-147 000
0
-977 551
-2 969 067
-302 898
-2 099 836
-1 494 901
-1 055 101
-674 278
-580 000
-855 233
-338 735
0
0
-638 118

0
-155 438
0
-523 830
-442 288
1 470 446
0
-1 853 237
474 499
0
0
0
0
0
-30 000
-500 000
0

-332 583
-216 121
-147 000
-523 830
-1 419 839
-1 498 621
-302 898
-3 953 073
-1 020 403
-1 055 101
-674 278
-580 000
-855 233
-338 735
-30 000
-500 000
-638 118

-271 417
-12 797 401

0
-1 559 848

-271 417
-14 357 250

-1 357 116
-876 303
-183 151
-499 383
-2 414 297
-16 592
-66 663
-23 068
-100 000
-3 650 000
0
0
-4 490 282
-4 273 677
-4 357 584
-366 515
-2 688 140
-235 593
-390 241
-27 245
-700 000
-2 044 341
-30 000
-1 210 716
-5 735 468

192 375
-410 063
183 151
499 383
2 414 297
0
0
0
0
-100 000
-507 722
-3 389 357
327 700
3 144 698
324 612
-326 395
0
235 593
90 241
0
-1 118 000
2 044 341
30 000
1 210 716
0

-1 164 741
-1 286 366
0
0
0
-16 592
-66 663
-23 068
-100 000
-3 750 000
-507 722
-3 389 357
-4 162 582
-1 128 709
-4 032 972
-692 910
-2 688 140
0
-300 000
-27 245
-1 818 000
0
0
0
-5 735 468
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Bamble kommune

Fond
256020502
256020503
256020603
256020604
256020605
256100200

Driftsfond Ansvar 20580 Næringsarbeid
E-skatt
Bufferfond vedlikehold (tidligere 256020300)
Kvalitetspris renhold (tidligere 256020302)
Bufferfond BBE - drift (tidligere 256020401)
Rådmannens ledergruppe - Bufferfond Energi
Rådmannens ledergruppe - Bolig/husleiefond (nytt fond
256100201
256120600)
Rådmannens ledergruppe - Prosjektfond (nytt fond
256100202
256120601)
Rådmannen Utviklingsmidler . P.1240 Husleie (nytt fond
256100204
256120602)
Rådmannens ledergruppe - Bolig/husleiefond (tidligere
256120600
256100201)
Rådmannens ledergruppe - Prosjektfond (tidligere
256120601
256100202)
Rådmannen Utviklingsmidler . P.1240 Husleie (tidlgiere
256120602
256100204)
256520000
K-sak 75/06 - Rekrutteringstiltak
256520010
F-sak 75/85 - Mskinfond
256520110
Nødnett brann
256520210
Kst 14/11 Årsmelding 2010-Adkomst Rønholt 3 mill
256520300
F-sak 75/85 - Maskinfond Byggdrift (nytt fond 256520600)
256520301
Rådhuskomiteen (nytt fond 256520601)
256520501
Dampskipskaia Langesund-regulering
256520502
Kystplan - regulering
256520504
K-sak 62/16 Områdeplan for Langrønningen
256520600
F-sak 75/85 - Maskinfond Byggdrift (tidligere 256520300)
256520601
Rådhuskomiteen (tidligere 256520301)
Sum enhet for samfunnsutvikling og teknikk
Skole og barnehage
251030002
HMS - grunnskolen
251030003
P.1030 - Utvikling/kompetansetiltak barnehage
251030004
P.1032 Min.spr.barnehage - språkstimulering
251030005
P.1011 Kompetanseutv.barnehager - statstilskudd
251030006
P.1156 Telemarkssamarbeid Ppt
251030009
Stipend
251032101
Folkehelseprogram - minijungel
251032102
SKOLEBALL 140118-PROSJ.1341
251032300
Fagstøtte lønn, rest integreringstilskudd
251032401
Lektor 2
251032402
Naturlig skolesekk
251032601
P.1338 Folkehelseprogram - musikkprosj.Rønholt
251033101
Øvingslærer (avsatt 05, bruk 08)
251033102
Integreringstilskudd prosj. 1998
251033103
Videreutdanning, prosj.1388
251033202
Tilskudd tospråklig assistent
251033501
Øvingslærere (avsatt 2005)
251033601
Øvingslærer (avsatt 2005)
251033602
Integreringstilskudd prosj. 1969 og 1970
256030001
Driftsfond - Grunnskole
256030002
Driftsfond - Barnehage
256030003
Elektronisk plattform - Adm/skole/bhg
256030004
P.1421 - IKT-løft i skolen
256030005
P.1034 - Skoledelen Flyktninger
256030009
Oppgradering uteområder barnehagene B2013
256030011
Paletten
256031001
PPT
256032101
Driftsfond Grasmyr ungdomsskole
256032201
Driftsfond Herre skole og Sfo
256032301
Driftsfond Langesund Barneskole og Sfo
256032401
Driftsfond 324* Langesund ungdomsskole
256032501
Driftsfond Rugtvedt skole og Sfo
256032601
Driftsfond Rønholt skole og Sfo

31.03.2018

Årsmelding 2017

Saldo 1.1.2017

Bevegelse 2017

Saldo 31.12.2017

-629 630
-900 000
0
0
0
-1 952 000

-29 182
0
-2 044 341
-30 000
-1 450 248
-86 797

-658 812
-900 000
-2 044 341
-30 000
-1 450 248
-2 038 797

-4 590 270

4 590 270

0

-114 343

114 343

0

-367 623

367 623

0

0

-3 477 517

-3 477 517

0

-114 343

-114 343

0
-400 000
-566 956
-300 000
-150 000
-1 309 685
-61 000
-500 000
-700 000
-500 000
0
0
-48 777 882

-367 623
0
-1 276 075
300 000
0
1 309 685
61 000
0
0
0
-1 862 984
-61 000
788 381

-367 623
-400 000
-1 843 031
0
-150 000
0
0
-500 000
-700 000
-500 000
-1 862 984
-61 000
-47 989 231

0
-3 135
-296 095
-125 202
1
0
-10 000
0
0
-80 000
-93 792
-4 564
-186
0
0
0
-20 646
-130 599
0
-6 399 506
-6 223 206
-191 923
-1 581 694
-339 865
-82 000
-408 548
-368 000
-543 908
-548 474
-578 643
-300 511
-132 858
-146 052

0
-520 000
0
-77 999
-1
-57 050
0
-17 750
-177 954
0
0
0
0
-59 713
-67 851
-34 814
0
0
-131 485
-1 760 589
1 098 000
0
0
0
0
0
-69 583
400 000
270 278
58 649
474 303
132 858
-14 326

0
-523 135
-296 095
-203 201
0
-57 050
-10 000
-17 750
-177 954
-80 000
-93 792
-4 564
-186
-59 713
-67 851
-34 814
-20 646
-130 599
-131 485
-8 160 095
-5 125 206
-191 923
-1 581 694
-339 865
-82 000
-408 548
-437 583
-143 908
-278 196
-519 994
173 792
0
-160 378
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Bamble kommune

Fond
256032602
P.1319 - BUK midler
256032701
Driftsfond Stathelle brneskole og Sfo
256033101
Driftsfond Sundby barnehage
256033201
Driftsfond Uksodden barnehage
256033202
Øvingslærermidler
256033401
Driftsfond Rønholt barnehage
256033501
Driftsfond Falkåsen barnehage
256033601
Driftsfond Grasmyr barnehage
256033701
Driftsfond Nustad barnehage
256530002
K-sak 99/10,P.1052 Kvalitetsutvikling i skolen
Sum skole og barnehage
Kultur og oppvekst
251040101
Skagerakfestivalene
251040102
Sjakkanlegg Langesund sentrum
251040103
Skilting Museer
251040104
Bambleboka
251040105
Gave fra Johs. Johansen
251040106
Gullsekken
251040107
P.1120 Den kulturelle skolesekken (overf.fra skole)
251040108
Hogst og kulturlandskap Langøya
251040109
Delfinansiering Spillemiddelprosjekt
251040110
Forstudie Saltsyde Langøya
251040301
Fattigdom
251040303
Den Kulturelle Spaserstokken
251040304
Pepperkakeauksjon
251040305
Fattigdomstiltak - fritidsaktiviteter
251040306
Uønsket svangerskap
251040307
Styrking av helsetjenester
251040308
Psykt bra
251040309
Frivillighetsplan
251040310
SLT
251040401
Tilskudd enkeltflyktninger
251040502
Tilskudd Barnefattigdom
251040503
Talenthuset
251040701
Lønnsmidler til 2013 fra Psykiatri
251040706
Unge og voksne med sammensatte hjelpebehov
251040707
FB - Forskning/Innovasjon
251040708
Tilskuddsmidler LOS
251040709
Sam.handl.prosj.kommune og sykeh.Telemark
256040001
Driftsfond Oppvekst og kultur
256040101
Kystkultursenter
256040102
Inntekter Jubileumsbok
256040103
Lønns-og utgiftssaldering kultur
256040200
Enslige mindreårige flykninger
256040301
Driftsfond 403*
256040401
Flyktningearbeid
256040501
Prosjekt 1126 Talenthuset, midler Statsbudsjett 2017
256040701
Disposisjonsfond Frisk Bris
256040702
Frisk Bris, Prispenger fra Fylkesmannen,P.1116
256040703
Frisk Bris, Ungdom - folkehelsepris
256140001
Kompetansefond folkehelsearbeid
256540001
Kst 14/10 Årsmelding.Tilskudd idrettsanlegg
256540004
K-st.80/17 Handlingsplan for Langøya - fase 2.
256540101
Tilskudd - reserverte
256540102
R07 Langøya
256540103
R07 Kulturprosjekter, Kystkultur
256540104
Livskvalitet og mestring R08
256540105
Tilskudd til disposisjon lag og foreninger
256540106
K-sak 86/14 og frmsksak 32/16 Musikk-og festivalbytiltak
Sum Kultur og oppvekst

31.03.2018

Årsmelding 2017

Saldo 1.1.2017
-9 607
-1 246 849
-274 379
-28 550
-33 188
-51 779
-385 837
-497 790
-478 767
-187 469
-21 803 621

Bevegelse 2017
0
288 000
-90 000
0
0
-52 937
185 561
457 907
100 293
119 530
453 327

Saldo 31.12.2017
-9 607
-958 849
-364 379
-28 550
-33 188
-104 716
-200 276
-39 883
-378 474
-67 939
-21 350 294

-836 611
-19 586
-10 132
-57 252
-25 000
-18 208
-10 862
-268 639
-300 000
-30 000
-31 653
-114 053
-35 400
-100 000
-2 619
0
0
0
0
-277 237
-30 142
-300 000
-702 122
-472 885
-203 803
-165 000
0
-3 921 835
-25 022
-61 150
-200 000
0
-740 675
-9 458 271
0
-136 711
-100 000
-38 374
-426 742
-381 250
0
-91 000
-30 000
-233 455
0
-203 308
-150 000
-20 208 997

4 859
0
0
-770
0
0
0
119 420
-200 000
0
0
114 053
0
0
-3 202
-824 955
-41 301
-31 333
-9 792
-2 554 359
30 142
0
150 000
320 677
150 000
-69 000
-200 000
-2 054 882
0
0
-168 262
-2 760 563
0
-3 559 895
-90 991
-30 140
0
0
0
0
-50 000
0
0
-59 423
0
134 647
0
-11 685 070

-831 752
-19 586
-10 132
-58 022
-25 000
-18 208
-10 862
-149 219
-500 000
-30 000
-31 653
0
-35 400
-100 000
-5 821
-824 955
-41 301
-31 333
-9 792
-2 831 596
0
-300 000
-552 122
-152 208
-53 803
-234 000
-200 000
-5 976 716
-25 022
-61 150
-368 262
-2 760 563
-740 675
-13 018 166
-90 991
-166 851
-100 000
-38 374
-426 742
-381 250
-50 000
-91 000
-30 000
-292 878
0
-68 661
-150 000
-31 894 066
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Bamble kommune

Fond
Helse og omsorg
251050001
Kompetansemidler psykososialt kriseteam
251050002
Opplæringsmidler - Fylkesmannen
251050102
Eldredagen - Gave
251050103
Legatmidler Clarksenteret
251050120
Nysteinveien 42 - Arv 2017
251050131
Herresenteret - Gave (tidligere 251050301)
Bokollektiv Stathelle - overskudd p.1630 (ny kto
251050201
251051021)
251050301
Herresenteret - Gave (ny kto. 251050131)
251050401
Leieinntekter "Lillestua" VB (ny kto. 251051030
251050402
Vest Bamble Aldershjem - Gave (ny kto. 251051031)
251050403
VBA/Overskudd p.1634 (ny kto. 251051032)
251050501
Avlastningsavd.Bamble Helsehus - Gave
251050502
Bamble Sykehjem - Gavekonto
251050503
Den kulturelle spaserstokken
251050510
Midler fra helsedirektoratet
251050601
Kosthold/fysisk aktivitet barnehagene
251050602
Tilskudd fra Helsedir.til demensplasser dagavd.
251050603
Treningstilbud kreftpasienter
251050604
Tilskudd fra Fylkesm.kartlegg/prosj. turvei
251050702
Velferdstiltak Brukere P.1104
251050703
Videreutdanning
251050704
Frisk Bris
251050705
Fylkesmannens videreutdanningsmidler - psykisk helse
251050706
Boligsosialt arbeid/miljøvaktmester p.1391
251050707
Likemannsprosjekt
251050708
Overskudd brukerbetaling prosjekt 1631
251050801
Nustad gård/overbygg vedkløyving
251050901
Tilsk.Fylkes.helsestasj.voksne-prosj 1693
251050902
Legevaktkonto1503.19.37059
251050903
Obligatorisk akuttkurs, prosj.1601
251051001
Krogshavn - drift beboere p.1632
251051021
Bokollektiv Stathelle (tidligere 251050201)
251051030
Leieinntekter "Lillestua" VBA (tidligere 251050401)
251051031
Vest Bamble Alderhjem (tidligere 251050402)
251051032
VBA/Overskudd p. 1634 (tidligere 251050403)
256050001
Driftsfond Helse og Omsorg
256050003
Ressurskrevende brukere
256050004
Driftsfond ansvar 50000
256050008
Driftsfond 50008 Hovedkjøkkenet
256050101
Driftsfond 501* Langesund sone
256050110
Driftsfond 501* Hjemmetjenesten øst (tidligere 256050201)
P.6117, Kontor Vest-Bamble Aldershjem (tidligere
256050120
256050401)
256050201
Driftsfond 502* Stathelle sone (nytt fond 256050110)
P.6117, Kontor Vest-Bamble aldershjem (nytt fond
256050401
256050120)
256050502
Driftsfond 505* Bamble Helsehus
256050601
Driftsfond 506* Rehabilitering
256050701
Driftsfond 507* Psykisk helsearbeid
256050702
Rusteam
256050801
Driftsfond funksjonshemmede voksne
256050802
Omstillingsmidler Voksne funksjonshemmede
256051011
Driftsfond Krogshavn omsorgsenter
256550003
Kompetansefond Helse og Omsorg
Kst 14/10 Årsmelding.Bufferfond for tilskudd og
256550007
kostn.ressurskrevende brukere
256550801
Bambleklubben K-sak
Sum Helse og omsorg

31.03.2018

Årsmelding 2017

Saldo 1.1.2017

Bevegelse 2017

Saldo 31.12.2017

-213 780
-247 195
-3 976
-230 980
0
0

0
0
0
0
-1 198 943
-6 957

-213 780
-247 195
-3 976
-230 980
-1 198 943
-6 957

-139 990
-6 865
-68 083
-25 000
-96 850
-26 384
-78 079
0
0
-23 131
-857 330
-5 000
-35 000
-1 000
-97 144
-46 000
-148 393
-130 000
-100 000
-38 829
-6 380
-100 000
-46 497
0
-137 435
0
0
0
0
-10 665 153
-280 000
0
-3 500
-61 000
0

139 990
6 865
68 083
25 000
96 850
-355
-1 046
-79 700
-200 000
0
-105 650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-186 100
-10 000
-175 299
-68 083
-55 000
-101 850
-7 433 933
280 000
-1 000 000
0
0
-68 265

0
0
0
0
0
-26 739
-79 125
-79 700
-200 000
-23 131
-962 980
-5 000
-35 000
-1 000
-97 144
-46 000
-148 393
-130 000
-100 000
-38 829
-6 380
-100 000
-46 497
-186 100
-147 435
-175 299
-68 083
-55 000
-101 850
-18 099 086
0
-1 000 000
-3 500
-61 000
-68 265

0
-68 265

-8 000
68 265

-8 000
0

-8 000
-13 500
-6 000
-17 342
-227 754
-27 500
-60 000
-300 000
-773 200

8 000
0
0
-500 000
0
0
0
0
0

0
-13 500
-6 000
-517 342
-227 754
-27 500
-60 000
-300 000
-773 200

-261 665
-20 000
-15 702 200

0
0
-10 506 128

-261 665
-20 000
-26 208 328

Side 73 av 89

13/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Bamble kommune - 18/04796-3 Årsregnskap og årsberetning 2017 Bamble kommune : Årsmelding 2017 Del 1 Årsregnskap med noter og årsberetning -utkast

Bamble kommune

Fond
Finans
253010112
253020210
253020401
253090270
253090900
253090901
255010101
255020211
255020221
255020404
255020601
255090211
256520503
256590001
256590003
256590005
256590006
256590013
256590014
Sum finans
Sum fond

31.03.2018

Årsmelding 2017

Saldo 1.1.2017
P.6197 Utvikling Frier Vest
P.6730 - Bussterminal Stathelle
P.6907 - Salg av boligtomter,midler til gjeldssanering (ny
kto 253020601)
Finanskapital,langsiktig plassering iht.finansstrategi
Kst.80/13 ØP 2014-2017 Investeringsfond
Udisponerte kapitalmidler
P.6511 Ivarsand (tidl. 255020222)
P.6920 Parkering Rakkestad
P.6902 Gytelva friområde
P.6931 Utbyggingsavtale Findal Utvikling (ny kto.
255020601)
P.6931 Utbyggingsavtale Findal Utvikling (tidligere
255020404)
Inv.fond for differanse innbet.startlån til nedbet.året etter
P.6197 - Utvikling Frier Vest
Langsiktig investert kapital,realvekst avsatt fra
avkastningen
Finansbuffer
Driftsfond
Vedtatt bruk av driftsfond 2018-2018 K.sak 104/17
Kst 63/13 Driftsrapp.2.t.,Omstillingsfond disp. av rådmann
Kst 80/13 ØP 2014-2014, Investeringsfond

Bevegelse 2017

Saldo 31.12.2017

-8 000 000
-622 696

712 500
622 696

-7 287 500
0

-15 000 000
-168 256 496
-40 550 171
-1 260 000
-32 094
-403 840
-13 001

15 000 000
0
40 550 171
-25 668 074
-432
-5 437
0

0
-168 256 496
0
-26 928 074
-32 526
-409 277
-13 001

-145 355

145 355

0

0
0
-2 312 410

-145 355
-1 315 494
0

-145 355
-1 315 494
-2 312 410

-3 610 000
-17 990 643
-26 538 855
0
-2 381 400
-4 534 793
-291 651 754

-3 670 000
-8 305 179
26 538 855
-32 288 757
750 000
0
12 920 849

-7 280 000
-26 295 822
0
-32 288 757
-1 631 400
-4 534 793
-278 730 905

-412 985 171

-9 815 489

-422 800 390
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NOTE 7 KAPITALKONTO
DEBET
Saldo 1.1.2017 (underskudd i kapital)

KREDIT
361 961 013

0,00 Saldo 1.1.2017(kapital)

Debetposter i året:

Kreditposter i året:

Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr,
maskiner og transportmidler

Aktivering: fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og
1 207 667 transportmidler

Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr,
maskiner og transportmidler

73 323 552

Oppskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og
53 039 699 transportmidler

Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr,
maskiner og transportmidler

0

0

Salg aksjer/andeler
Nedskrivning aksjer/andeler
Redusert egenkapitalinnskudd KLP

29 500 Kjøp av aksjer/andeler
0 Oppskrivning av aksjer/andeler
0 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP

Avdrag på utlån - investeringsregnskapet
Avdrag på utlån - driftsregnskapet
Avskrivning på utlån - driftsregnsk.
Avskrivning på utlån - investeringsregnsk.
Bruk av lånemidler

0
0
3 012 176

24 010 561 Utlån - driftsregnskapet
600 482 Utlån - investeringsregnskapet
851 012 Avdrag på eksterne lån
796 097

138 154
38 876 321
57 316 928

112 802 032

Endring pensjonsforpliktelser (økning)
Endring pensjonsmidler (reduksjon)

70 719 228 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)
0 Endring pensjonsmidler (økning)

Urealisert kurstap utenlandslån
Balanse 31.12.2017 (kapital)

0
84 656 868

0 Urealisert kursgevinst utenl.lån

0

355 228 733 Balanse 31.12.2017(underskudd i kapital)

0

619 285 011

619 285 011

NOTE 8 ANLEGGSMIDLER
Bokført verdi pr 31.12.2017
05ÅR
Akkumulert
anskaffelseskost pr.
1.1.17
Akkumulerte/reverserte
nedskrivinger
Akkumulerte ord.
avskrivinger pr. 1.1.16
Bokført verdi 1.01.16

10ÅR

51 347 064
-

20ÅR

64 142 242

40ÅR

50ÅR

TOMTER

Sum

216 577 406

1 046 945 583

330 053 483

56 172 217

1 765 237 995

-

-

-

-

-

-

- 17 853 180
33 493 884

- 25 906 680
38 235 562

- 61 856 574
154 720 832

- 326 819 866
720 125 717

- 80 799 503
249 253 980

56 172 217

-513 235 803
1 252 002 192

Tilgang i året

6 695 801

6 064 746

13 864 707

33 896 232

4 860 520

7 941 545

73 323 551

Avgang i året

-

- 48 000

-

-

-

1 159 667

-1 207 667

Delsalg i året

-

-

-

-

-

-

-

- 5 278 351

- 5 204 504

7 215 524

-

-53 039 699

Årets nedskrivinger

-

-

-

-

-

-

-

Årets reverserte
nedskrivinger

-

-

-

-

-

-

-

34 911 334

39 047 804

159 203 179

728 062 989

246 898 976

62 954 095

1 271 078 377

Årets ordinære
avskrivinger

Bokført verdi 31.12.17

31.03.2018

-

9 382 360

-

25 958 960

-

-
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NOTE 9 LANGSIKTIG GJELD.
Type gjeld
Fordeling

Prosentvis av
total

Saldo

Lån:
Rentebinding > 1 år (fastrente)
Rentebinding < 1 år (flytende)
Sum rentebinding
Flytende rente (p.t. vilkår)
SUM

456 358 148
314 000 000
770 358 148
205 010 071
975 368 219

46,79 %
32,19 %
78,98 %
21,02 %
100,00 %

Gjenværende løpetid
Pålydende i
NOK

Rentebindingsintervall
Under 1 år
1 to 2 år
2 to 3 år
3 to 5 år
> 5 år
SUM

Rentebetingelser
Porteføljen og
markedsrenter

Rentebindingstid

519 010 071
236 128 000
215 000 000
5 230 148
0
975 368 219

Prosentvis andel av
porteføljen

0,29
1,47
2,28
4,09
0,00
1,03

53,21 %
24,21 %
22,04 %
0,54 %
0,00 %
100,00 %

(Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid)

Vektet
gjennomsnittsrente

P.T.KBN

Norges Bank
(foliorenten/styringsrenten)

3 MND

6 MND

12 MND

3 År

5 År

1,78 %

1,50 %

0,50 %

1,00 %

1,06 %

1,07 %

1,61 %

1,97 %

Markedsrenter og
Ved utløpet av rapporteringsperioden
porteføljens betingelser

Utgiftsførte avdrag/minimumsavdrag
Tall i tusen kroner

2016

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet ihht budsjettert
Beregnet minimumsavdrag, forenklet metode
Avvik

Gjeldssammensetning
Tall i tusen kroner
Formidlingslån til videre utlån
VAR investeringer
Beregningsgrunnlag rentekompensasjon fra staten
Lånegjeld med rentekostnader som dekkes av
kommunen
Sum

Memoriakonto vedtatt men ikke opptatte lån
Tall i tusen kroner
Vedtatte men ikke opptatte lån til ordinære
investeringer

31.03.2018

2017

29 306
29 306
-

2016

2017

149 932
304 313
118 112

163 845
310 846
112 227

292 753
865 110

388 426
975 368

2016
117 033

34 622
30 268
4 354

2017
47 573

Side 76 av 89

13/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Bamble kommune - 18/04796-3 Årsregnskap og årsberetning 2017 Bamble kommune : Årsmelding 2017 Del 1 Årsregnskap med noter og årsberetning -utkast

Bamble kommune

Årsmelding 2017

NOTE 10 SELVKOSTOMRÅDER
2017
Etterkalkyle selvkost

Totalt

Vann

Avløp

Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter
Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (1,98 %)
Indirekte netto driftsutgifter
Indirekte avskrivningskostnad
Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %)
Driftskostnader
Resultat
Kostnadsdekning i %

72 286 963
11 821 206
84 108 169
66 236 244
14 556 497
6 118 027
4 416 056
201 771
59 411
91 588 007
-7 479 838
91,8 %

21 131 392
1 306 470
22 437 862
12 608 930
8 606 089
3 710 037
665 241
34 972
10 520
25 635 789
-3 197 927
87,5 %

Selvkostfond 01.01
+ Avsetning til selvkostfond
- Bruk av selvkostfond
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,98 %)
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)

13 488 058
316 010
-4 017 315
230 420
10 017 173

Fremførbart underskudd 01.01
- Underskudd til fremføring
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,98 %)
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)
Gebyrinntekter
Gebyrgrunnlag
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)
Regnskapsføringsforslag balanse
+/- 2.51xxxx Selvkostfond
+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond
Regnskapsføringsforslag driftsregnskap
1550 Avsetninger til bundne fond
1950 Bruk av bundne fond

31.03.2018

Renovasjon

Slamtømming

Feiing

Private
planer

Byggesak

Oppmåling

24 679 135
5 375 818
30 054 953
22 338 039
4 976 118
2 194 072
883 183
54 511
15 895
30 461 817
-406 864
98,7 %

18 509 013
3 633 892
22 142 905
21 121 018
685 820
157 247
555 354
30 741
5 249
22 555 429
-412 524
98,2 %

2 131 527
6 102
2 137 629
1 734 527
-1 301
-122
80 402
6 135
1 979
1 821 619
316 010
117,3 %

1 169 361
1 199 994
2 369 355
2 227 057
0
0
349 390
12 127
4 055
2 592 629
-223 274
91,4 %

619 801
2 968
622 769
1 103 697
0
0
254 770
9 680
3 263
1 371 409
-748 640
45,4 %

2 430 405
282 287
2 712 692
2 979 476
289 772
56 794
1 167 581
33 890
11 373
4 538 888
-1 826 196
59,8 %

1 616 329
13 675
1 630 004
2 123 500
0
0
460 134
19 715
7 078
2 610 428
-980 424
62,4 %

4 273 677
0
-3 197 927
52 959
1 128 709

4 357 584
0
-406 864
82 252
4 032 972

4 490 282
0
-412 524
84 824
4 162 582

366 515
316 010
0
10 385
692 910

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-3 514 118
-3 778 533
-106 987
-7 399 640

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-130 759
-223 274
-4 799
-358 833

-1 654 604
-748 640
-40 173
-2 443 417

-668 271
-1 826 196
-31 311
-2 525 778

-1 060 484
-980 424
-30 704
-2 071 612

72 286 963
79 766 801
90,6 %

21 131 392
24 329 319
86,9 %

24 679 135
25 085 999
98,4 %

18 509 013
18 921 537
97,8 %

2 131 527
1 815 517
117,4 %

1 169 361
1 392 635
84,0 %

619 801
1 368 441
45,3 %

2 430 405
4 256 601
57,1 %

1 616 329
2 596 753
62,2 %

Totalt

Vann

Avløp

Renovasjon

Slamtømming

Feiing

Private
planer

Byggesak

Oppmåling

-3 470 885
3 885 520
Totalt

-3 144 968
0
Vann

-324 612
-327 700
0
0
Avløp
Renovasjon

326 395
0
Slamtømming

0
228 073
Feiing

0
0
0
788 813 1 857 507
1 011 128
Private
Byggesak Oppmåling
planer

326 395

0

0

0

326 395

0

0

0

0

-3 797 280

-3 144 968

-324 612

-327 700

0

0

0

0

0
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NOTE 11 INTERKOMMUNALT SAMARBEID
IUA TELEMARK
Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning i Telemark
Driftsinntekter
Driftsutgifter
Avsatt til fond
Bruk av fond

Investering i ombygging felles
beredskapsbil

2 310 311 *
1 908 825
451 486
50 000

Utgifter
Bruk av fond

183 798
183 798

*Herav 548.000,- i overføringer fra deltagerkommunene
Fond
IUA Bufferfond
IUA akkumulert drift

Pr. 1.1.
1 357 116
876 303
2 233 419

Avsatt
41 423
410 062
451 485

Bruk
233 798
0
233 798

Pr.31.12.
1 164 741
1 286 365
2 451 106

NOTE 12 MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER
Markedsverdi
Handelsportefølje

31.12.2016

31.12.2017

Aberdeen eiendomsfond Norge IS/AS

27 344 173

28 285 031

Bamble Sparebank - Emisjon 2014(Skagerak sp.bank)

1 578 457

1 535 129

DnB Obligasjon (III)

92 468 697

83 416 744

PIMCO Glob Bond Fund ESG H2N

32 878 807

45 684 614

Danske Invest Norske Aksjer Inst.II

9 142 161

7 258 910

33 001 597

0

Blubay IG Glob AGG H2N

0

46 635 583

KLP Aksje Global Indeks II

14 235 152

0

Aberdeen GI EM G2 - SRI

6 544 051

7 972 440

Loomis Sust.Global Corp.Bond Fund

Bluebay Glob HY I H2N
Holberg Likviditet
Solsten Norwegian Equities

0

10 048

20 047 165

15 034 412

0

0

8 952 139

6 992 776

Bluebay Glob HY iESG H2N

15 285 653

16 190 154

Sector Glob Equity Karnel H2N

15 309 990

17 906 412

F.Templeton Glob Bond U USDH2N

Arctic Norwegian EQ II

16 433 691

16 765 631

Landstowne DM LO SRI H2N Alt

0

18 339 022

Pimco Glob Bond Fund H2N

0

23 992

Aberdeen Glob RM G2

0

4 940

Nordea Obl II

0

8 752

Bluebay IG Euro I Agg H2N

0

11 294

Pareto Eiendomsfellesskap

7 681 916

8 247 597

300 903 649

320 323 483

Gevinst finansielle omløpsmidler (avkastning i form av renter og utbytte, samt netto verdiendring) i 2017 har
vært på 21,3 millioner kroner.
For nærmere utdypning av kommunens finansielle markedsrisiko samt markedsbaserte finansielle omløpsmidler
henvises det til årsmeldingens punkt om Finansforvaltning fra side 37. Kommunens markedsbaserte finansielle
omløpsmidler har for øvrig sin forankring i kommunens til en hver tid gjeldende reglement for finans- og
gjeldsforvaltning, pr. nå i K-sak 106/17.

NOTE 13 REVISJONSHONORAR
Revisjonshonorar til Telemark Kommunerevisjon IKS utgjorde i 2017 kr. 1.316.000,-.

31.03.2018
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NOTE 14 FORDRING/GJELD KOMMUNALE FORETAK
Frisk Bris Bamble KF
Kortsiktig fordring pr. 31.12.17

612 566

Kortsiktig gjeld pr. 31.12.17

150 000

NOTE 15 USIKRE FORPLIKTELSER OG BETINGEDE EIENDELER OG
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN.
Salg Lenes ås
Bamble Kommune har i 2017 inngått avtale omsalg av Lenes ås for 5,3 mill. kroner.
Kontrakten vil bli signert våren 2018 da oppgjør vil finne sted.
Refusjonskrav ressurskrevende brukere.
Det er utarbeidet er refusjonskrav på 35,1 mill. kroner vedrørende ressurskrevende brukere som er innarbeidet i
regnskapet for 2017.
Dette skal godkjennes av revisjon før det oversendes Helsedirektoratet.
Svar på dette kravet kommer sommeren 2018 og endelig beløp blir kjent da. Eventuelle avvik blir tatt inn i
regnskapet for 2018.

Pantekrav Bamble Bruk AS
Bamble Bruk AS skylder Bamble kommune kr. 433.306,15 pr. 2.1.2018. Beløpet er idømte saksomkostninger
i forbindelse med rettsaker om vannrettigheter i Herrevassdraget.
Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA har fremmet kravet på vegne av Bamble kommune og sikret dette som pant
i Bamble Bruks eiendommer.
Det hefter stor usikkerhet rundt muligheten for innbetaling.

31.03.2018
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NOTE 16 INVESTERINGSOVERSIKT
Godkjent
prosjektramme
2017

Prosjektregnskap
tom 2017

8 913

8 570

343

150

125

25

8 763

8 467

296

Prosjekt- Årsregnskap
Kommentar/tiltak
avvik
2017

BER

Beredskap og brannsikkerhet

6033

BEREDSKAP: Skogbranntilhenger

6034

BEREDSKAP: Utskiftningsplan
Brann og beredskap

6039

BEREDSKAP: BjørnIs

0

-21

21

6070

BEREDSKAP: IUA - Ombygging
bil til Notodden Brann-og
feiervesen

0

0

0

6084

BEREDSKAP: Ny bil 2016

BOL

Kommunale utleieboliger,
boligsosial handlingsplan

6136

BOLIG: Barnebolig

6150

6158

0

0

0

59 523

23 291

36 232

3 700

876

2 824

BOLIG: Boliger Nustadbakken

15 743

5 141

10 602

BOLIG: Kjøp/salg kommunale
utleieboliger

20 020

12 948

7 072

31.03.2018

6 862
Beskrivelse/status: Anskaffe skogbranntilhenger for bruk i virksomhet for brann og ulykkesberedskap.
125 Skogbranntilhengeren er anskaffet og finansiert av rammeprosjekt P6034. Prosjektet avsluttes og ubrukte midler
overføres til rammeprosjekt P6034.
Beskrivelse/status: Det ble i budsjettbehandlingen i 2011 vedtatt å etablere en utskiftningsplan for materiell og utstyr
for brannvesenet og beredskapen i kommunen. Utskiftingsplanen viser behov for utskiftning av materiell og utstyr i
brannvesenet og nødvendig beredskapstiltak. Planen er veiledende og imøtekommer kommende økonomiske behov
innenfor virksomheten i et 10 års-perspektiv (2012 - 2021). Planen sikrer brannvesenets forutsigbarhet, god planlegging
6 759
og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå for å håndtere dagens utfordringer. Fram tom 2016 har årlig bevilgning vært på
kr. 1.440.000,-. Fra 2017 har årlig bevilgning økt til kr. 2.200.000,-.
Av aktiviteter på prosjektet for 2017 kan det trekkes frem Høydeberedskap B-13 er tatt i bruk. Noe restarbeid fullføres
og avsluttes i 2018.
Beskrivelse/status: Satsingen på brannopplæring av barn har medført anskaffelse av brannbamsen BjørIs. Denne
-21 bamsen benyttes bl.a. til å besøke barnehager og barneskoler. Bjørnen er finansier med tilskudd og ramme for brann
og beredskap. Prosjektet fortsetter i 2018.
0

Beskrivelse/status: Ombygging av kjemikaliebil til Notodden brann- og feiervesen. Denne blir finansiert opp av IUA
sine egne fondsmidler. Prosjektet videreføres.

0 Beskrivelse/status: Ny bil 2016 avsluttes da investeringen er gjennomført.
3 387
Beskrivelse/status: Barneboligen som var tenkt lokalisert ved avlastningsboligen på Rugtvedt, var ferdig prosjektert og
det var klart for anbudsinnhenting for bygging. Detaljprosjektet ble kostnadsberegnet men prosjektet ble stoppet juni
0 2016.
I K-sak 14/17 ble omsorgsboligen vedtatt samlokalisert med boligene på Nustadjordet. Husbanken har gitt sin tilslutning
til dette (08.02.2017). Ubrukt bevilging overføres P6166 Boliger Nustadjordet.
Beskrivelse/status: Prosjektet er omarbeidet i flere omganger. Detaljprosjektering og anbudsutarbeidelse er
gjennomført. Prosjektet er sendt ut på anbud. Omarbeidelse og detaljprosjektering har gitt forsinkelser. Ved ønsket
2 120 fremdrift ligger det være klart for innflytning første kvartal 2019. Videre budsjettprognose avventes til anbud kommer
inn. Ramme 34,1 mill. Økt tilskudd fra Husbanken på ca. 4 mill er vedtatt lagt til ramma. Anbud er mottatt og ligger over
gitt bevilgning. Det fremmes egen sak til politisk behandling 3. mai.
Beskrivelse/status: Dette prosjektet har ingen fastlagt fremdriftsplan. Budsjettrammen benyttes ved behov for kjøp og
salg av kommunale utleieboliger. I 2017 ble boligen som ble kjøpt i 2016 og tiltenkt brukt i prosjekt leie til eie i
-1 128
Kjærlighetsstien solgt videre. Samtidig planlegges det å finne større balanse i tilbud og etterspørsel. Det vil i første
omgang skje ved at kommunen sier opp leieavtaler. Etter hvert må det vurderes om det er behov for å selge enkelte
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Godkjent
prosjektramme
2017

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekt- Årsregnskap
Kommentar/tiltak
avvik
2017

6166

BOLIG: Boliger Nustadjordet

20 060

4 326

15 734

BYG

Oppgradering kommunale bygg

46 009

40 900

5 109

6134

BYGG RAMME: Oppgradering og
ombygging kommunale bygg

33 999

31 336

2 663

6137

BYGG: Avfallsbod Halen Gård

6138
6148
6151

BYGG: Ombygging av
næringslokale, Kirkeveien 6
BYGG: Ombygging av vaskerom
v/Brannstasjonen (pålegg fra
Arbeidstilsynet)
BYGG: Opprustning
vellokalet/Fogdegaarden Stathelle

6189

BYGG: ENØK - tiltak i kommunale
bygg

FIN

Finansielle investeringer

6911

FINANS: Obligasjonslån fra 2010

6916
6928

FINANS: Interne
finanstransaksjoner
FINANS: Aksjer og andeler

6930

FINANS: Egenkapitalinnskudd
KLP

6972

FINANS Bruk av lån

6973

FINANS: Overskudd / underskudd
i investeringsregnskapet

GRA

Skoleutbygging Grasmyr,
fremtidens ungdomsskole m.m.

31.03.2018

250

304

-54

1 000

1 512

-512

1 000

1 143

-143

750

205

545

9 010

6 400

2 610

-439 243

-358 575

-80 667

0

0

0

-3 900

-3 900

0

-51

-229

178

0

2 362

-2 362

-435 292

-321 511

-113 781

0

-35 297

35 297

3 300

2 059

1 241

boliger. For tiden er det ledighet i boligmassen.
Beskrivelse/status: Anbudene for byggingen av 8+1 bolig på Nustadjordet har kommet inn og er under evaluering.
Gjeldende bevilgning pr. d.d. har en rammekostnad på 44,5 mill. kroner. Prognose for rammekostnaden gir et så stort
2 395 merforbruk i forhold til gjeldende bevilgning at det vil bli fremmet sak til kommunestyret den 3. mai om videre fremdrift i
prosjektet. Dersom fullfinansiering av prosjektet blir gjort, kan kontrakt inngås i mai. Byggestart kan da skje sommeren
2018.
4 612
Beskrivelse/status: Rammeprosjekt som etter vedtatt tiltaksplan gjennomfører og finansierer investeringer til
oppgradering og ombygging av kommunale bygg.
Beskrivelse/status: Bygging av avfallsbod ved Halen Gård. Prosjektet videreføres med et overforbruk på kr. 54’. Dette
304
må dekkes av rammeprosjekt 6134 pr. 31.12.17.
Beskrivelse/status: Ombygging næringslokale, Kirkeveien 6 er gjennomført og avsluttes med et overforbruk på kr.
1 512
512’. Dette må dekkes inn av rammeprosjekt 6134 pr. 31.12.17.
973

1 143

Beskrivelse/status: Ombygging av vaskerom v/Brannstasjonen etter pålegg fra Arbeidstilsynet er gjennomført pg
avsluttes med et overforbruk på kr. 143’. Dette må dekkes av rammeprosjekt 6134 pr. 31.12.17.

Beskrivelse/status: Det er vedtatt at Vellokalet og Fogdegården på Stathelle skap rustes opp. Prosjektet er i gang og
videreføres med et mindreforbruk som overføres til 2018.
Beskrivelse/status: Prosjekt som etter vedtatt tiltaksplan gjennomfører ENØK tiltak i kommunale bygg. Det planlegges
et forprosjekt for ny oppvarmingskilde i Krogshavn. Tidligere års mindre forbruk er overført til fond da ENØK-tiltak i
474 Krogshavn vil koste mer en ett års bevilgning. Det forventes en avgjørelse i løpet av året om hvilke tekniske løsninger
som vil egne seg i Krogshavn. Det vil også bli foretatt en oppgradering av ventilasjonsanlegget på Rådhuset som er
ventet ferdigstilt første del av 2018. Ubrukte midler 2017 overføres til 2018
-57 251
Beskrivelse/status: I årsavslutningen for 2016 ble regnskapsføringen for obligasjonslånsordningen for omsorgsboliger
-28 505
endret og tidligere innbetalte innskudd er ompostert i 2016 og sluttfinansiert i 2017. Prosjektet er avsluttet.
Beskrivelse/status: Manglende finansieriering av innskudd i KLP foreslås finansieret av disponibelt investeringsfond
-2 000
253090901 Udisponerte kapitalmidler. Saldo pr.31.12.17 er kr. 26 928 074-.
-177 Beskrivelse/status: I 2017 er det utbetalt til kommunen fra Energi- og miljøkapital og ved salg av aksjer Rekom AS.
Beskrivelse/status: I budsjettet for 2017 ble innskudd til KLP forutsatt å være 1,9 mill. kroner og finansiert ved salg av
2 362 eiendommer. Innbetalt innskudd til økt egenkapital i KLP ble på 3,0 mill kroner. Solgte eiendommer uten andre
bindinger er på 0,65 mill. kroner. Prosjektet mangler finansiering på 2,36 mill. kroner.
Beskrivelse/status: I 2017 er det tatt opp nye lån på 100 mill. kroner. Dette er ikke tilstrekkelig for å finansiere
manglende låneopptak tidligere år og finansieringsbehovet i 2017. Totalt er det brukt 74,6 mill. kroner i lån til
-74 638 finansiering av investeringer i 2017. Tabellen viser at det totalt er vedtatt lånefinansiering på 113,8 mill. kroner som ikke
er realisert, både på grunn av forskyvelse av utgiftene på prosjektene på 78,5 mill slik at det ikke har vært behov for
finansieringen, og fordi det ikke har vært tatt opp lån på 35,3 mill. kroner.
Beskrivelse/status: I 2016 ble regnskapet avsluttet med underskudd bl.a. som følge av manglende låneopptak.
På grunn av manglende opptak av lån til finansiering av ordinære investeringer er det bokført et underskudd i
45 706
investeringsregnskapet i 2017. Dette kan tilbakeføres når ordinære låneopptaket er gjennomført i 2017. Underskuddet
er på 35,3 mill. kroner.
205

2 059
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Bamble kommune

6145
HUS
6900
6912

6914

GRASMYR: Skoleutbygging
Grasmyr
Startlån husbanken
HUSBANK: Betaling av
ekstraordinære avdrag på
formidlingslån
HUSBANK: Mislighold
formidlingslån
HUSBANK: Startlån i Husbanken
– utlån

IKT

HUSBANK: Ordinære avdrag på
formidlingslån
IKT Investeringer

6007

IKT: Teknisk løsning møterom

6011

IKT Ramme - IKT Investeringer

6012

6919

Årsmelding 2017

Godkjent
prosjektramme
2017

Prosjektregnskap
tom 2017

3 300

2 059

Prosjekt- Årsregnskap
Kommentar/tiltak
avvik
2017

1 241

0

0

0

0

38 935

-38 935

0

-151

151

0

0

0

0

-38 784

38 784

34 602

26 102

8 500

500

280

220

2 488

0

2 488

IKT: iPad folkevalgte 2015

271

264

7

6013

IKT: Elektronisk styringssystem
Helse og omsorg

496

495

1

6014

IKT: MDM-løsning

1 000

377

623

6017

IKT: Portalprosjekt

1 383

1 416

-33

6018

IKT: Håndholdte enheter

602

381

221

6019

IKT: Arkivkjerne Noark5

400

335

65

31.03.2018

Beskrivelse/status: Utredninger og prosjektarbeidet har blitt gjennomført med finansiering fra tidligere avsatte og
udisponerte investeringsmidler på netto 3,3 mill. kroner. Det har blitt utarbeidet en prosjektplan med et budsjett for lønn
2 059 til prosjektledelse, prosjektdeltakelse og øvrige driftskostnader. Bamble kommunestyre får i februar 2019 fremlagt et
forprosjekt fase 2 for et vedtak om hvordan prosjektet «Framtidas ungdomsskole mm» skal realiseres i et
hovedprosjekt.
0
Beskrivelse/status: Ekstraordinære innbetalte avdrag formidlingslån skal gå til nedbetaling av gjeld. Prosjektet brukes
15 957 til nedbetaling av kommunens gjeld finansiert ved fond. 15,9 mill. kroner er innbetalt i ekstraordinære avdrag på
formidlingslån 2017.
Beskrivelse/status: På dette prosjektet framgår misligholdte formidlingslån (startlån) hvor innfordringen er overført til
-50
kommunen. Innbetalte avdrag er brukt til avdrag på ordinære lån.
Beskrivelse/status: I K-sak 120/16 ble det for 2017 godkjent et låneopptak på startlånsmidler på inntil 35 mill. kroner.
Ut i fra behov ble det faktiske låneopptaket på 35 mill. kroner. Disse midlene kom i tillegg til allerede overførte midler fra
0 tidligere år, slik at kommunen samlet sett hadde en pott på 67,5 mill. kroner. Pr. 31.12.17 er det utbetalt 38,2 mill.
kroner. Gjenstående startlånsmidler fra 2017 på 29,4 mill. kroner er overført til 2018. Av de overførte midlene er 6,6
mill. kroner ikke disponert, resterende er bundet opp i forhåndstilsagn.
Beskrivelse: Mottatte avdrag skal iht.. gjeldende regelverk i sin helhet brukes til nedbetaling av gjeld. Innbetalt avdrag
-15 908
startlån med tilhørende avdrag på gjeld skal føres i investeringsregnskapet. Rentene skal føres i drift.
4 977
Beskrivelse/status: Det er kjøpt inn utstyr og startet kabling av rommene. Prosjektet forventes avsluttet første halvår
280
2018
0 Beskrivelse/status: Rammeprosjekt som brukes til budsjett. Disponeres av IKT-forum.
Beskrivelse/status: Dette har vært et investeringsprosjekt med avsatte midler til innkjøp og oppgradering av Ipad til
0 politikere. I forbindelse med kommunevalget i 2015 ble det kjøpt inn nye iPader til nytt kommunestyre. Ingen aktivitet i
2017 og alle aktuelle innkjøp er foretatt. Prosjektet kan dermed avsluttes.
Beskrivelse/status: Prosjektet startet opp i november 2016. Styringssystemet vil gi enhetens Tjenestekontor oversikt
over ledige rom, søknader, saksbehandlingstid m.m. Prosjektet gjennomføres som et FoU-prosjekt sammen med
0
leverandøren IMATIS. Systemet er i prosjekt/uttetingsfase. Det skal ikke foreta ytterligere anskaffelser. Prosjektet kan
dermed avsluttes pr. 31.12.17
Beskrivelse/status: Bamble har i samarbeid med Skien og Siljan kommuner gått til anskaffelse av «Mobile Device
Management» - administrasjonsverktøy for mobile enheter. Bamble har definert en pilot over 3 år der alle kommunal
377
områder er definert. Prosjektet har hatt oppstart våren 2017. Skole har tatt i bruk systemet. For at Helse og omsorg og
Politisk kan ta dette i bruk, må enkelte tekniske løsninger komme på plass.
Beskrivelse/status: Nye websider er lansert. Nye og oppdaterte tjenester på nett er etablert. Det skal legges bedre til
rette for mindre trafikk på telefon og mer på nettsidene. Det skal også legges til rette for døgnåpen forvaltning med
355 elektroniske selvbetjente (interaktive) løsninger for publikum. Prosjektet har et negativt avvik pr. 31.12.17 og avventer
ny bevilging fra IKT forum på kr. 150’ til å dekke avvik og ytterligere kostnader som vil påløpe. Prosjektet forventes
avsluttet 2018. Merforbruk på prosjektet dekkes inn på rammeprosjektet.
Beskrivelse/status: Håndholdte enheter, i form av nettbrett eller mobiltelefon, er et prosjekt som er utprøvd.
Håndholdte enheter kan brukes til å styrke dokumentasjon og kvalitetssikre tjenesten og vil kunne medføre å frigi tid til
293 andre oppgaver.
Prosjektet var i utgangspunktet beregnet avsluttet i løpet av 2017. Grunnet tekniske utfordringer vil prosjektet også
være aktivt i 2018.
335 Beskrivelse/status: Det er inngått kontrakt med Documaster for å iverksette en pilot. Samarbeid mellom leverandør,
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

Godkjent
prosjektramme
2017

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekt- Årsregnskap
Kommentar/tiltak
avvik
2017

fagsystemer – Pilot

6020

IKT: Felles brukerstøtte - Nytt
mandat ITG

413

413

0

413

6022

IKT: Anskaffelse av
administrasjonsprogram for
kulturskolen

200

137

63

0

6024

IKT: Anskaffelse av felles trådløst
nett

880

824

56

204

6031

IKT: Nytt sak-/arkivsystem

5 161

5 005

156

173

6035

IKT: ERP Lønn-/Personal/fakturering-/økonomisystem

10 721

9 592

1 129

425

6036

IKT: Identitetssystem – IAM

417

614

-197

614

6037

IKT: Digitalisering av byggesak

5 065

3 555

1 510

359

6042

IKT: E-handel

338

30

308

0

6047

IKT: Digitalisering av tjenester –
TOA

1 417

154

1 263

154

6052

IKT: Utvikling velferdsteknologi
Helse og omsorg

1 850

2 015

-165

780

6054

IKT: Styringssystem

0

0

0

0

6071

IKT: Forstudie - Digitalt løft i skole
og barnehage

1 000

215

785

215

31.03.2018

IKA Kongsberg og fagenhentene. Målsettingen er å avlevert og deponert fagsystemer hos IKA Kongsberg. Det tas
utgangspunkt i JO filarkiv (byggesak) og Familia (barnevern). Dersom uttrekket blir godkjent av IKA Kongsberg vil det
bli opprettet et hovedprosjekt for å ta øvrige fagsystemer. Prosjekter har oppstart våren 2017. Det er gjennomført
deponering for to system, barnevern og byggesaksarkiv. ihht. plan. Nå gjenstår sluttkontroll på byggesaksarkiv, og
skriving av sluttrapport. Prosjektet avsluttes i 2018.
Beskrivelse/status: Det skal etableres felles brukerstøtte hvor prosjektet eies av ITG. Arbeidene forventes avsluttet pr.
31.12.18.
Beskrivelse/status: Projsektet består av to hovedelementer som er 1. Innføring av nytt fagsystem for kulturkolen og
2. Integrasjon av nytt fagsystem mot 360. Del 1 er gjennomført. Del 2, Integrasjon mot 360, er ikke gjennomført fordi
vår leverandør ikke har vært klar til å gjøre jobben ennå. Prosjektet avventer derfor at leverandør skal kunne utføre
integrasjonsoppdraget. Prosjektet ventes avsluttet i 2018 eller 2019.
Beskrivelse/status: Prosjektet om trådløst nett er gjennomført i henhold til prosjektplan. I prosjektet ble det avdekt
utfordringer knyttet til kabling av bygg og ytterligere utbygging knyttet til fiber og trådløst nett. Prosjektet fase 1
avsluttes, men videreføres for ytterligere utbygging som fase 2. Fase 2 igangsettes i sin helhet i løpet av 1. halvår 2017.
Ved gjennomføring av fase 2 er nedprioriterte tilgangspunkt etablert fordi fase 1 gikk med overskudd. Det gjenstår
sluttkontroll på installasjon av to punkter. Prosjektet avsluttes første halvår 2018.
Beskrivelse/status: Grenlandskommunene har oppgradert Public360 til ny versjon. Det vil fortsatt påløpe kostnader til
integrasjoner i 2018.
Beskrivelse/status: Etablere et fremtidsrettet, brukervennlig og kostnadseffektivt ERP system (lønn/personal/
regnskap/fakturering/budsjett/e-handel). All programvare er tatt i bruk. Prosjektet er i hovedsak ferdig, noe midler skal
brukes fremover på utrulling av funksjonalitet på lønn og personal.
Beskrivelse/status: Automatisering av id håndtering av ansatte ved pålogging til kommunale nettverk er i gang og skal
i anskaffelsesprosess i løpet av 1. kvartal 2017. Prosjektet har som målsetting å forenkle brukeradministrasjon knyttet til
fagsystemene og at lønnssystemet skal være førende i forhold til masterdata (inn/og utmelding av ansatte). Det er ITG
som eier prosjektet som forventes tatt i bruk annet halvår 2018. Merforbruk på prosjektet dekkes inn på
rammeprosjektet.
Beskrivelse/status: Etablere integrasjon mot digitale kart, og deponering av skannet materiale til IKA-Kongsberg.
Prosjektet er i en sluttfase. Gjenstående arbeid er ferdigstillelse av integrasjonen. Dette er noe forsinket med bakgrunn i
utfordringer som har oppstått i fbm dette. Prosjektet forventes ferdigstilt 2018.
Beskrivelse: Etablere mer effektive elektronisk innkjøpsprosesser. Det er ingen fremgang i prosjektet i 2017, vi
avventer tilknytning til flere leverandører og bedre automatisk fakturakontroll med færre avvik på bestillingene før videre
utrulling.
Beskrivelse/status: Hovedprosjekt i gang. Prioriteringer foretatt. Oppstart delprosjekt automatisering av skole
hjemsamtale startet, analyse tilskudd idrettslag foretatt. Delprosjekt skole-hjem samtale er forsinket vesentlig pga
utfordringer med arbeidsprosess skole. Prosjektet vil løpe fram til 2020.
Beskrivelse/status: Prosjektet hadde sin oppstart august 2015. Prosjektmidlene dekker lønnsmidler for rådgiverstilling
i 3 år, samt små anskaffelser av teknologi til utprøving. Personen som innehar stillingen jobber med å utvikle
velferdsteknologi, utarbeide en handlingsplan for dette, samt er prosjektleder for ulike piloter på trygghetsskapende
teknologi. Prosjektet avsluttes august 2018. Merforbruk på prosjektet dekkes inn på rammeprosjektet.
Beskrivelse/status: I 2017 har kommunen vært med i pilotprosjekt og tatt i bruk nytt styringsystem. Systemet innehar
funksjonalitet for analyse, økonomiplan, budsjett rapportering og virksomhetstyring, både for økonomi og målstyring.
Prosjektet fortsetter i 2018. Prosjektet er i 2017 finansiert av virksomhetens egne midler.
Beskrivelse/status: Prosjektet startet opp i august 2017, med tilsetting av prosjektleder. I en utredningsfase, som
prosjektet vil være i fram til 31.12.18, vil mesteparten av kostnadene være lønn til prosjektleder. Prosjektet er i rute ift
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

Godkjent
prosjektramme
2017

Prosjektregnskap
tom 2017

19 706

5 580

Prosjekt- Årsregnskap
Kommentar/tiltak
avvik
2017
prosjektplan.

KIR

Kirkelig fellesråd

14 126

6060

KIRKELIG FELLESRÅD: Felles
investeringsprosjekter, Ramme

1 400

1 400

0

6132

KIRKELIG FELLESRÅD:
Nødvendig vedlikehold kirkebygg
(Langesund og Bamble kirker)

2 000

2 000

0

6514

KIRKELIG FELLESRÅD: Eik
Gravlund

16 306

2 180

14 126

KST

Større prosjekter vedtatt av
kommunestyret

8 662

6 940

1 722

6010

KST: Udisponerte lånemidler til
større enkeltprosjekter

0

0

0

6123

KST: Kulturhus sentrumsgården
Langesund

2 500

781

1 719

6147

KST: Sundbykåsa gård

6 162

6 158

4

6149

KST: Bredbåndutbygging Bamble
kommune

0

0

0

31.03.2018

3 379
Beskrivelse/status: Disponeringen av investeringsmillionen er vurdert og vedtatt av Kirkelig fellesråd.
Følgende tiltak er vedtatt og gjennomført i 2017:
-Innkjøp av ny gravmaskin
-Walker gressklipper
1 000 -Avsetning til innkjøp av ny lastebil
-Avsetning til utbedring av kjølerommet i Bamble bårehus
-Avsetning til ny garasje på Stathelle kirkegård
-Utbedring av kloakken i kirketjener-bua i Bamble, ekstraordinære utgifter
Avsetning til HC-rampe Herre har fått egen bevilgning og vil bli igangsatt i 2018.
Beskrivelse/status: Strøm og Sivertsen er ferdig med å bytte utvendig kledning på Langesund kirke, og malermester
Waag har stått for malerarbeidet. Prosjektet er ferdigstilt pr. 31.12.17. Det er planlagt å utbedre Bamble kirke for
2 000
råteskader i 2018. Det arbeides med dette i samarbeid med Riksantikvaren og Agder og Telemark bispedømme.
Endelige kostnader for å utbedre skadene blir klare i løpet av våren.
Beskrivelse/status: Detaljprosjekteringen for vedtatt utbyggingsplan er i gang. Utbyggingsplanen med detaljer ble
behandlet i Bamble kirkelige fellesråd i januar 2018 og er sendt videre til Agder og Telemark bispedømmeråd ved
379 rådgiver i gravplassaker. Anbud for anleggsarbeidene kan publiseres på Doffin i april. Byggestart antas 3. kvartal 2018.
Det nye gravfeltet forventes å kunne tas i bruk i 2020.
39
Beskrivelse/status: Prosjektet brukes kun til budsjett. Her budsjetteres ledige investeringsmidler som kommunestyret
0 selv disponerer. Ledige midler kan brukes til å finansiere budsjettsprekk på andre prosjekter. Prosjektet har pr. 31.12.17
ingen midler til disposisjon.
Beskrivelse/status: Kostnadsrammen for prosjektet er på 3 mill. kroner. Rammen er imidlertid usikker da det er påløpt
betydelig kostnader i omfattende omarbeidelsesprosess. Budsjettet antas å ikke være tilstrekkelig. Prosjektet er
nabovarslet på nytt og ny rammesøknad sendt inn. Ny naboklage er behandlet. Klagebehandling til Fylkesmann.
33
Fylkesmann har opphevet vedtaket på grunn av saksbehandlingsfeil. Det er utarbeidet bedre argumentasjon og ny
saksbehandlingsprosess er gjennomført. Prosjektet ble ikke godkjent i kommunestyret i denne behandlingen. Arbeid
med ny løsning startes opp.
Beskrivelse/status: Bamble kommune overtok Sundbykåsa Gård fra og med 19.01.17. Med bakgrunn i vedtatt
prosjektspesifikasjon er målsettingen å utvikle gården til et sted i kommunen som gir muligheter for ulike grupper å
oppleve sosial deltakelse, læring, mestring og økt livskvalitet gjennom tiltak som naturlig hører inn i en gårdsdrift.
Prosjektet ble avsluttet høsten 2017 og husleie og driftsavtale ble signert i november. Prosjektet er overført ordinær drift
6 og følges i hovedsak opp av virksomhet for Eiendomsforvaltning i tillegg til en styringsgruppe som skal levere en
rapport våren 2018.
Bolighuset på eiendommen viser seg å være i såpass dårlig forfatning at større utbedringer er nødvendig før det er
beboelig. Hvordan dette skal løses praktisk og økonomisk vil bli utredet i løpet av våren og tilleggsbevilgning må
påregnes.
Beskrivelse/status: Bamble kommune søkte i 2016 på offentlig tilskudd fra NKOM (Nasjonal tilskuddsordning) til
utbygging av bredbånd. Kommunen fikk innvilget kr. 3.150.000,- fra NKOM. I tillegg innvilget Bamble kommune i K-sak
0
43/16 kr. 500.000,- kr. Total tilskuddsramme er da kr. 3.650.000,- kr. Tilskuddet er avsatt til bundet investeringsfond i
kommunens regnskap. Status i prosjektet er at det er valgt leverandør (Telenor) etter åpen anbudskonkurranse
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

Godkjent
prosjektramme
2017

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekt- Årsregnskap
Kommentar/tiltak
avvik
2017
publisert på Doffin. Kontrakt med Telenor er under utarbeidelse. Planlegging i 2017 og oppstart 2018. Kontraktskriving
med abonnenter tidlig i 2018. Leveringstid maks 9 måneder. Det legges inn 500.000 kr i budsjettet for 2017 og
resterende i 2018.

MIL

Attraktivitet, miljø, friområder, mm.

15 352

9 606

5 746

4 116

6500

MILJØ: Investeringsramme parker
og miljøtiltak

3 300

0

3 300

0

6501

MILJØ: Maskiner og utstyr – Park

300

460

-160

460

6512

MILJØ: Sikring av Sandvika

0

-18

18

-433

6709

MILJØ: Oppgradering
Skjærgårdsparken m/spes.objekt

0

-600

600

-600

6710

MILJØ: Båt skjærgårdsparken

419

324

95

-132

6712

MILJØ: Investeringer i veg og
parkanlegg

1 333

2 185

-852

51

6920

MILJØ: Parkering
Rakkestadstranda/fond 25599602

0

3

-3

0

6952

MILJØ: Livlige og trivelige
Langesund, tettstedsutvikling

5 000

4 062

938

1 711

6953

MILJØ: Livlige og trivelige
Stathelle, tettstedsutvikling

5 000

3 191

1 809

3 059

31.03.2018

Beskrivelse/status: Prosjektet er et løpende ramme prosjekt som dekker investeringer innenfor attraktivitet, miljø,
friområder, m.m. som gis årlig bevilgning i fbm. budsjettbehandlingen. Aktiviteten har vært noe lavere i 2017 siden
ressursene er knyttet inn mot prosjekter som er planlagt i 2018. Imidlertid vil prosjektet få tilført evt. bli belastet av
øvrige prosjekter som har over- evt. midreforbruk.
Beskrivelse/status: Prosjektet er løpende og budsjetteres fra rammeprosjekt P6500. Prosjektet benyttes til investering
i maskiner og utstyr som blir benyttet innenfor tjenesteområdet Park/Skjærgårdspark. I 2017 ble det skiftet ut to
arbeidsbiler slik at gjennomsnittsalderen for bil-/maskinparken senkes og de årlige kostnadene reduseres. Merforbruk
dekkes av rammeprosjektet P6500.
Beskrivelse/status: Prosjektet dekker sikring av Sandvika etter vedtatt reguleringsplan. Erstatning for grunnerverv er
utbetalt. Mye av anleggsarbeidene er ferdige, men det gjenstår noe arbeid. Prosjektet er i sin helhet finansiert av
Miljødirektoratet som har en ramme på 5,3 millioner kroner. Kostnader blir refundert etter hvert. Det forventes ingen
avvik på prosjektet. Det gjenstår tinglysning av tursti. Ellers har prosjektet gått over i driftsfasen. Kommunalteknikk har
utestående fordringer for arbeid som er utført. Prosjektet ferdigstilles 2018.
Beskrivelse/status: Dette er et prosjekt som er løende budsjetteres årlig fra rammeprosjekt P6500 evt. fra eksterne
bevilgninger. Det har ikke vært noen fysisk aktivitet innenfor prosjektet i 2017. Det er over flere år mottatt eksterne
bevilgninger til toalettanlegg på Rognstranda. Disse midlene er ført som inntekter på dette prosjektet. Det står 600 000,på dette prosjektet som skal brukes i 2018.
Beskrivelse/status: Prosjektet omhandlet anskaffelse av ny skjærgårdsbåt. Båten ble levert mai 2016. Gjenstående
midler i prosjektet tilbakeføres rammeprosjekt P6500.
Beskrivelse/status: Dette prosjektet er løpende og budsjetteres årlig fra rammeprosjektet P6500. Det har vært liten
aktivitet på prosjektet i 2017 grunnet påvente av større investering i Krana parken på Stathelle. For aktiviteten i 2017
kan det nevnes tilkobling av varmekabler i Gaarders trapp i Langesund. Overforbruk 2017 dekkes av rammeprosjekt
P6500
Beskrivelse/status: Prosjektet skal dekke opparbeidelse av parkering for besøkende til Rakkestadstranda. Det har
ikke vært aktivitet på dette prosjektet i 2017. Det forventes at parkeringsplassen kan etableres i 2018. Merforbruk som
fremkommer dekkes ved bruk av fond tilegnet formålet.
Beskrivelse/status: Aktiviteter som er videreført og/eller gjennomført i 2017 er bl.a.:
- Furustranda (amfi, parkering, benker etc.)
- Nordre dampskipsbrygge (benker, ny avfallsordning (dypoppsamler etc.))
- Gjestebrygge Langøya (bytte dekke på «Kongebrygga»)
- Smietangen (tilrettelegging/parkering)
- Julebelysning Storgata
- Kongshavn; terrengarbeider og steinsetting ved toalettbygg.
Det er bevilget 2.500.000,- pr år i perioden 2016-2019. Økonomien i prosjektet er iht.. plan. Vi forventer at gjenstående
beløp et år overføres til neste år. Prosjektet er forutsatt å ha sitt siste år i 2019.
Beskrivelse/status: Aktiviteter som er videreført og/eller gjennomført i 2017 er bl.a.:
- Restaurering Langbrygga (ny flytebrygge, venteskur, benker etc.)
- Julebelysning Strandgata
- Grunnarbeider for Pump Track-bane v/tantes benk
- Anskaffelse, sikring og foreløig opparbeiding av tilgang til sjø v/Mølletangen
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

Godkjent
prosjektramme
2017

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekt- Årsregnskap
Kommentar/tiltak
avvik
2017
Når det gjelder gangforbindelse brygga til Brotorvet er dette ikke igangsatt. Det avventes plan for området.
Det er bevilget 2.500.000,- pr år i perioden 2016-2019. Økonomien i prosjektet er iht.. plan. Vi forventer at gjenstående
beløp et år overføres til neste år. Prosjektet er forutsatt å ha sitt siste år i 2019.

NÆR

Næringsutvikling, næringstomter,
næringsbygg

21 805

23 667

-1 862

4 055
Beskrivelse/status: Forprosjektet startet opp medio 2015. Prosjektperioden er gjennom en rekke politiske vedtak
utvidet. Siste vedtak sier at prosjektet skal forlenges ut 2018. Kommunestyret vedtok å starte opp et forprosjekt i
desember 2014. Prosjektspesifikasjon ble behandlet av kommunestyret 12. februar 2015 i sak 10/15. Kommunestyret
vedtok at forprosjektet skulle startes opp innen 5. august 2015 og avsluttes innen 15. september 2016.
19. november 2015 i sak 70/15 vedtok formannskapet å forlenge prosjektperioden med to måneder. 15. juni 2017 i sak
58/17 vedtok kommunestyret å forlenge forprosjektet ut 2017. 8. februar 2018 i sak 2/18 vedtok kommunestyret å
forelenge forprosjektet ut 2018.

6120

NÆRING: Horisont næringsbygg
inkl. Kystkultursenter

I 2017 har forprosjektet jobbet med å finne finansiører til hovedprosjektet.
1 700

2 099

-399

458
I perioden 2015 – 2017 har forprosjektet hatt en økonomisk ramme på kr 2.250.000,-. Av dette er 1.700.000
kommunale midler avsatt gjennom ordinær politisk budsjettbehandling, mens 550.000 er tilskudd fra eksterne
finansiører. Telemark fylkeskommune bevilget kr 550.000 til forprosjektet i 2016, jfr tilsagnsnummer 2016-046.
Prosjektet fremstår som om det går i minus målt opp mot kommunal bevilging på kr 1.700.000,-.
Prosjektet ligger imidlertid godt an til å gå med balanse straks tilskuddet fra de regionale utviklingsmidlene blir
inntektsført. Kommunestyret har vedtatt i sak 2/18 8. februar 2018 at «utgifter til videre arbeid i 2018 dekkes av
rådmannens utviklingsmidler.»

6197

NÆRING: Frier Vest

6904

6931
6940
6941
TOM
6135

0

0

0

NÆRING: Næringstomter,
salgsinnt.

-2 258

-2 256

-2

NÆRING: Skjerkøya, kjøp og salg
næringstomer

21 723

23 372

-1 650

NÆRING: Utbyggingsavtale
Rugtvedt industriområde
NÆRING: Opparbeidelse av vei
Rugtvedt industrifelt
Boligutvikling, boligtomter,
boligbygging
TOMTER: Opprustning leiligheter

31.03.2018

0

0

0

640

452

188

-5 929

-11 043

5 114

-6 000

-3 987

-2 013

Beskrivelse/status: Det er tidligere avsatt 10 mill. kroner til Frier Vest AS. 10 mill. kroner er gitt som lån fra Bamble
kommune. I 2017 har kommunen arbeidet med å få revidert reguleringsplanen for Gassveien, da gjeldende plan er fra
2005. Det er også gledelig at Nye Veier AS har sagt seg villig til å bidra med 6 mill. kroner til reguleringsarbeidet.
0
Kommunens eget vidrag til gjennomføring av reguleringsplan vil derfor kunne beløpe seg til 4 mill. kroner. Herav vil 1,6
mill. kroner, refundert for kommunens utlegg i fbm. arkeologiske kartlegginger E18 Rugtvedt-Dørdal, bli brukt til denne
finansiering. Restbeløp, 2,4 mill kroner vil bli belastet fond avsatt til utvikling Frier Vest.
Beskrivelse/status: Eneste aktivitet 2017 er salg av Wissestad skog til Statens vegvesen i forbindelse med E181 utbyggingen. Salgssummen på Wissestad skog er på kr. 536’. Salgssummen er i regnskapet for 2017 overført til P6930
Egenkapitalinnskudd KLP etter budsjettvedtak i k-sak 120/2016.
Beskrivelse/status: Dette er et prosjekt som løper inntil alle tomter på Skjerkøya er solgt. Skjerkøya ble innløst for
15,0 mill. kroner i 2017. Det er budsjettert med salgsinntekter over de neste 20 årene for å dekke inn investeringen. I
3 143
2018 forventer vi å få solgt det meste av tomter, samt tegne opsjonsavtaler for resten. Slik det ser ut nå vil alt være
solgt eller reservert i løpet av 2018.
0 Beskrivelse/status: Ingen aktivitet på prosjektet som nå foreslås avsluttet pr. 31.12.17.
452 Beskrivelse/status: Ny vei er etablert. Imidlertid så gjenstår det asfaltering. Prosjektet avsluttes i 2018
369
0 Beskrivelse/status: Lenesås er solgt for 5,3 millioner kroner. Tomta lå ute for salg til høystbydende over 6,0 millioner
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Årsmelding 2017
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prosjektramme
2017

Prosjektregnskap
tom 2017

Prosjekt- Årsregnskap
Kommentar/tiltak
avvik
2017

Lenes Ås

6735

TOMTER: Boligfelt Kjærlighetstien

6907

TOMTER: Salg av boligtomter
TOMTER: Salg av boligtomter på
Rakkestadfeltet
TOMTER: Utbygging Fagerliåsen
boligfelt

6908
6936

6951

TOMTER: Skytebane

6962

TOMTER: Boligfelt Bunestoppen

VAR

Vann, avløp, renovasjon

6200

VAR: Inventar og utstyr vann

6201

VAR: Ramme VAR-investeringer

6210

VAR: Rehabilitering vannledninger

6235

VAR: Pumpestasjon og basseng
Åstadheia

6236

VAR: Vannforsyning
Langesundshalvøya

6300

-4 029

-4 982

953

189

0

-2 001

2 001

-37

0

-378

378

0

0

0

0

0

2 500

50

2 450

41

1 600

254

1 346

176

89 753

85 077

4 676

20 279

4 066

4 476

-410

2 462

-32

0

-32

30 800

28 240

2 560

8 375

8 480

-105

25

25

0

VAR: Inventar og utstyr avløp

8 019

8 852

-833

6310

VAR: Rehabilitering avløpsnett

38 500

34 806

3 694

6338

VAR: Utvidelse av Salen
renseanlegg

0

199

-199

31.03.2018

kroner med klausul om at det skal bygges minimum 12 leiligheter der. Det var ikke mulig å oppnå forventet salgsinntekt.
Interessen i markedet var lav. Kontrakt skrives og hjemmel overføres 1. april 2018. Da vil kjøpesummen også bli
overført kommunen. Mottatt tilskudd fra Husbanken må tilbakebetales.
Beskrivelse/status: Alle tomter er solgt. Aktiviteten i 2017 har bestått i opparbeidelse av lekeplass. Andre lags
asfaltering må utføres i 2018.
Beskrivelse/status: Aktiviteten på prosjektet i 2017 har kun vært salg av tilleggstomter.
Beskrivelse/status: Det er ikke solgt noen tomter på Rakkestadfeltet i 2017. Det er liten etterspørsel. Annonse ligger
fast ute på Finn.no.
Beskrivelse/status: Det er inngått utbyggingsavtale for boligfeltet. Ingen aktivitet i prosjektet i 2017. Avventer
ytterligere regulering i området.
Beskrivelse/status: I 2017 har det vært stor aktivitet for å få til bindende avtaler mellom Bamble kommune og Bamble
skytterlag og mellom Bamble kommune og Nye Veier. Samt sette avtalene ut i drift gjennom aktivt samarbeid med
Hæhre entreprenør. Avtalen mellom Bamble kommune og Bamble skytterlag innebærer at Bamble kommune utbetaler
et avtalt beløp til Bamble skytterlag som igjen utfører de forpliktelser som kommunen har overfor Skytterlaget. Dette
med unntak av fremføring av vann og avløpsløsning. Resterende forpliktelser som ikke dekkes av kommunenes avtale
med skytterlaget vil dekkes av kommunens avtale med Nye Veier/Hæhre entreprenør. Kommunen har benyttet seg av
Rieber Prosjekt AS til mindre rådgivingstjenester.
Beskrivelse/status: Arkitektfirma for utarbeidelse av reguleringsplan er valgt. Oppstartsmøte er avholdt og
reguleringsarbeidet er startet. Reguleringsarbeidet vil pågå hele 2018. Forventer endelig plan sommeren 2019.

Beskrivelse/status: Prosjektet er løpende og benyttes til investering i maskiner og utstyr som blir benyttet innenfor
arbeid med vannforsyning. Det være seg pumper, biler, maskiner og annet utstyr. I 2017 har det blitt anskaffet en 8
tonns gravemaskin, en Toyota arbeidsbil samt støpt plate for fremtidig vaskehall. Prosjektet budsjetteres årlig fra
ramme VAR. Prosjektet står med et overforbruk som foreslås dekket av ramme VAR.
Beskrivelse/status: Prosjektet er et rammeprosjekt for investeringer vann, avløp og renovasjon. Prosjektet får årlig
0
tilført ny ramme iht.. budsjettvedtak som igjen fordeles etter prioriterte investeringer.
Beskrivelse/status: Prosjektet er løpende og dekker rehabilitering og forsterkning av vannledningsnettet. I 2017 har
5 575 aktiviteten vært rettet mot rehabilitering av vannledningsnettet på Herre, Kjønnøya, Sandvika og Langesund.
Mindreforbruk tilbakeføres ramme VAR.
Beskrivelse/status: Ingen aktivitet på prosjektet i 2017. Det vil heller ikke være aktivitet på prosjektet i 2018. Forventet
0 aktivitet tidligst i 2019 og prosjektet vil da finansieres opp av ramme VAR. Prosjektet står med et overforbruk som
foreslås dekket av ramme VAR.
0 Beskrivelse/status: Ingen aktiviteter på prosjektet i 2017. Prosjektet er i balanse og foreslås avsluttes.
Beskrivelse/status: Prosjektet benyttes til investering i maskiner og utstyr som blir benyttet innenfor arbeid med
avløpshåndtering. Det være seg pumper, biler, maskiner og annet utstyr. I 2017 ble det gjort opp for kjøp av eiendom.
Eiendommen er kjøpt for håndtering av masser etter rehabilitering av avløpsledninger. I tillegg er blitt utført grunnarbeid
for fremtidig vaskehall. Overforbruk 2017 dekkes av ramme VAR.
Beskrivelse/status: Prosjektet er løpende og dekker rehabilitering og forsterkning av avløpsnettet. I 2017 har
8 389 aktiviteten vært rettet mot rehanilitering av avløpsnettet på Herre, Kjønnøya, Sandvika og Langesund. Mindreforbruk
tilbakeføres ramme VAR.
Beskrivelse/status: Det er utarbeidet en tilstandsrapport vedrørende Salen renseanlegg. Denne rapporten belyser at
0 flere områder ved renseanlegget har behov for oppgradering/rehabilitering. Aktiviteten i 2017 har vært rettet mot
sedimenteringsbasseng som ble rehabilitert. Jobben sluttføres i 2018 og vil bli fakturert da. Overforbruk 2017 dekkes av
3 853
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Årsmelding 2017
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prosjektramme
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Prosjektregnskap
tom 2017

16 864

17 143

-279

Prosjekt- Årsregnskap
Kommentar/tiltak
avvik
2017
ramme VAR.

VEG

Veg og trafikksikkerhet

6701

VEG: Maskiner og ustyr - Vei

1 014

1 726

-712

6706

VEG:
RAMME:Veg/trafikksikkerhetstiltak

3 622

13

3 609

6707

VEG: Investering veg- og
trafikksikkerhet

8 768

10 550

-1 782

6713

VEG: Gatelys

567

768

-201

6722

VEG: Vegopprusting ved VAanlegg

850

860

-10

6726

VEG: Gatelys ved VA-sanering

1 593

1 567

26

6740

VEG: Aksjon Skolevei

450

1 659

-1 209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VIR
6004
6015
6082
6085

Investeringer finansiert av
virksomhetenes egne driftsmidler
VIRKSOMHETEN: Rehabilitering
sceneteknikk Sentrumsgården
VIRKSOMHETEN: Biler til
bygg/drift/vedlikehold (Løpende)
VIRKSOMHETEN: Nytt kontor
Krogshavn Bofellesskap
VIRKSOMHETEN: Kontor og
møterom Vest Bamble Aldershjem

31.03.2018

3 118
Beskrivelse/status: Aktiviteten i 2017 har hovedsakelig bestått av utskifting av en arbeidsbil slik at
482 gjennomsnittsalderen for bil- og maskinparken senkes og de årlige kostnadene reduseres. Overforbruk dekkes av
ramme veg/trafikksikkerhet.
Beskrivelse/status: Prosjektet er et rammeprosjekt for investeringer veg- og trafikksikkerhetstiltak. Prosjektet får årlig
0
tilført ny ramme iht.. budsjettvedtak som igjen fordeles etter prioriterte investeringer.
Beskrivelse/status: Aktiviteten i 2017 har hovedsakelig bestått av opparbeidelse av fortauer og rehabilitering av disse.
1 411 Det har også pågått trafikksikkerhetstiltak i Langesund og langsmed Sykehjemsveien. Overforbruk dekkes av ramme
veg/trafikksikkerhet.
Beskrivelse/status: Prosjektet er løpende og dekker opparbeidelse og større utskiftinger av gatelys som ikke dekkes
0
av drift gatelys. I 2017 har det ikke vært aktivitet i prosjektet. Overforbruk dekkes av ramme veg/trafikksikkerhet.
Beskrivelse/status: Prosjektet er løpende og dekker den del av veioppbyggingen som ikke dekkes av vann- og
0
avløpsprosjektene. Ingen aktiviteter på prosjektet i 2017. Overforbruk dekkes av ramme veg/trafikksikkerhet.
Beskrivelse/status: Prosjektet dekker utskifting av gatelys ved VA-anlegg. Ingen aktiviteter på prosjektet i 2017.
0
Prosjektet er løpende. Mindreforbruk tilbakeføres ramme veg/trafikksikkerhet.
Beskrivelse/status: Aksjon skolevei i 2017 har bestått i fullføring av fortau på Rugtvedt og oppstart av fortau langsmed
1 225 Rønholtveien. Fortauet langsmed Rønholtveien blir sluttført i 2018 og resterende støtte fra fylkeskommunen vil bli
utbetalt da. Overforbruk dekkes av ramme veg/trafikksikkerhet.
Beskrivelse/status: Aktivitet i prosjektet er å utbedre det lydtekniske anlegget i Sentrumsgården herunder installasjon
av nytt styringssystem for enkel bruk. Prosjektet avsluttes i 2018 og finansieres ved overføring av fond/driftsmidler.
Beskrivelse/status: Dette er et løpende prosjekt som benyttes ved utskifting av biler, maskiner m.m. for bygg/drift. I
0 2017 er det anskaffet to nye biler som erstatning for to biler som er utslitt. I tillegg er det kjøpt inn ny lift. Prosjektet er
finansiert ved overføring av fond/driftsmidler.
Beskrivelse/status: Nyetablering av kontor ved Krogshavn bofellesskap med oppstart høsten 2015. Kontoret er
0
etablert og prosjektet foreslås avsluttet pr. 31.12.17. Prosjektet er finansiert ved overføring av driftsmidler.
Beskrivelse/status: Nyetablering av kontor og møterom ved Vest Bamble Aldershjem. Kontor og møterom er etablert
0
og prosjektet foreslås avsluttet pr. 31.12.17. Prosjektet er finansiert ved overføring av driftsmidler.
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TELEI\AARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no
Distriktskontor:

Kontrollutvalget i Bambie kommune
v/Telemark kontrollutvalgssekretariat
Postboks 4
3833 BØ i Telemark

Postboks 83, 3833 Be
TIf.:35 05 90 00
Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ret:
18/713/fini
Deres ref.:
Arkivkode: 814200

Nummerert brev nr. 5
Varsel om avvik i revisors beretning til Bamble kommune for 2017

lnvesteringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 35 297 291. Dette skyldes at det
ikke er foretatt tilstrekkelig låneopptak for å kunne finansiere årets investeringer fullt ut, noe som
er en grunnleggende forutsetning Forskrift om årsbudsjett. Reglene for avslutning av
investeringsregnskap understrekes også i Veileder om investeringer og avslutning av
investeringsregnskapet.
Dette forholdet vil medføre et forbehold under avsnittet om regnskap i revisors beretning.
Det er budsjettert med bruk av lån på kr 189 732 515, mens det kun er brukt kr 112 $02 032. Det er
ikke mulig å bruke nødvendig lån som budsjettert, på grunn av manglende opptak av lån.
Vi

viser til redegjørelsen om dette budsjettavviket på side 4 i administrasjonssjefens årsberetning.

Dette forholdet vil medføre et forbehold under avsnittet om budsjett i revisors beretning under
avsnittet Øvrige forhold.

Skien, 22. mars 201$

Kjell Ekman
oppragsansvarlig revisor/
statsautorisert revisor

kopi til: rådmann Tore Marthinsen i Bambie kommune

Lisbet Fine
oppdragsrevisor/
registrert revisor
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Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tlf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no
.

Til
kommunestyret i Bamble kommune

Distriktskontor:
Postboks83,3833 Bø
Tlf.:35 05 90 00
Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref. :
Deres ref.:
Arkivkode:

18/714/fint
814200

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon med forbehold
Vi har revidert Bamble kommunes årsregnskap som viser kr 760 862 60$ til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 053 724. Årsregnskapet består av balanse per
31. desember 2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er
omtalt i avsnittet ffGrunnlagfor konklusjonen medforbehold», avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Bamble kommune per
31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen med forbehold
lnvesteringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 35 297 291. Dette skyldes at det ikke er
foretatt tilstrekkelig låneopptak for å kunne finansiere årets investeringer fullt ut, noe som er en
grunnleggende forutsetning i Forskrift om årsbudsjett og som også understrekes i Vei/eder om

investeringer og avslutning av investeringsregnskapet.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon med forbehold.
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Øvrig informasjon
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsmelding, ut over det lovbestemte kravet i KL § 48, 5. ledd, men inkluderer ikke
årsregnskapet og revisjonsbe retningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
Øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeitvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
. identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
intern kontroll.
. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er
rimelige.
. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.
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Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold
av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i
den interne kontrollen.

Uttalelse om Øvrige lovmessige krav

Konklusjon medforbehold om budsjett
Det er budsjettert med bruk av lån på kr 189 732 515, mens det kun er brukt kr 112 802 032. Det ikke er
nok tilgjengelige lånemidler på grunn av manglende opptak av lån, noe som medfører et stor avvik fra
budsjettet. Vi viser til redegjørelsen om dette budsjettavviket på side 4 i administrasjonssjefens
årsberetning.
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet
beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige
er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert
budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
ffAttestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Skien, 22. mars 2018
lemark kom unerevisjon IKS

Kjell kman
Opp ragsansvarlig/statsautorisert revisor

Kopi:

Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmann Tore Marthinsen

Lisbet Fine
Oppdragsrevisor/registrert revisor
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Kontrollutvalget i Bamble kommune
Ved Agder og Telemark kontrollutvalgssekreta riat IKS
D

i-k

i,

A

Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
Tif.: 3591 7030
e-post post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no
Dktriktskontor:
Postboks83,3833Bø
Tlf.:35 059000

3833 Bø
Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

18/782/fini
Vår ref.:
Deres ref.:
Arkivkode: 814200

Rapport om revisjon av regnskapet for Bambie kommune for 2017
Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportete resultatene av sin revisjon og kontroll til
kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av årsregnskapet bedre
enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også utgangspunkt i dokumentet
ffOverordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon», som tidligere er lagt fram for kontrollutvalget
og angir revisors fokusområder for regnskapsåret 2017.

Revisjonsberetningen
Revisjonsberetningen er datert 22. mars 2018 og er en revisjonsberetning med forbehold.
Forbeholdet gjelder manglende låneopptak for å finansiere årets investeringer, samt stort avvik
mellom budsjett og regnskap for bruk av lån. lnvesteringsregnskapet avsluttes med et stort udekket
beløp på grunn av at det ikke er tatt opp tilstrekkelig lån. Vi viser til nærmere omtale under
avsnittet om investeringsregnskapet. Bortsett fra dette forholdet har vi ved revisjon av
årsregnskapet ikke avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i
revisjonsberetningen.

Årsregnskapet
Årsregnskapet ble framlagt av rådmannen 16. februar 2018 og inneholdt pliktige oversikter, samt
noter iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 6. Vi
har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og lov om bokføring.
•

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et netto driftstesultat på kr 49 740 143 og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 11 053 724. I regnskapssaken til kommunestyrebehandling er det forslag
fra rådmannen om å avsette mindreforbruket til disposisjonsfond. Det er god
budsjettoppfølging gjennom året, noe som kun har gitt små avvik mellom regnskap og revidert
budsjett.

•

lnvesteringsregnskapet
lnvesteringsregnskapet viser et regnskap med udekket beløp på kr 35 297 291.
Beløpet skyldes at det ikke er tatt opp lån for å finansiere årets investeringer, slik Bamble
kommunestyre har vedtatt. Det er gjort vedtak om låneopptak inntil kr 64,6 millioner i
opprinnelig budsjett og i tillegg overført låneramme fra året før, vedtatt i regnskapssaken for
2016. Ordet inntil betyr at det ikke er pålagt å ta opp mer lån enn det som er nødvendig for å
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finansiere årets investeringer. Det kan derimot ikke forstås slik at administrasjonen kan la være
å finansiere investeringene på grunn av god likviditet. Regnskapet skal gjøres opp i balanse. Vi
sa det samme i fjorårets rapport til kontrollutvalget.
Kommunal- og regionaldepartementets veileder om budsjettering av investeringer og
avslutning av investeringsregnskapet sier følgende om opptak av- og bruk av lån (vår
u nde rstrekn ing):
“Innlånskostnadene har vesentlig betydning for kommuners økonomi. Forvaltning av
gjeldsporteføljen er således en viktig del av kommunens finansforvaltning med tanke på å oppnå
lave lånekostnader, samt håndtering av risiko for renteendringer. I noen tilfeller kan forvaltning
av gjeldsporteføljen innebære at kommunen ønsker å ta opp lånet tidlig på året, selv om
investeringen først skjer på slutten av året. I andre kommuner kan man ønske å utsette
låneopptaket til senere på året. Denne praksisen er fullt lovlig, så lenge låneopptaket skjer
innenfor budsjettåret. Kommunestyret vedtar i budsjettvedtaket posten “bruk av lån”, men an gir
vanligvis ikke tidspunkt for låneopptak utover det som eventuelt fremgår av etfinansreglement.
Det er imidlertid ikke anledning til å utsette låneopptak slik at kommunen ikke har nødvendige
lånemidler til å bok føre bruk av lån i henhold til budsjett ved årsavslutningen. En konsekvens av
å unnlate låneopptak kan være at investeringsregnskapet må gjøres opp med udekket
finansiering. Kommunen kan ha ubrukte lånemidler fra tidligere år som ikke er brukt som
planlagt. Budsjettering med bruk av lån innebærer ikke nødvendigvis nytt låneopptak.
Kommunen kan også benytte ubrukte lånemidler fra tidligere til å finansiere årets bruk av lån.
Vedtak om bruk av lån bør derfor alltid suppleres med et eget vedtak om låneopptak og
låneopptakets størrelse.”
Avviket mellom budsjett og regnskap for investering i anleggsmidler er lavere i år enn i fjor, og
budsjettet er justert gjennom året. Men når det gjelder bruk av lån er avviket stort, jf. avsnittet
om revisjonsberetningen.
•

Balanseregnskapet
Balansen gir informasjon om kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Det er derfor viktig at
denne til enhver tid viser mest mulig riktige verdier. Vi har kontrollert at administrasjonen har
foretatt en gjennomgang av balansepostene iht. bokføringslovens krav til dokumentasjon. Etter
vår mening foreligger det god dokumentasjon av balansepostene. For gjeldssituasjonen, se
avsnitt om finansforvaltning.

Økonomisk situasjon
• Netto resultatgrad (forholdet mellom netto driftsresultat og driftsinntekter) er på 4,2 %, noe
som er godt over anbefalt nivå om sunn kommuneøkonomi på 1,75 % fra teknisk
beregningsutvalg, og det er en bedring fra tidligere år. Brutto resultatgrad er på 1,4 %. Brutto
driftsresultat har tidligere år vært negativt i flere år, men positivt de tre siste årene, det er en
god utvikling.
•

Kommunens disposisjonsfond er styrket, og utgjør nå kr 183,1 mill., mot kr 147,8 mill. i fjor.
Dette vitner om god økonomistyring.

•

Det er ikke tatt opp tilstrekkelig med lån for å finansiere årets investeringer. Det er gitt
anledning for rådmannen til å skyve på opptak av lån til senere år dersom likviditeten anses
som god, jf. finansreglementet punkt 7.2 og 7.3. Dette omfattet imidlertid ikke forskyving i den
grad at det ikke er mulig å avslutte investeringsregnskapet i henhold til kommunestyrets vedtak
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og forskriftens regler for avslutning av investeringsregnskap, jf. avsnittet om
investe ri ngsregnska pet.
•

Kommunens lånegjeld er økende, og vil fortsette slik på grunn av store planlagte investeringer.
Lånegjeld i prosent av driftsinntektene (gjeldsgraden) sier noe om kommunens evne til å
betjene gjelden. Denne er økt til 83 % i 2017 og jo høyere gjeldsgrad jo mer reduseres
kommunens handlingsrom.

•

Likviditetsgraden (forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld) med 2,73 er innenfor det
anbefalte, som er> 2. Et mer realistisk tall får vi om vi ser bort fra ubrukte lånemidler og
verdien av bundne fond, og denne beregningen gir oss 2,45, som er en forbedring fra i fjor, og
godt innenfor anbefalingen. Et mye brukt forholdstall er også likviditetsgrad 3, som er kontanter
i forhold til kortsiktig gjeld. Denne størrelsen bør være minst 0,5. For Bambles vedkommende
blir dette 0,84, og vi kan konkludere med at likviditeten er god.

Vi viser til rådmannens egne analyser av den økonomiske situasjonen i årsberetningen, der vises
også en detaljert oversikt over samtlige fond og pågående investeringsprosjekter.
Budsjettkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med
regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av midler som regnskapet
viser. Vi har kontrollert at opprinnelig budsjett og budsjettreguleringer i regnskapet er i henhold til
de vedtak som er tattet i kommunestyret og at årsregnskapet er i samsvar med dette. Vi har ikke
funnet vesentlige avvik i registrering av budsjettvedtak i systemet.
De fleste budsjettendringer gjøres i forbindelse med tertialrapportene, noe som gjør prosessen
ganske oversiktlig. Vi viser til det vi tidligere har kommentert om avvik mellom budsjett og regnskap
for bruk av lån, jf. avsnitt om revisjonsberetningen.
Fina nsforvaltning
Vi har kontrollert om kommunens finansrapportering er i henhold til vedtatt finansreglement, jf.
forskrift om finansforvaltning. Vi har også kontrollert om finansplasseringene er i henhold til
strategien i finansreglementet. Vi har ikke funnet vesentlige avvik fot plasseringene.
Finansplasseringene er dokumentert med oversikter fra kommunens rådgiver, og en liten del av
plasseringene er bekreftet fra utstederen av verdipapirene. Omløpsmidlene er såkalte
markedsbaserte finansielle omløpsmidler, og disse skal vurderes til virkelig verdi. Svingningene i
verdien har stor betydning for kommunens driftsregnskap og har direkte konsekvens for netto
driftsresultat. Verdistigning og avkastning er ca. kr 6,2 mill. høyere i 2017 enn fjoråret, og
finansutgiftene er også noe høyere. Netto finans totalt sett er bedret med ca. kr 3,5 mill. Oversikt
over plasseringene vises i note 12 til regnskapet og er grundig omtalt i årsberetningen. Tap på
finansielle omløpsmidler er ikke vist i regnskap eller i noter, men dette er lovet å ta med neste år og
vil gi et mer korrekt bilde av finansforvaltningens aktivaside, men har ingen resultatmessig effekt.

•

Bambie kommune vedtok nytt finansreglement i 2016. Det inneholder en begrensning av hvor
stor del av låneporteføljen som kan komme til forfall i løpet av de neste 12 månedene. Gjeld
som kommer til forfall i løpet av et år er en tanke høyere enn bestemmelsene i
finansreglementet, som skal gjelde under normale omstendigheter. Lån som forfaller i løpet av
et år er 33 ¾, mens det i en normalsituasjon skal utgjøre maks 30 ¾. Kommunen har en andel
sertifikatlån på 25 ¾. Dette er lån som forfaller innenfor et år, og som kan medføre en
refinansieringsrisiko. Bamble kommune har såpass mye frie midler at de vil kunne håndtere en
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situasjon hvor ikke det ikke er mulig å ta opp nye lån. Vi viser ellers til kommunens egen
redegjørelse om låneforvaltningen i årsmeldingen.

Årsberetningen
Vi fikk fremlagt årsberetningens 20.mars 2018. Vi har kontrollert at tallene i årsberetningen er
konsistente med årsregnskapet og at årsberetningen inneholder pliktige opplysninger i henhold til
kommuneloven § 48 nr. 5, forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 og KRS nr. 6.
Årsberetningen gir etter vår mening en god beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Bamble
kommune og inneholder alle pliktige opplysninger for øvrig.
Rådmannens Økonomiske internkontroll
Rådmannens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og
effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser unngås.
Den økonomiske internkontrollen vil også ha betydning for kommunens Økonomistyring. Mangler
ved internkontrollen vil kunne medføre risiko for feil i årsregnskapet og vil også kunne medføre økt
risiko for økonomiske misligheter.
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at kommunen har ordnet den økonomiske
internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Dersom det avdekkes feil og
mangler i de interne rutinene, skal revisor rapportere dette til kontrollutvalget.
Bamble kommune har utstrakt delegering ut til den enkelte virksomhet, samtidig som ikke alt følges
opp like godt. Kommunen har mange gode rutiner, men vi har sett enkelte eksempler på at kontroll
av om rutinene faktisk etterleves og fungerer ikke er tilstede.
Vi har hatt samtaler med administrasjonen om økonomisk internkontroll i løpet av året, og vi håper
det iverksettes en dokumentert oppfølging av lønnsutgiftene ute på den enkelte virksomhet
framover. Området utgjør en stor del av kommunens utgifter, hvor det er viktig med god
internkontroll og oppfølging, selv om det er et godt regulert område.
Vi har foretatt kontroll av om rutinene fungerer som de skal på flere områder, blant annet
bankavstemminger, attestasjon/anvisning for innkjøp, utbetaling av økonomisk sosialhjelp, samt
fakturering av egenbetaling for barnehage og SF0. Det er foretatt kontroll av høye
lønnsutbetalinger og kontroll av et utvalg ansatte med fokus på korrekt registrering i forhold til
ansettelsespapirer og lønnsoppgjør. Kontrollene viste ikke unaturlige funn eller mangler.
Vi har også hatt diverse møter med ulike avdelinger for å avklare forskjellige problemstillinger, blant
annet praktisering av skillet mellom drift og investering, samt leieavtaler.

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
I Bamble har det i 2017 vært forvaltningsrevisjon: ‘Bruk av konsulenter’, som ble behandlet i
kontrollutvalgets møte 24.4, og oppfølging av prosjektet i novembermøtet. Kontrollutvalget har
også hatt oppfølging av tidligere prosjekter: “Tilsyn med byggesaker” og “Saksbehandling i pleie og
omsorg”. Kontrollutvalget har sagt seg fornøyd med presentasjonene og tiltakene som er satt inn
for å imøtekomme anbefalingene i tapportene.
Det har vært selskapskontroll i det interkommunale selskapet Renovasjon i Grenland IKS. Prosjektet,
som var et samarbeid mellom kontrollutvalgene i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble ble presentert
i kontrollutvalgets møte i september 2017.
Misligheter
Det er viktig at kommunen har rutiner for å forebygge og avdekke misligheter. Vi har årlig møte
med kommunens ledelse, med fokus på etiske retningslinjer, saksbehandlingsregler, antikorrupsjon
mv. Vi har også kontinuerlig fokus på dette i vår revisjon av regnskapet.
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Vi har vært på besøk på to skoler og en barnehage i løpet av året, og der har vi sett på enhetenes
rutiner og har kontrollert tilstedeværelse av innkjøp. Vi har ikke avdekket direkte mangler, men
anbefaler bedre kontroll av lønnsutgiftene.
Lov om offentlige anskaffelser/bruk av rammeavtaler:
Vi har ikke direkte kontrollert lov om offentlige anskaffelser i regnskapsrevisjon for 2017, men vi
velger å bygge på tidligere kontroller og erfaringer, hvor vi ikke har funnet store feil eller mangler.
Særattestasjoner og rådgivning
Vi utfører årlig en del attestasjonsoppgaver for kommunen. Noen attestasjoner blir utført i henhold
til lov og forskrift og andre i henhold til krav fra eksterne tilskuddsgivere. Felles for dem alle er at vi
følger internasjonale standarder for attestasjonsoppdrag.
Følgende særattestasjoner er blant annet gjennomført det siste året:
•
Mva. kompensasjon, 6 terminer
•
Psykisk utviklingshemmede
•
Ressurskrevende tjenester
•
Ulike tilskudd til Frisk Bris
•
Tilskudd til barnefattigdom
•
Tilskudd til personer med sammensatte hjelpebehov
•
Erklæring ved låneopptak og refinansiering
•
Tilskudd til kommunalt rusarbeid
•
Styrking av helsetjenesten
•
Re- og habiliteringsplan innen helse og omsorg
•
Krav om rentekompensasjon
•
Den Kulturelle skolesekken og Talenthus
•
Spillemiddelregnskap Skjærgårdshallen
Vi yter også rådgivningstjenester til administrasjonen ved behov. Vi har diskutert diverse avtaler, slik
som forvaltningsplan, mottatt arv, avtale om utleie på Sundbykåsa gård, og har kommet med en
utredning om mulig offentlig støtte til Skjærgårdshallen i forbindelse med leie av timer i hallen.
Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av
regnskapsrevisjonen fot 2017.
Vi mener at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler ut over det som er nevnt
revisjonsberetningen og anbefaler at dette fastsettes som Bamble kommunes årsregnskap for
2017.
Skien, 4. april 2018
elemark kom unerevisjon IKS

I Ekman
opbdragsansvarlig revisor/
statsa utorisert revisor

kopi til:

rådmann Tore Marthinsen
Økonomisjef Gunn Ellen Berg

Lisbet Fine
oppdragsrevisor/registrert revisor
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/08646-7
Marianne Garstad

Saksgang
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Teknisk utvalg
Oppvekst- og kulturutvalget
Helse- og omsorgsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
16.04.2018
16.04.2018
18.04.2018
18.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
03.05.2018

Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2017.
Rådmannens innstilling:
Bamble kommunestyre vedtar følgende:
1. Årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes slik det fremkommer av vedlegg.
2. Regnskapsmessige disposisjoner godkjennes slik de fremkommer i årsregnskap og
årsmelding.
3. Regnskapsmessig overskudd fra drift på kr. 11.053.724,- disponeres ved at det avsettes til
driftsfondet.
4. Regnskapsmessig underskudd i investeringsregnskapet på kr. 35.297.291,-, dekkes ved
bruk av lån når låneopptak er gjennomført.
5. Ubrukte netto bevilgninger i investeringsbudsjettet fra 2017, kr 78 483 492,-, videreføres i
budsjettet for 2018 jf. årsmelding tabell 17. Tilsvarende videreføres vedtak om finansiering
fra 2017 til 2018, stort kr kr 78 483 492,-.
6. Samlet avsluttes investeringsprosjekter med et underskudd på prosjektrammene på kr.
2.185.792,-, - jf. Årsmelding tabell18. Det tilleggsbevilges kr. 2.185.792,- finansierte av fond
253090901 Udisponerte kapitalmidler.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr.113.780.481,- til finansiering av
investeringer fra 2017 i 2018, i tillegg til budsjettert låneopptak i budsjettvedtaket for 2018.
8. Rådmannen gis fullmakt til å sette av midler på fond som er framkommet ved salg av
tomter/eiendommer.
9. Det bevilges kr. 1.600.000,- til ny reguleringsplan for «Gassveien», Fv. 353 fra driftsfondet.

Vedlegg:
 Årsmelding og regnskap for Bamble Kommune 2017 del 1 og del 2.
 Revisjonsberetning
 Vedtak fra kontrollutvalget (ettersendes).
Dokumentnr.: 17/08646-7
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Referanser i saken
kommunelovens § 48 pkt.1.
Bakgrunn
Årsberetningen inneholder pliktig informasjon iht. kommunelovens § 48 pkt.1. Den skal gi
opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling, og det
skal redegjøres for måloppnåelse og resultatene for virksomhetene. I tillegg skal den gi
informasjon om andre forhold av vesentligbetydning for kommunen som ikke fremkommer av
årsregnskapet. Revisjonsberetningen fra revisor skal behandles av kontrollutvalget i møte
16.april.2018. Kontrollutvalget avgir en uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet før det
vedtas 03.mai 2018.Fordi Kontrollutvalget avholder sitt møte etter at saken er ferdigstilt fra
rådmann blir uttalelsen fra kontrollutvalget ettersendt til formannskapets møte 19.april.
Formannskapet vil dermed ha kontrollutvalgets behandling og uttalelse før sin innstilling på
årsregnskapet til kommunestyret.
Saksfremstilling
Se vedlagte årsmelding og revisjonsberetning.
Rådmannens vurdering
Regnskapet fremlegges med et positivt netto driftsresultat på 49,7 mill. kroner, som utgjør 4,2%.
Dette skyldes i hovedsak økte skatteinntekter, god avkastning på finanskapitalen, økte
renteinntekter bank og lavere lånerenter. Enhetene har et overskudd på 24,9 mill. kroner som
avsettes til fond.
Regnskapsmessig overskudd, er 11,1 mill. kroner. Rådmannen anbefaler at dette avsettes til
driftsfondet. Etter budsjettbehandlingen 2018-2021 er driftsfondet i sin helhet disponert. Ved
inngangen til 2018 har kommunen derfor ingen sentralt avsatte buffere til ordinær drift. Ved at
overskuddet avsettes til driftsfondet vil man ha en buffer til å møte uforutsette utgifter. I vedtatt
handlingsprogram for 2018-2021 er det forutsatt full kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på
verker og bruk, og store innsparinger i tjenestene. Det er usikkert hvorvidt disse forutsetningen vil
holde.
Etter budsjettbehandlingen for 2018 har følgende utfordringer blitt kjent:







tilskudd Skjærgårdshallen
renovering/husleietap Sundbykåsa
kostnadsøkninger Nustadjordet/Nustadbakken
vintervedlikehold
områdeplan Grasmyr, midlertidig finansiering
regulering fylkesvei 353 Gassveien

I 2017 er investeringsregnskapet avsluttet med et underskudd på 35,3 mill. kroner. Vedtatte
låneopptak er ikke gjennomført i 2017, da kommunens likviditet har vært god.
Låneopptak vil bli gjennomført i 2018.

Dokumentnr.: 17/08646-7
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TJENESTEOMRÅDE: E-KOMMUNE
Digitaliseringsstrategi
IKT-plan har endret navn til Digitaliseringsstrategi, for å være i overensstemmelse gjengs begrepsbruk i KS,
Staten og andre kommuner.
Evaluering av forrige planperiode viste planen har fungert som styringsdokument, og at det har vært store
forbedringer i perioden. Det har vært gjennomført tiltak i alle enheter.
Strategi og Handlingsplan 2017-20 ble administrativt vedtatt 20.06.2017. Strategidelen gir overordnete føringer
for planperioden. Handlingsplanen er et levende styringsdokument for koordinering og oppfølging av alle
vesentlige IKT-prosjekter i Bamble kommune.
Integrasjon - tjenesteorientert IT-arkitektur
Prosjektet som ble eid av ITG i Skien er ble avsluttet i 2017. Det er i stedet startet egne digitaliseringsprosjekt i
hver kommune, Skien og Bamble, som samarbeider der kommunene er tjent med det. ITG er representert i, og
samarbeider med begge prosjekter.
Bamble har prioritert 6 prosesser og er i gang med automatisering av skole-hjem dialog/dokumentflyt P360.
Arbeidet tar utgangspunkt i forprosjektrapport som ble levert i september 2016. Det er opprettet eget
hovedprosjekt underlagt IKT-forum.
Noark5 kjerne fagsystemer
For å kunne gå over til heldigitale prosesser og fjerne papirarkivene er det nødvendig å innføre Noark5 kjerne
som gir godkjent deponering av papirarkivene. Bamble kommune er i ferd med å gjennomføre en pilot på to
dokumentbaser for å finne en økonomisk og faglig forsvarlig måte for gjennomføring, i samarbeid med IKA
Kongsberg og IKA Rogaland. Kommunen vil kunne på sikt få gevinster i forhold til dokumentsikkerhet, arealbruk
og arbeidsprosesser.
Informasjonssikkerhet
Vi ser at det er behov for etablering av internkontroll for informasjonssikkerhet på alle fagområdene for å sikre
en bedre overgang til ny personvernforordning gjeldende fra mai 2018. Det er vedtatt i EU og som en følge
kommer det også endringer med at personvernombud blir pålagt for alle virksomheter. Bamble har det per i dag,
men det vil kreve endringer.
Bamble kommune gjennomførte nasjonal sikkerhetsmåned i oktober 2017, dette er en årlig kampanje hvor
formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet
Gevinstrealisering
Det er tidligere vedtatt prinsipper for gevinstrealisering i Bamble kommune. Det er i 2017 iverksatt tiltak for å få
sterkere fokus på gevinstrealisering.
IT-brukerstøtte, sikkerhet og infrastruktur
ITG har etablert fast IT brukerstøtte i Bamble lokalisert på rådhuset. IT brukerstøtte skal bistå brukerne i
rådhuset og lokasjoner i nærheten med IT teknisk kompetanse og veiledning.
Trådløst nett, fase 2
Utbygging og kvalitetsforbedring av trådløst nett i Bamble, fase 2 ble gjennomført i 2017, foruten 2 lokasjoner
som ferdigstilles våren. Det er nå god og sikker trådløs dekning for administrativ bruk i de mest brukte stedene
der behovet er størst.
MDM – Mobile Deivce Manegement.
Det er tatt i bruk løsning for sikkerhet på og administrasjon av nettbrett og mobiler(MDM), utrulling vil foregå
gjennom 2018.
IAM – Identity Access Management
Det er igangsatt og pågår et prosjekt for automatisering av identitetshåndtering, det skal gi større sikkerhet og
mere effektive arbeidsprosesser (IAM).
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STYRINGSMÅL

Årsmelding 2017

Resultat
2015

Vedtatt
2016

Resultat
2016

Antall besøk på
hjemmesidene

351.798

500.000 407.173

Antall unike besøk på
hjemmesidene

106.249

150.000

123.263

Økt dokumentfangst i
sakssystemet

43.706

61010

50451

59

80

80

Antall elektroniske
skjema

Resultat
2017
409.996

Kommentar
Av disse over 400.000 besøkende er 25.000 interne
brukere. Gjennom et helt år har vi i gjennomsnitt 254 aktive
brukere pr. dag. Besøkende aldersmessig basert på
Google analythics strekker seg fra 18-65 år.

136.897 Vi har økt antall unike brukere med over 13.000 pr. år. 57
% er pc/mac, 29 % er mobiltelefoner og 12 % er nettbrett.
63 663 Dagnes integrasjoner er sårbare og når de stopper å
fungere går det også utover dokumentfangsten. Det
arbeides med en mer stabil integrasjonsløsning.
80 Bamble kommune har 50 elektroniske skjemaer som er
koblet direkte mot saksbehandlersystemet P360. Resten
av våre skjemaer er også elektroniske, men ikke direkte
koblet til saksbehandlersystemet. Noen brukere velger
fremdeles å oppsøke servicetorget for å få utlevert
skjemaer på papir.

Kommentarer:
Internett: www.bamble.kommune.no
Vi videreutvikler hele tiden egne nettsider www.bamble.kommune.no, og har et kontinuerlig fokus på forbedring
for å kunne hjelpe våre innbyggere å finne raskt frem i portalen. Vi har godt besøkte websider.
Sosiale medier
Bamble kommune har fremdeles en økende interesse på Facebook. For å trekke noen historiske linjer hadde vi
ved utgangen av 2014 -1230 venner eller «likes» på kommunens Facebookside. Dette tallet har økt til 3300 ved
årets slutt i 2017. Dette vil si at følgerne til Bamble kommune er lojale og virker fornøyd med informasjonen de
får. Vi opplever også at delekulturen på Facebook er høyere nå enn den var tidligere.
Kommunikasjon i kriser
Plan for kommunikasjon i kriser er revidert og tatt i bruk. Planen er brukt og testet, senest på storøvelsen
SCOPE høsten 2017. CIM beredskapen (Helhetlig styringssystem for sikkerhet og beredskap) er også revidert,
og vi har mannskaper som kan betjene CIM-verktøyet ved aktuelle hendelser.
Informasjonsflyt med servicetorget
Kommunikasjonsrådgiver har jevnlige møter med servicetorget med målsetting om god service/skape bedre
tjenester for våre innbyggere.
Kommunikasjonsstrategi - revisjon
Prosjektgruppen startet arbeidet med revideringen av kommunikasjonsstrategien høsten 2017. Arbeidet
forventes ferdigstilles i første kvartal 2018.
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TJENESTEOMRÅDE: LØNN OG PERSONAL
Pr 31.12.2017 har 86% av de ansatte elektroniske lønnslipper.
Prosess rundt desentralisering av arbeidsoppgaver HRM og økt selvbetjening for ansatte, fortsetter i 2018. Det
er en forventning om at selvbetjening for ansatte fullføres 2018.
Lokale forhandlinger
Forhandlingene ble gjennomført innenfor en økonomisk ramme som tok hensyn til kommuneøkonomien,
kommunens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet, samt lønnsutviklingen i KS-området og
andre sammenlignbare tariffområder.
Alderssammensetning
Virksomheten har i 2017 seks ansatte over 60 år. Dette vil medføre behov for nyrekruttering de kommende år.
Det er et komplekst fagområde som tar tid å lære. For å videreføre og bygge opp kompetanse er det nå lyst ut
stilling som fagansvarlig på lønn.
STYRINGSMÅL

Rett lønn til
rett tid
-avvik
Holde avklarte
frister
Intern
tilfredshet
med tjenester

31.03.2017

Resultat
2015

Resultat
2016

Vedtatt mål
2017

Resultat
2017

>99,84%
<0,16%

>99,90%
<1%

>99%
<1%

>99%
<0,24%

Jfr. kval.
standard
Er
gjennomført

Jfr. kval.
standard
Har blitt fulgt
opp i 2016

Jfr. kval.
standard
Opprettholde
nivå

Jfr. kval.
standard

Kommentarer

Ikke utført i 2017,
Blir gjennomført
annet hvert år.
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TJENESTEOMRÅDE: POLITISK VIRKSOMHET
Politisk sekretariat har i 2017 brukte mye tid på gjennomføring av Stortingsvalget 2017. Valget 2017 ble
administrert av avdelingsleder for service- og dokumentsenteret i samarbeid med ansatte fra politisk sekretariat.
Tilbakemeldingen tydet på at det arbeidet var vellykket.
Vi har hatt store utfordringer med den «politiske» modulen i P360. I hovedsak har det vært utfordringer med å få
lagt ut sakskart på eMeetings. Noe av dette skyldes mangel på oppdatering av maler og problem med
balanseringsservere på ITG. Disse utfordringene er planlagt lukket i 2018.
Politisk sekretariat har i 2017 fått oppgaver knyttet til organisering av vigsler i kommunen. Som en del av
nærreformen har kommunen overtatt ansvaret for vigsler som tidligere lå til tingretten. Oppgaven med å vie er
lagt til ordfører og varaordførere. Første kommunale vielse vil finne sted i 2018.
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TJENESTEOMRÅDE: SERVICE – OG DOKUMENTSENTER
STYRINGSMÅL

Resultat
2015

Mål
2017

Resultat Resultat
2016
2017

Dagens journalføring skal være ferdig hver 66 %
dag kl.15.00

100%

72,1

65 %

Gjennomføre salgs- og skjenkekontroller i
henhold til alkohollovens bestemmelser

100%

45%

125%

44%

Kommentarer
Årsaken til så lavt
resultat skyldes for
lav bemanning.

Salgs- og skjenkebevillinger
På begynnelsen av 2017 ble det gjennomført individuelle internkontrollmøter med alle innehavere av
salgsbevilling. Dette var en tidkrevende gjennomgang, hvor det var satt av tre timer til hver bevillingshaver. Alle
bevillingshaverne var tilknyttet kjeder som hadde gode løsninger for kompetansehevning og oppfølging av
ansatte.
Det skulle gjennomføres en tilsvarende runde for innehavere av skjenkebevilling, men siden saksbehandler fikk
ansvar for gjennomføringen av stortingsvalget i Bamble kommune, ble denne aktiviteten prioritert bort.
I 2017 ble det inngått en rammeavtale med firmaet Securance AS for levering av kontrolltjenester. Dette
resulterte i gjennomføringen av 112 kontroller av bevillingshavere i Bamble, og kommunen nådde alkohollovens
minimumskrav for kontroller.
Overgangen til bruken av et kontrollselskap og at det ble gjennomført flere kontroller enn tidligere, medførte en
del medieoppslag i 2017 fra engasjerte bevillingshavere som ble ilagt prikker. En del av kritikken til kommunen
besto i opplevd lite informasjon i forbindelse med inngåelse av den nye kontrollavtalen, men også mye
usikkerhet rundt saksgangen i forbindelse med tildeling av prikker. På slutten av 2017 ble det lagt en plan for
håndtering av disse problemstillingene i januar 2018.
Det er i 2017 innført et nytt bevillingsregister hvor alle salgs- og skjenkebevillinger i kommunen skal registreres.
Arbeidet med registreringen starter i 2018.
Vi hadde ved utgangen av 2017 totalt 13 salgsbevillinger og 17 skjenkebevillinger.
Ansvarlig alkoholhåndtering i Grenland (AAG) som er et samarbeid med politiet, næringen og kommunene
Porsgrunn, Skien og Bamble har som mål å redusere omfanget av uønskede hendelser i utelivet i de respektive
kommuner. Det er utarbeidet en handlingsplan som gjelder for perioden 2016-2020. På grunn av diverse
omstendigheter klarte ikke arbeidsgruppen (AAG) å nå den årlige gjennomføringen av møter og kurs. Dette vil
bli fulgt opp i 2018.
Kontroll med salg av tobakk
Det har kommet et nytt regelverk for salg av Tobakk, og kommunen er ilagt ansvaret for å inndra tobakksgebyr
og gjennomføre kontroll med salgsstedene. Ordningen er tillagt Helse og omsorg, men det ble i 2017 startet
dialog med Service- og dokumentsenteret med tanke på at kontrollen kan følges opp av Service- og
dokumentsenteret gjennom avtale med eksternt kontrollfirma fra 2018.
Innbyggerservice
Servicetorget har i 2017 arbeidet videre med å utvikle telefonsystem (Trio). Det er spesielt arbeidet med å
identifisere de enkelte saksbehandlers oppgaver og registering av disse i Trio. Dette vil øke sentralbordets
mulighet til å finne riktig saksbehandler ved kundehenvendelser. Vi har erfart at innføringen vi gjorde av opplest
fravær i 2015 har gitt den ønskede effekten ifm. redusert antall overførte samtale fra saksbehandlers
direktenummer til sentralbord.
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Det er kommet ny forskrift for HC-kort og det er opprettet et sentralt register hvor alle kort skal registreres.
Arbeidet med å registrere utleverte kort, vil starte i begynnelsen av 2018. Etter dette vil vi fortløpende registrere
nye kort ved utstedelse.
Kompetanseheving
Servicetorget har arbeidet med en plan for kompetansehevning og denne planen vil bli implementert i 2018.
TV-aksjonene
TV-aksjonen ble gjennomført i oktober 2017 og vi videreførte samarbeidet med skole. Vi har fortsatt store
utfordringer med å få på plass mange nok bøssebærere. Arbeidet med TV-aksjonen er ressurskrevende og vi
startet i 2017 arbeidet med en ny arbeidsmodell for 2018. Vi ønsker å opprette en prosjektgruppe for å
gjennomføre aksjonen.
Ny sak og arkivløsning
Sak – og arkivprosjektet er ikke ferdig og det gjenstår fortsatt noen aktiviteter som er blitt overført til 2017. Noen
aktiviteter har kommet på plass, men det gjenstår fortsatt noen. Prosjektet blir avsluttet i 2018, selv om ikke alt
er på plass. Årsaken til det er at det som gjenstår vil komme i framtidige oppgraderinger og per nå så ønsker
ikke Grenlandskommunene å oppgradere Public360. Det har vært store utfordringer knyttet til de siste
oppgraderingene og vi ønsker derfor å prioritere tid på dagens løsning fremfor å oppgradere til ny versjon.
Godkjente arkivlokaler – behov for mer arkivplass.
Statsarkivet på Kongsberg har hatt tilsyn i Bamble kommune. Bamble fikk avvik knyttet til arkivlokaler, arkivplan
og katalogisering av arkivmateriale. Bamble kommune har inngått eierskap med IKA Kongsberg. Noen av
avvikene fra tilsynet fra Statsarkivet blir ikke lukket før vi kommer i gang med avlevering av arkiver til IKA
Kongsberg. De skal igangsette byggetrinn 2 som blir klart 1. halvår 2018. Arkivverket har innsigelser til
arkivplanen til Bamble kommune og vi har fått forlenget frist til 1. februar 2018. Arbeidet med arkivplan vil være
en kontinuerlig prosess, men på grunn av ressursmangel vil dette arbeidet fortsette i 2018.
Henvendelser på innsyn i eldre og avslutta arkiver.
Det har vært ca. 30 henvendelser fra interne og eksterne i 2017. Det er en liten nedgang i antall henvendelser
siden 2016.
Årsaken til nedgangen er færre eksterne henvendelser. Dette skyldes til dels fallende interesse for
slektsgransking og lite etterspørsel etter kildemateriale til utgivelse av historiske publikasjoner. I tillegg ble det
våren 2016 påvist muggsopp i materiale fra gamle Bamble, Langesund og Stathelle kommuner noe som har ført
til at disse arkivene ikke lenger er tilgjengelige. Det er foreløpig ikke avklart når disse kan avleveres IKA
Kongsberg.
De interne henvendelsene dreide seg i hovedsak om eldre kontrakter og avtaler hvor kommunen er en av
avtalepartene. Antallet interne henvendelser ligger på samme nivå som 2016.
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TJENESTEOMRÅDE: REGNSKAP
Utviklingstrekk:
Reduserte arbeidsoppgaver:



Fra papir til elektronisk bilagsbehandling
Bilagsproduksjonen flyttes ut i virksomhetene

Økte arbeidsoppgaver:




Mer faglig rådgivning, opplæring og systemstøtte.
Mer kontroll av kontering og momsbehandling av bilag
Fokus på bruk av e-bilag og e-handel ute i virksomhetene.

Det jobbes aktivt med å effektivisere regnskapsprosessene og få alle bilag fra papir til elektronisk
bilagsbehandling, elektroniske fakturaer og e-bilag. Det planlegges å ta i bruk av e-handel i større omfang i
årene fram mot 2020.

STYRINGSMÅL
Redusere mengden av inngående
fakturaer på papir til EHF
(elektronisk handelsformat)

Øke mengde inngående fakturaer
på EHF m/kobling til profil

E-bilag (elektroniske
hovedboksbilag)
Oppdatere anleggsmodulen ihht
justeringsreglene for inngående
merverdiavgift i kompensasjonsloven § 16 og merverdiavgiftslovens kap. 9.

31.03.2017

Resultat
2015

65%

Resultat
2016

76%

22%

29%

12.5%

28%

Vedtatt
2017

Resultat
2017

78%

80%

Effektivisere
fakturaflyten og
redusere
arbeidsoppgaver.

30%

31%

Effektivisere
fakturaflyten og
redusere
arbeidsoppgaver

90%

Unngå dobbelt
registering og redusere
papirflyten. Kontroll ved
inntasting av data.

80%
0

80%

Kommentar

Alle ferdigstilte
prosjekter i perioden
2015-2019 skal være
lagt inn i
anleggsmodulen med
nødvendige data.
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TJENESTEOMRÅDE: BUDSJETT, KONTROLL OG
SYSTEM
En stadig økning i aktivitet i kommunen medfører større krav til kommunens økonomistyring og
internkontroll. Det er nødvendig å ha fokus på å videreutvikle gode datasystemer, klare rutiner og god
kompetanse i alle deler av organisasjonen. I dag benytter man et helintegrert system for økonomi og HRM.
Kompleksiteten i regnskapsføringen og i økonomiske saker har de senere årene vært stigende.
Vi har derfor behov for bedre kvalitetssikring av saker med økonomiske konsekvenser til politisk behandling og
til styrking av kommunens økonomiske internkontroll.
All kommunal virksomhet er budsjettstyrt og har en økonomisk konsekvens. Dette medfører at ledere på alle
nivåer i organisasjonen må inneha en minimumskompetanse ift. økonomistyring. Opplæring og
kompetanseutvikling må ha kontinuerlig fokus.
STYRINGSMÅL

Resultat
2015

Resultat
2016

Vedtatt
2017

Resultat
2017

Kommentar

Helintegrerte ERP systemer
for effektivisering av økonomiprosessene
E-handel

På vent, deltar i samarbeids møter GKI

Uavklart når innføring

Budsjettavvik drift på sumnivå, absolutte tall eks. fond
Avvik i enhetene

88 mill. /
6,7%

88 mill./
6,7%

120 mill. /
8,57%

Avvik
fellesutgifter/finansiering

127 mill. /
15%

127 mill. /
15%

24 mill.
2,61 %

Avvik avsluttede investeringsprosjekter, netto avvik ifht netto budsjettert prosjektramme
Antall
investeringsprosjekter som
avsluttes med et netto avvik
på over 3%

12

0

Kompetanseoppbygging i alle ledd
Vi tar for oss ensartede
virksomheter og gjennomgår
regnskap/budsjett. Kaller inn
personale etter behov.
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TJENESTEOMRÅDE: FAKTURERING OG INNFORDRING
Utviklingstrekk
Resultater innfordring: Sum restanser viser betydelig nedgang. En del av nedgangen refererer seg til to
tvistesaker som nå er løst.
Digitalisering: Vi utvikler oss mot en mer digitalisert hverdag, og derfor også mot mest mulig elektronisk
utsendelse av fakturaer og elektroniske innbetalingsløsninger
Kommunale avgifter fra 4 til 12 terminer årlig i 2017:
I takt med de mulighetene som elektroniske faktura- og betalingsløsningene gir, har vi sett at den generelle
utviklingen går i retning av at leverandører tilbyr kundene månedlige fakturaer. Dette gjelder også kommunene.
Vi har derfor innført 12 terminer årlig fra 01.01.2018
Planer og tiltak
Kompetanse / brukerstøtte
Med økt kompetanse økes muligheten for å få ut korrekte regninger til rett tid.
For 2018 har vi planlagt å gjennomføre opplæring for én til én ved behov
Samhandling / Internkontroll
Sosiallån: Vi har i samarbeid med Nav Bamble sosiale tjenester overtatt administrasjonen og utsendelse av
terminvarsler på sosiallån. Ansatte på Nav saksbehandler vedtak om lån, og har innsyn i kundereskontro. Vi har
gjennomført opplæring på system, og utarbeidet rutiner mellom Nav og økonomi. Dette arbeidet skal
videreføres i 2018
Kommunalteknikk: I forbindelse med eierskifte og distribusjon er vi i gang med å utarbeide nye rutiner mellom
kommunalteknikk og virksomhet for økonomi:
Når det gjelder krav vedr. husleie, SFO/BH, har vi etablert tett dialog med utskrivende enhet, Nav og
barnevernet i forbindelse med oppfølging av krav, og i forbindelse med oppsigelse av tjenester. Vi har som mål
å finne gode løsninger for publikum og sikre god kvalitet på saksbehandlingen.
Innfordring:
Vi har kontinuerlig fokus på innfordringsstrategi.
Innfordringsstrategi og valg av innfordringstiltak er en løpende prosess som evalueres i forbindelse med
resultatmålingene.
Ved å gå over til 12 terminer årlig for kommunale avgifter forventer vi følgende effekt:
o Et lavere terminbeløp vil gjøre det enklere å betale ved forfall og dette vil gi reduserte restanser.
o Svært mange manuelle betalingsavtaler vil bortfalle
Elektroniske innbetalingsløsninger og utsendelse av fakturaer
Vi forventer at reduserte terminbeløp vil gjøre at flere vil benytte elektroniske betalingsløsninger som avtalegiro
og e-faktura. På sikt vil dette kunne gi en reduksjon i de kostnadene vi har i dag til utsendelse av papirfakturaer.
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(Alle beløp i tabellen er oppgitt i hele tusen)
STYRINGSMÅL
Nøkkeltall volum på
fakturert beløp siste 12 mnd

Resultat
2015

Resultat
2016

249 427

269 989

Vedtatt
2017

Resultat
2017
282 409

Løsningsgrad målt i %
Innbetalt beløp på krav
utskrevet og
forfalt siste 12 mnd
Andel fakturaer distribuert
elektronisk i % av totalt
antall fakturert

96,6

95,3

57

61,9

8 451

12 769

2 265
1 047
566
834
*3739

2219
750
463
791
8545

3 619

4 845

Spesifisert slik:
Kommunale avgifter
Husleie
SFO/Barnehage
Refusjonskrav i leieforhold
Andre krav

250
533
373
*1 365
*1 098

812
669
514
2 062
789

Restanse totalsum av alle
krav forfalt til betaling

12 070

17 614

97,5

65

96,1

65,1

Målt på kommunale avgifter,
siste termin utskrevet.
Restanse av krav forfalt til
betaling de siste 12 mnd.
Spesifisert slik:
Kommunale avgifter
Husleie
SFO/Barnehage
Refusjonskrav i leieforhold
Andre krav
Restanse av krav forfalt til
betaling,eldre enn 12 mnd:

Kommentar

Redusert
restanse

11 083

1 417
983
437
531
7 714
Ingen
økning av
restanse

2 104

78
397
459
989
181

Nedgang i
restanse

Løsningsgraden for innbetaling av nye
krav er stabil bra, og viser en bedring
fra 2016

Andelen av fakturaer utsendt
elektronisk er nå oppe i 65,1 %. Vi har i
år gått over fra 4 til 12 terminer årlig for
kommunale avgifter, og forventer et
økende antall brukere av
elektroniske/digitale tjenester i den
forbindelse.
Når det gjelder ny restanse vil det alltid
påløpe nye, store refusjonskrav o.l. i
forbindelse med årsskiftet. Dette blåser
opp restansen. Pr. 31.12.17 har vi ni
slike krav, (derav 6 obligasjonslån),
tilsammen 7mill.
Vi har over lang tid hatt spesielt fokus
på oppfølging og innfordring av
SFO/BH og husleiekrav. Dette gir
resultater. Både nye og eldre restanse
viser nedgang!
Vi ser en betydelig reduksjon av
restansen eldre enn et år. Ca kr. 2 mill.
av dette gjelder to tvistesaker som har
pågått siden 2016. Disse er nå løst.
(Gjelder postene kom.avg samt «andre
krav»: Dels krav eldre enn et år, og noe
er nyere krav.)
Eldre husleierestanse viser nedgang:
Kr 121.000 gjaldt dobbeltrapportering
som nå er rettet, og noe skyldes
bortskriving av uerholdelige krav.
Dersom man trekker ut overnevnte
saker, viser restansene likevel reell
nedgang.
Kommunale avgifter:
Utskrevet i 2017 var kr. 167.300.000,Restanser eldre enn et år utgjør til
sammenligning kr. 78.000,- (8 saker)

13 188

* korrigert pr. 04.08.2016
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TJENESTEOMRÅDE SKATT
Mer maskinell behandling.
Mindre henvendelser.
Innfordringsstrategier fastsatt av skattedirektoratet.
Resultatmål fastsatt av Skatt sør.

STYRINGSMÅL

Skatteregnskapet skal være
korrekt og oppdatert.

Resultat
2015

Resultat
2016

Resultat
2017

Krav
2017

Krav
2018

Periodisk
oppgjør
hver mnd.
Årsoppgjør
.

Kommentar

Korrekt gjennomført
innen gitte frister

Innfordringen skal være
effektiv.
Oppnå fastsatte
resultatkrav

Andel totalt innbetalt skatt og
avgift av sum krav:
 Restskatt personlige skattytere

95,15

94,55

94,90

94,50

94,50

 Forskuddsskatt personlige
skattytere

97,22

97,04

98,43

98,50

98,50

 Forskuddstrekk

99,73

99,91

99,98

99,91

99,91

 Arbeidsgiveravgift

99,52

99,79

98,62

99,80

99,80

 Restskatt upersonlige
skattytere

98,21

99,94

99,98

99,30

99,40

 Forskuddsskatt upersonlige
skattytere

99,85

100,00

99,99

99,90

99,93

Andel innfordret restskatt for
personlige skattytere av sum
krav til innfordring siste år

65,00

Utgår

70,28

70,25

67,08

Arbeidsgiverkontrollen skal
holde et riktig omfang og
fastsatt faglig nivå.
 Antall arbeidsgivere i
kommunen som har vært
gjenstand for kontroll

Oppnå fastsatte
resultatkrav
5,2

2,2

3,6

5,0

5,0

 Andel avdekkingskontroller
med avdekket beløp

Kompetanse.

.

Ingen «røde lys» i
kompetansekartet
Årlig gjennomgang
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TJENESTEOMRÅDE: PLAN OG STYRING
Utviklingstrekk
Plan og styring følger opp kommunens styringsprosesser, mål og målrapportering, og har ansvaret for
gjennomføringen av arbeidet med planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel. Plan og styring skal også
være kommunens ressurs for innhenting og tolking av nøkkeltall og statistikker (KOSTRA, SSB, folkehelse
m.v.).
Kommunens planlegging skal være rasjonell og strukturert, og i hver valgperiode skal det vedtas en planstrategi
med prioriterte planer og utfordringer. Planstrategiens planoversikt (kapittel 7) rulleres årlig, og gir
kommunestyret oversikt over status for det vedtatte planarbeidet. Det utarbeides en ny planstrategi en gang
hver valgperiode, og gjeldende planstrategi ble vedtatt av kommunestyret 15.09.2016. Planoversikten (kapittel
7) ble derfor ikke rullert første halvår 2017.
Bamble kommune har i 2017 deltatt i et pilotprosjekt med mål om å etablere et helhetlig styringssystem for alle
kommunens enheter og virksomheter. Bakgrunnen for prosjektets oppstart var et ønske om et godt verktøy som
kunne understøtte systematisk læring og utvikling, samt ivareta viktige ledelsesfunksjoner i forhold til analyse og
rapportering. Styringssystemet ble testet og tatt i bruk operativt i arbeidet med kommunens årshjul i 2017, og
viste at det er et betydelig potensiale for effektivisering av arbeidet med kommunens styringsdokumenter.
I forlengelsen av arbeidet med et helhetlig styringssystem, ble det tydeliggjort et behov for å gjennomgå
kommunens arbeid med mål og målrapportering. Kommunen opererer med langsiktige mål, strategier, delmål
og tiltak i alle deler av kommunens planverk, og et godt tilpasset system for mål og målrapportering vil gi god
kunnskap om kommunens tjenesteyting og resultater på sentrale områder. Arbeidet med etablering av et
helhetlig styringssystem og utvikling av kommunens mål og målrapportering vil være prioriterte oppgaver
fremover.

Resultat
2015

Resultat
2016

Status
behandlet
K-sak 35/15
status for
planarbeidet/
planstrategi
2015

Ny
planstrategi/
planoversikt
vedtatt.

Årlig
rullering

Rullering
utsatt til
2018

Planoversikten (kapittel 7 i
planstrategien) ble ikke rullert i april
2017, da ny planstrategi ble vedtatt
av kommunestyret 15.09.2016, Ksak 96/16.

Utarbeidelse av
planstrategi 1.
året i valgperioden

Ingen
endring

Ny
planstrategi
vedtatt for
perioden
2016 - 2019

Ingen
endring

Ingen
endring

Ny planstrategi utarbeides etter
valget i 2019

Antall planer til
behandling i
kommunestyret

5

15

6

Antall planer til behandling pr. år
bør reduseres i forhold til vedtatte
planstrategi.

Årlig
rullering

Rullering
utsatt til
2018

Eierskapsmeldingen ble ikke rullert i
2017. Rulleringen er utsatt til første
halvår 2018.

STYRINGSMÅL

Planstrategi
Oversikt planer
behandles i
kommunestyret
innen april hvert
år

Eierskapsmelding
Årlig rullering av
eierskapsmelding

31.03.2017

Folkevalgtopplæring

Rullering
utsatt

Vedtatt
2017

Resultat
2017

Kommentar
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

ØKONOMISK STYRING

Virksomhet
Ordfører
Rådmann
Overordnet ledelse
Samfunnsutvikling
Service og dokumentsenter
Personal- og organisasjonsutvikling
Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring
Kirkelige formål og andre trossamfunn
Stabene

Regnskap
2016
7 046
6 280
13 326

Regnskap
2017
6 905
5 835
12 740

Endring
regnskap
2017 - 2016
-140
-445
-585

0
20 674
24 916
11 004
9 539
66 133

-1
20 424
26 061
11 099
10 337
67 920

-1
-249
1 145
95
798
1 788

Avvik
Rev.budsj.
rev.budsj. 2017
regnskap 2017
6 845
-60
7 519
1 684
14 364
1 624
0
20 427
26 061
11 099
10 066
67 654

1
3
0
0
-271
-267

ORDFØRER
Det har ikke vært store endringer i 2017, men overgangen til elektronisk reiseregningssystem for politisk
virksomhet, har medført at alle kostander knyttet til reiser/møter/konferanser/arbeidsutvalg o.l. som politikere
har deltatt på, utgiftsføres på politisk. Dette har tidligere vært distribuert på den aktuelle enhet. Denne
endringen skjedde i 2017.
Videre har politisk hatt ekstra møter i utvalg, særlig i tilknytning til reguleringsarbeidet for ny E-18.
Politisk har også tatt kostnaden med opprydding i Ringsjøkleiva ved Valle.
Underskuddet på 60’ dekkes av overskudd Rådmann.

RÅDMANN
Viser et positivt avvik på 1.684’.
1.624’ skyldes tilbakebetaling av forskuttering andel arkeologiske registreringer ny E18.
60’ dekker underskudd Ordfører.
Tilbakebetalingen gjør også utslag på endringen i regnskap 2016 - 2017.
Det er satt av 917’ til fond, rådmannens utviklingsmidler.

SERVICE OG DOKUMENTSENTER
Virksomheten har ikke større endringer i drift fra 2016 - 2017.
Driftsoverskuddet er avsatt til fond til dekning av stilling som IT-arkivar.
PERSONAL- OG ORGANISASJONSUTVIKLING
Virksomheten går i 2017 med et overskudd på lønn som skyldes at man har gått med færre ressurser i påvente
av fast tilsetting i stilling som personal- og HR sjef.
Videre har Lønnsområdet gått med en ressurs mindre grunnet sykefravær og dette er kompensert ved
sykerefusjon.
Av nevnte årsaker har virksomheten gått med overskudd på fellesposter grunnet mindre kapasitet til å
gjennomføre aktiviteter.
Virksomheten har brukt mindre på lærlinger da to lærlinger ble avsluttet i første halvår 2017.
PLAN- OG ØKONOMISTYRING, SKATT OG INNFORDRING
Virksomhetens drift har ikke større endringer fra foregående år.
I 2017 er det et lite driftsmessig overskudd som er avsatt til fond.

31.03.2017
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

KIRKELIGE FORMÅL OG ANDRE TROSSAMFUNN
I forhold til tidligere år og i forhold til budsjettet er det en økning i tilskuddet til andre trossamfunn. Regnskapet
viser et underskudd for 2017 på kr.271' og budsjettet for 2018 vil bli gjennomgått i driftsrapporten for 1.tertial.

31.03.2017
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

ENHET TEKNIKK OG
SAMFUNNSUTVIKLING
Enhet Teknikk og samfunnsutvikling består av følgende tjenesteområder;








201 Brann og ulykkesberedskap (BRU)
202 Vei og park (VP)
203 Utgått*
204 Utgått*
205 Næring, miljø og samfunnsutvikling (NMS)
206 Eiendomsforvaltningen (EIE)
255 Vann, avløp og renovasjon (VAR)
* Slått sammen til 206.

Noen virksomhetsovergripende saker som enheten har jobbet med;





























Grasmyr områdeplan
Ny felles ungdomsskole på Grasmyr
Stillinga skytebane, avtaler og koordinering
Trivelig og livlige kommunesentra;
o Rehabilitering av Langbrygga Stathelle (GH + BK)
o Amfi, murer og gjerder i Furustranda (fortsetter i 2018)
o Rehabilitering nordre dampskipskai i Langesund (GH + BK, ferdigstilles i 2018)
o Kjøp og sikring av Møllertangen Stathelle
o Julebelysning (Langesund, Stathelle, Herre og Valle)
o Dypoppsamler for avfall i Langesund sentrum
o Planlegging og prosjektering av diverse prosjekter
Samarbeid med Turlaget, Kystlaget og velforeninger
Regional kystsoneplan (TFK + kommunene)
Diverse samarbeid med Grenland havn om rehabilitering av brygger
Tilskudd (TFK) for tilrettelegging (HC) på Tangen fort
Tilskudd til friarealer (toalettbygg, grillplasser etc)
Boligsosialt arbeid
Selvkost innenfor VA, oppmåling, byggesaks- og planbehandling
Renovasjon i Grenland (koordinering av tjenester, styrearbeid og handlingsplaner)
Utvalgsarbeid (administrasjon og saksbehandling) og kontakt med politisk miljø
Lokalt turist- og næringsarbeid
Miljøsaker
Utbyggingsavtaler (nye og oppfølging av eksisterende avtaler)
Byvekstavtale (bymiljø- og byutviklingsavtale)
Kommunesamarbeid i Grenland
Plan for næringsarealer (i Grenland)
Kollektivtransport og trafikksikkerhet
Plan og byggesaksforum
Diverse rettsaker angående rettigheter og erstatning i Herrevassdraget
GKI (innkjøp og avtaler) og ViG (næring)
Festeavgifter for Hekkensmyr/Brotorvet og Rugtvedtområdet
Intensjonsavtale om kjøp av deler av Smietangen
Beredskap og krisehåndtering

Resultater, utviklingstrekk og utfordringer er vurdert under hvert enkelt virksomhetsområde.
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

TJENESTEOMRÅDE: BRANN- OG ULYKKESBEREDSKAP
RESULTAT
STYRINGSMÅL

Snittalder brannbiler (år)

Resultat
2015

Resultat
2016

Vedtatt
2017

Resultat
2017

14

15

9

8,5

Kommentarer

Ny brannbil (B-13) i
2017.

Ønsket
mål

<15

Måles hvert tertial.
94 %

95 %

97%

92%

Erfaringsmessig noe
lavere i vinterhalvåret.

97 %

(minimum totalt 12 mannskaper innen 10
minutter etter førstinnsats er iverksatt)

100 %

100 %

100%

100%

Måles hvert tertial

100 %

Gjennomførte branntilsyn i særskilte
brannobjekter (%)

100 %

100 %

100%

100%

Resultat i årsmelding.

100 %

>1000

>1000

1000

>1000

Resultat i årsmelding.

1000

0

0

0

0

Måles hvert tertial

0

Frammøtetid brannstasjon 4/6 min (%)
Forsterkningsressurser ved full alarm

Informasjon- og motivasjonstiltak
(1000 personer pr. år)
Ingen helseskader og uhell i feier- og
tilsynstjenesten (nullvisjon)

Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:


Brannvesenet har i 2017 gjennomført 100 % tilsyn i særskilte brannobjekter i henhold til krav fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.



Utskiftningsplanen for brann- og beredskap viser til anskaffelse av høydeberedskap (B-13) som ble tatt i
bruk mot slutten av 2017.



Lokale forskrifter innenfor brannforbygging vedtatt i 2017. Gjelder bruk av fyrverkeri og tilsyn med
risikogrupper ut over særskilte brannobjekt.

Eksterne pålegg:


Det er kjent at brannkonstabel-yrket medfører økt risiko og herunder økt fare for kreft. Brannvesenet i
Bamble har i 2016 iverksatt tiltak for å redusere kreftfaren hos de ansatte, dette i form av betydlige fysiske
tiltak og en rekke rutinemessige og organisatoriske tiltak. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i 2016/17 og
Bamble fikk ingen merknader eller avvik.

Omstilling og innsparing:


På grunn av vaktturnus så blir i all hovedsak alle vikarutgifter belastet i arbeidsgiverperioden, dette må
finansieres ved å redusere ordinære driftsutgifter.

Utfordringer 2018:







31.03.2017

Etablering av befolkningsvarsling, gjøres i fellesskap av grenlandskommunene.
Felles brann- og redningsvesen i Grenland, utredning av forprosjekt.
Feiing og tilsyn av fritidsboliger og hytter.
Beredskap ifm utbygging av nye E18.
Regional flomvernberedskap.
Nødstrøm til kritiske samfunnsfunksjoner.
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

TJENESTEOMRÅDE: VEI OG PARK
RESULTAT
Kommentarer

Result
at 2015

Result
at 2016

Vedtatt
2017

Result
at 2017

Snøbrøyting innenfor standard

95%

96%

95%

98%

Brutto driftsutgifter vei (pr/km) % / landsgj.

87%

87%

85%

1

Drift/vedlikeholdskostnader vei % / G8

95%

94%

95%

1

STYRINGSMÅL

1.

Måles av KOSTRA tall som ikke er klare før mai/juni 2017

Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:










Det ble i 2017 startet opp med bygging av fortau langsmed Rønholtveien som et Aksjon
skolevegprosjekt.
Fortau fra Coop Langesund til Skaugårdsgate ble sluttført i 2017.
Prosjektering er gjennomført for opprustning av Kranaparken på Stathelle
Fortau langs med Sykehjemsveien er støpt med ny kant og asfaltert.
Amfi i Furustranda er påbegynt og vil bli ferdigstilt i 2018.
Opprusting av områdene rundt Sundbydammane, ny bru montert i 2018 ytterligere opprusting vil foregår
i 2018.
Forbedre tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne i områdene på Tangen Fort.
Sendt ut brosjyre til alle husstander i Bamble vedr. trafikksikkerhet.
Det er inngått avtale om nytt toalett bygg i Krogshavn. Bygget levers og skal settes i bruk før 17/5-2018.

Eksterne pålegg:
Ingen eksterne pålegg

Omstilling og innsparing:
Tjenesteområdet fortsetter med betydelig arbeid i egenregi, dette går noe på bekostning av ordinært
vedlikehold, men sørger for inntekter.

Utfordringer 2018:
Utover at krav til innsparing vil føre til redusert vedlikehold da mannskaper benyttes til inntektsgivende arbeid, er
det ingen klare utfordringer innenfor vei og park i 2018.
Ytterlige innsparingskrav i 2018 og framover vil være vanskelig uten vesentlige reduksjon i vedlikehold av veier
og friområder.
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

TJENESTEOMRÅDE: VANN/AVLØP/RENOVASJON
Resultat
Result
at 2015

Result
at 2016

Vedtatt
2017

Result
at 2017

Brudd i vannforsyning (ikke planlagt) abn*t

30

210

<500

123

Godt vann i springen – mottatte klager

0

0

<5

0

Tilbakeslag i ledning med
erstatningsansvar.

0

0

<5

STYRINGSMÅL

Klager på renovasjon
Fornøyde brukere av gjenvinningsstasjon

<100
86%

-

Kommentarer

2
118*

Måles av RiG
Ikke målt i 2017

*=ikke dokumentert klage årsak.

Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:










Prosjektering av vannledning fra Melby til Trosby er ferdig, kontrakt er tildelt Arne Olav Lund AS.
Anlegget skal være ferdig innen utgangen av juni 2018.
I 2017 er et sedimenteringsbasseng ved Salen RA fullt rehabilitert. Neste basseng, samt sand- og
fettfang planlegges i 2018.
Det er i 2017 anskaffet og tatt i bruk program for innbyggervarsling og program for ledningskart i felt.
I forbindelse med bygging av ny Bamble tunnel har kommunen deltatt i flytting av hovedvannledning fra
Rugtvedt til Høgenhei HB. I tillegg til at kommunen har forsynt vann til tunneldriving.
VA-anlegg i Linaasgate, Wrights gate og Åsengate er ferdigstilt.
VA-anlegg i Kamperhaugveien har startet opp og vi være ferdig første halvår 2018.
Det er etablert pumpestasjon for avløp på Kjønnøya.
Besøk fra Grasmyr ungdomsskole 10-trinn ved Flåte VBA. Fokus på drikkevann, avløpsforhold og
renovasjon.
Rehabilitering vann- og avløpsanlegg i Hydal er ferdig prosjektert. Oppstart blir første halvår 2018 og
sluttføring 2019.

Eksterne pålegg:




Etter tilsyn i 2015 fra Fylkesmannen i Telemark ved Langesund rensedistrikt ble det gitt flere pålegg.
Blant annet ble Bamble kommune pålagt å utarbeide en saneringsplan for å skifte ut avløpsledninger.
Planarbeidet har pågått og sluttført i 2017.
Etter tilsyn fra Mattilsynet ved høydebassengene i kommunen ble det gitt noen mindre avvik som er
rettet opp.
Mattilsynet har ikke godkjent kommunens prøveplan for drikkevann. Ny prøveplan vil foreligge i løpet
av første halvår 2018.

Omstilling og innsparing:
Ingen konkrete krav til innsparing. Tjenesten er gebyrfinansiert etter selvkostprinsippet.
Utfordringer 2018:
For å nå nasjonale mål om 1% utskiftingstakt pr. år for vann- og avløpsnettet, samt avdekke og utbedre
lekkasjer på vannledningsnettet er det behov for å øke bemanningen med en prosjektsjef/prosjektkoordinator
innenfor vann og avløp.
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

TJENESTEOMRÅDE: EIENDOMSFORVALTNING
RESULTAT
STYRINGSMÅL

Vedtatt
2017

Resultat
2017

Kommentarer

Resultat
2015

Resultat
2016

0

0

Ingen nye prosjekter

-

-

Ingen nye prosjekter i
perioden

0

-

Ingen byggeplasser i
perioden

-

-

Nybygg:
Oppførte boliger i hht vedtatt plan *
(Gjennomført/boligsosial handlingsplan)
Tilfredsstillende brukermedvirkning
(Skala 1-5 hvor 5 = best)
Ulykker med fravær (antall) på
byggeplassene
Tilfredsstillende funksjon på nybygg
drift/tjeneste etter 1. år.

Ingen nye prosjekter i
perioden

(Skala 1-5 hvor 5 = best)
Finansiering av egen bolig ved Husbank
lån/tilskudd (leieboer i kom.bolig) antall
boliger

1

1

5

Finansiering av egen bolig ved Husbank
lån/tilskudd (leieboer i privat bolig) antall
boliger

13

6

11

Sum finansiering av leie til eie

14

7

16

98,42

97 %

97,38

4,6

-

Utleie/tid på kommunale boliger


Ha tilfredsstillende renhold i bygg for
brukerne (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 =
best)



Nivå på renhold i hht
innemiljøstandarden- 1-8 hvor 8 = best
(egenkontroll og eksternkontroll, snitt
av omr. A og B)



Fornøyde brukere (opplevd kvalitet 1-5
hvor 5 = best) - brukerundersøkelse
vaktmestertjenester





Avvik avklart fremdrift
klargjøring/istandsetting boliger
Ant. dager for klargjøring



Energiforbruket for bygningsmassen
samlet i kwh/m2
Oppfylle lovpålagt IK (brann, elektro)
Antall gjennomførte kontroller i %

Ikke målt
Ligger over målet

5,9

6,4

4,7

-

91,84 %

88,47 %

88,3 %

under

Under 1
mnd.

Under 1
mnd.

1.mnd


4,6

6,0

6,7
Ikke målt

131,8

143

141,7

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

100 %

100 %

100 %

94 %

Kommentarer:
Oppfølging av planer og vedtak:
8,4 millioner kroner er brukt til oppgradering av kommunale formålsbygg. Dette er planlagte tiltak. Det kan blant
annet nevnes:
•
80 små og store prosjekter på tiltakslista for 2017. Totalt 10 millioner kroner.
•
Ferdigstilt brannalarmanlegg på Vest Bamble Aldershjem
•
Bygd ny vaskestasjon på brannstasjonen for ren og skitten sone. Pålagt tiltak.
•
Nytt yttertak på Eik gård
•
Oppgradert trimrommet på Rådhuset
•
Renovert Kirkeveien 6 hvor Langesund ostemakeri har flyttet inn.
•
Ny bod på Halen gård
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Bamble kommune

•
•
•

Årsmelding 2017

Utvendig vedlikeholds registrering av alle boliger
Tilrettelegging for rullestolbrukere på Herre skole.
Nytt ventilasjonsaggregat med kjøleelementer på Rådhuset

Dette dekkes innenfor virksomhetens rammer.
Boligkontoret
•
Boligkontoret har behandlet 154 boligsøknader. 70 nye søknader, 23 bosetting av flyktninger, 61
søknader om fornyelse eller bytte av bolig
•
Det er lagt fram 94 saker til behandling i boligtildelingsutvalget, nytt i 2017.
•
Omsorgsboliger: 47 saker tildeling omsorgsbolig, herav 28 saker bolig med obligasjonslån
•
Rapport om kommunal bostøtte lagt fram
•
Antall Startlånsøknader behandlet : 60
•
Disponerte lånemidler 48,5 mill
•
Antall boligkjøp i 2017 ved hjelp av startlån er 17
•
Til sammen har 7 leietakere i kommunal bolig fått innvilget forhåndstilsagn til kjøp av hvorav 4 stk har
kjøpt bolig.
•
De siste 5 årene har 33 familier blitt hjulpet fra en leie situasjon til å eie sin egen bolig ved bruk av
Startlån og tilskuddsmidler
•
Gode tilbakemeldinger fra Husbanken i forbindelse med by- og tettstedsprogrammet
Bamble kommune deltar i Husbankens by- og tettstedsprogram. I løpet av 2017 ble det satt i gang flere nye
prosjekter hvor det samarbeides på tvers av alle enheter. Det trekkes spesielt fram «Boligskolen» som er et
undervisningsopplegg utviklet av programleder i samarbeid med VIVA hvor det gis opplæring i det å bo. I løpet
av 2017 er boligskolen utviklet videre og pensum evaluert og revidert. Økonomirådgiver og miljøservice er
trukket inn i undervisningsopplegget.
Etter kommunestyrets vedtak om nye rutiner for tildeling av bolig har boligtildelingsutvalget hatt mange saker til
behandling. De nye rutinene er mer arbeidskrevende, men sikrer søkerne likebehandling og gir de rett til å klage
på vedtaket etter forvaltningsloven. Det medfører at de som kvalifiserer til bolig blir satt på en venteliste dersom
det ikke finnes passende ledig bolig på søkertidspunktet.
I 2016 var det for første gang en ledighet i boligmassen. Denne tendensen har fortsatt i 2017. Det gjelder først
og fremst flyktningeboliger, men også ordinære utleieboliger. Etter flyktningestrømmen høsten 2015 ble
kommunene oppfordret av sentrale myndighet om å være med på «dugnad» om å bosette langt flere flyktninger
enn man var forberedt på i utgangspunktet. Det medførte at kommunen skaffet til veie boliger i samarbeid med
flyktningekontoret som det viste seg ikke var behov for. Mange av leiekontraktene er derfor sagt opp for å få
mer balanse i tilbud og etterspørsel.
En annen årsak til at det er ledighet i boliger antar man skyldes at prisen på husleiene ligger på samme nivå
som utleiemarkedet for øvrig. Det har medført at det ikke er mer attraktivt å leie kommunal bolig enn privat bolig.
Etterspørselen har gått ned og flere klarer å skaffe seg bolig på egen hånd. Dette er en villet og ønsket utvikling.

Prosjekt- og byggeledelse
Følgende prosjekter har virksomheten hatt ansvar for i 2017:
•
Nustadjordet: 9 boliger for funksjonshemmede
•
Nustadbakken: 8 boliger for rus/psykiatri pluss 2 plasser for øyeblikkelig hjelp
•
Barnebolig: Inkludert i Nustadjordet.
•
Lager Sentrumsgården: Avslag på søknad fra Fylkesmannen. Ny oppstart i 2018.
•
Eik gravlund: Halv utbygging. Alle dokumenter er klare til å sendes ut på anbud. Venter på
Bispedømmerådets godkjenning.
•
Bunestoppen: Reguleringsarkitekt på plass. Oppstartsmøte avholdt og regulering har startet.
•
Skipperhuset har blitt oppgradert utvendig.
•
Velhuset på Stathelle får nytt tak
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Bamble kommune

Årsmelding 2017

Eiendomsforvaltning
•
Skjerkøya: Flere interesserte tomtekjøpere. Fylt ut i sjøen slik reguleringsplanen gir anledning til. Dette
er en investering som vil føre til større og attraktive tomter. Solgt en stor tomt i 2017. Jobber med å leie
ut deler av arealet.
•
Brotorvet: Rettsforlik inngått februar 2017.
•
Rugtvedt: Omforent avtale om kjøp av grunnen dersom kommunestyret godkjenner.
•
Langesund bad: Pågående sak med tvist om hvem som har hjemmel til grunn.
•
Sundbykåsa har fått ny leietaker
•
Lenesås er solgt til Lenesås AS
•
Regulering av Rådhusplassen på Stathelle pågår
•
Bred deltakelse fra virksomheten i prosjekt om Framtidas ungdomsskole
•
Anbud på gjestebrygge Stathelle
•
Ervervet Mølletangen
•
Utarbeidet kompetanseplan for virksomheten 2017-2021
•
Arbeidet med Bamblemodellen mot sosial dumping

Miljøservice
•
Fortsatt med personutvikling som et sentralt virkemiddel for ansatte
•
Hatt besøk av Sandefjord, Klepp og Haugesund kommune for opplæring i miljøservicefaget.
•
Overtatt ansvar for renholdet på Vest Bamble aldershjem
•
Tegnet 2 års kontrakt for renhold av de nye helsekontorene i Skjærgårdshallen

Omstilling og innsparing
Det har blitt foretatt innsparinger i forbindelse med sammenslåing av virksomhetene. Vakanse i stillinger skal
sees i en større sammenheng på hele enheten. Dette styres av kommunalsjefen og skjer i tett samarbeid med
alle virksomhetslederne på enheten. Innsparing i drifta for 2017 er på ca. 600.000,- kroner.
Programleder har fått fast ansettelse for å styrke det boligsosiale arbeidet på lang sikt også utover
prosjektperioden som opprinnelig var 5 år.
Endring i ramme
Endring i ramme skyldes lønns- og prisregulering.

Utfordringer 2018:
•
Innsparingskrav i 2018 og framover (vil gå utover vedlikehold og drift)
•
Ivareta offentlig eiendomsrett. Mye areal privatiseres og vi mangler ressurser til å følge opp dette.
•
Innsparingskrav krever reduksjon i vedlikeholdet og planlagte tiltak
•
Avklare hva som skal skje med Skaugårdsgate 9, Herreveien 73, Nysteinveien 37, Den gamle skolen på
Rønholt og legesenteret på Rønholt
•
Utleie av Fogdegården
•
Tilpasse boligmassen til dagens behov (ledighet i boligmassen)
•
Ansette personell i vakante stillinger. Virksomheten drives uten egen økonomikoordinator. Bistand gis
av PLØK, men er av midlertidig karakter.

31.03.2017
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TJENESTEOMRÅDE: NÆRING, MILJØ OG
SAMFUNNSUTVIKLING
RESULTAT
STYRINGSMÅL

Resultat
2015

Resultat
2016

4

11

Riktig behandling etter Plan- og
bygningsloven
(Måles etter Fylkesmannens
endring av vedtak)
Administrasjonens innstilling
stadfestes av Fylkesmannen

77%

52%

Vedtatt
2017
0

100%

Kommentarer

Resultat
2017

1

89%

Det har vært fokus på riktig lovbruk også i
2017. Vi kan nå se at arbeidet har gitt
resultater.

(1 av 9 saker))

Antall saker behandlet etter plan- og bygningsloven: 193
Antall klager: 18
Antall klager sendt til fylkesmannen: 12
Antall klager behandlet av fylkesmannen: 9
Antall saker omgjort av fylkesmannen: 1 sak ble sendt tilbake til kommunen pga saksbehandlingsfeil.
Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:
Kontakt med næringslivet
Politisk og administrativ ledelse tilstreber å ha tett kontakt med næringslivet i kommunen. I tillegg til direkte
kontakt i enkeltsaker er det er gjennomført 2 næringsfrokoster med god oppslutning. Det er gjennomført 13
bedriftsbesøk i 2017. Normalt deltar ordfører, varaordfører, rådmann samt næringskontakt på
bedriftsbesøkene. Kommunen får i hovedsak gode tilbakemeldinger. Konklusjonen fra møter og kontakt er at
de fleste bedriftene klarer seg godt, men flere har merket nedgangen i oljesektoren. De har vist god
omstillingsevne så langt og nå er det en forsiktig optimisme i næringslivet.
Det er gjennomført 5 dialogmøter med NAV Bamble samt en næringsfrokost (i samarbeid med Bamble
Næringsforening) i 2017.
Av større saker det er jobbet med (høst 2017) er etablering av fiberløsning til Skjerkøya og Asdalstrand samt
sluttføring av forstudie «Bamble som turistdestinasjon» i samarbeid Med Visit Grenland. Videre har det også
vært kontakt/bearbeiding med 4-5 virksomheter som ønsker etablering på Skjerkøya (befaring, oppfølging og
videreføring av kontakt mot eiendomssjef).
Vekst i Grenland har også gjennomført innlegg/orientering på næringssaker på hvert formannskapsmøte.
Arbeidsplasser:
Tall for arbeidsplasser er hentet fra SSBs statistikk og Telemarksbarometeret.






Antall arbeidsplasser i kommunen totalt ved utgangen av 2016: 4850, en økning på ca. 70 i forhold til
2015.
Av dette utgjør helse-/sosialtjenester og undervisning 1 481 (1 477), 853 (832) var ansatt i industri, 806
(807) varehandel og reparasjon av motorvogner, 483 (403) i bygg og anlegg. (tall fra 2015 i parentes)
Bamble er best i Grenland når det gjelder næringsattraktivitet, en faktor som viser forskjellen mellom
faktisk vekst og den veksten som er forventet ut fra de strukturelle betingelsene. Det viser at kommunen
er attraktive for næringsliv.
Basisnæringene f.eks. Inovyn AS og Ineos AS, som produserer varer og tjenester for et større marked,
står for hoveddelen av verdiskapingen.
Utdanningsnivået er over middels for i forhold til kommunene i resten av landet.

Arbeidsledigheten var pr 31.12.17 på 2,0 %. Det er merkbart ned fra 2,8 % ved utgangen av 2016. Det er under
gjennomsnittet i Telemark som var 2,4 % samme tidspunkt.
Næringstomter
31.03.2017
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Det er stor interesse for næringstomter i kommunen. Mange av forespørslene er knyttet til utbyggingen av E18
og tilgang til sjø. Det er interessenter til store deler av det kommunale arealet på Skjerkøya, og arbeidet med
uttak av stein er i ferd med å bli avsluttet. Nytt næringsareal på Meikjær har god pågang og et nytt og
spennende areal på Tangvald er under opparbeidelse.
Frier Vest
Frier Vest AS ble etablert i 2015. I løpet av 2016 har Ineos AS og Grenland havn IKS gått inn på eierside med kr
30 000 hver. Styret er ledet av Terje Christensen fra Ineos AS. Frier Vest AS har fått ansvaret for utarbeidelse
av områdeplan.

Bredbånd:
Kommunen har mottatt et statlig tilskudd på kr 3 150 000 til utbygging av bredbånd til husstander som mangler
grunnleggende dekning. Bamble kommune har bevilget kr 500 000. Anbudet ble lagt ut på DOFFIN og Telenor
ASA er valgt som leverandør. Fiber er valgt som løsning. Arbeidet vil pågå i 2018.
Plan:

Følgende detaljplaner ble egengodkjent av kommunestyret i 2017.
Plan id 237 Detaljregulering Prestvika 80/7
Plan id 271 Del av linaasgt-innenfor gjeldende plan id 218
Plan id 276 Omreg. del av Kverndalen –Croftholmsunet
Plan id 289 omreg. Langesunds sentrum – Damskipskai
Plan id 290 Smitangen – Langesund
Plan id Detaljplan Rugtvedt – tunnel
Plan id 302 Reg.endring del av 21/281-Stokkevannsvn.19
Mindre endring del av Rugtvedt næringsområde – (berører plan id 191)
Plan id 311 Reguleringsendring for Hegna bru
Plan id 312 Reguleringsendring for Hydal bru
Plan id 313 Reguleringsendring for Vinterdal –Tinderholt
Plan id 314 Reguleringsendring for Mørkekjerr bru-Stemmen
Plan id 315 Reguleringsendring for Svarholt Brua
Plan id 316 Reguleringsendring for Rønholtbrua
Plan id 317 Reguleringsendring for Vardås-Langrønningen
Plan id 318 Reguleringsendring for Dørdal –Langrønningen
Virksomheten har også i 2017 brukt mye ressurser på Nye veiers utbyggingsplaner for ny E-18.

Byggesak:

Det har også i 2017 vært nedgang i antall behandlede byggesaker. En årsak er at det heller
ikke i denne perioden er opparbeidet nye bolig/hyttefelt. Vi har også noe etterslep pga.
nyansettelser, sykdom, samt at veiplanene for ny E-18 har tatt mye tid.
Bamble kommune ble dette året med i et prosjekt med tanke på innføring av eByggeSak i
Grenlandskommunene. eByggesak er et fagsystem for enklere og bedre byggesaksbehandling
for kommuner. Fagsystemet bygger på spesifikasjon fra KS og Direktoratet for byggkvalitet, og
er tett integrert med både kommunale og nasjonale tjenester og registre.
Grenlandskommunene har også hatt samarbeidsmøter om gebyr der målet er å endre
kommunenes regulativer i tråd med selvkostreglene. Det er gjort forberedelser slik at vi i slutten
av 2018 skal ha mulighet til å ta ut bedre grunnlagsmateriale enn vi har i dag.

Geodata:

På oppmålingsiden er det aktivitet på linje med fjoråret, men fortsatt noe lavere enn 2015.
Grunnen er at det ikke er startet opp bygging på ferdig regulerte boligfelt.
Prosjekt med å gi alle eiendommer i Bamble offisiell adresse er godt i gang. 28 veier/områder er
tildelt veinavn. 856 nye adresser er tildelt. Dette er et omfattende arbeid som har tatt mye tid i
2017 og vil fortsette i 2018.

Miljø:

31.03.2017

I 2017 fikk Bamble kommune 2,6 millioner kroner fra miljødirektoratets klimasatsordning til
etablering av en fyllestasjon for biogass. Arbeidet med realisering av stasjonen skjer i 2018. Å
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redusere klimagassutslipp fra transport er en oppfølging av kommunens klima- og energiplan
samt målene som ble satt i prosjektet «Klimakutt Grenland.» Biogassen blir produsert ved «Den
magiske fabrikken» til Greve biogass i Vestfold, og fordelene ved å benytte biogass som
drivstoff for kjøretøy er mange: dette er dagens teknologi, den er klimanøytral, den er laget på
lokale avfallsressurser og den bidrar derfor til den sirkulære økonomien i Telemark.
Boston AS ilagt 200 000,- i overtredelsesgebyr for å ha etablert kunstig sandstrand i et område
med viktige naturtyper. Bamble kommune har i flere år hatt fokus på at denne type tiltak er
søknadspliktige, slik at vi kan gjøre en grundig vurdering av tiltaket på forhånd. Det ble derfor
valgt å gjøre en ulovlighetsoppfølging av et slikt tiltak i et sårbart område, hvor det ikke var søkt
om godkjenning på forhånd.
I september ble det gjennomført el-fiske i 4 bekker i Bamble kommune. Resultatet ble 3 nye
lokaliteter registrert som sjøørretførende. Dette er informasjon og kunnskap som er viktig i
arealplanlegging, slik at vi har gode forutsetninger for å ivareta hensynet til fisk og
naturmangfold.
Planarbeid: E18, Fossing Storsmolt (miljøkrav for Fossingfjorden som resipient), Kystsoneplan
Andre prosjekter: Kystlotteriet; en oppfølging eller et resultat av prosjektet «Plast på avveie».
Fiskepassasje og habitatforbedrende tiltak i Bolvikelva (Herrevassdraget).

Landbruk:

Elektronisk tinglysing: Bamble kommune har forskrift om boplikt i alle boliger. Før tinglysing
av alle overdragelser av eiendom kreves det derfor at kjøpere av eiendom må sende
Egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen (eller søke konsesjon). Det er rundt 530 slike
egenerklæringer i Bamble pr. år. Statens Kartverk satte fra den 18 april 2017 i gang et nytt
system for tinglysing av rettigheter i fast eiendom gjennom elektronisk tinglysing. Kommunene
fikk samtidig overført oppgaven med å føre egenerklæringer om konsesjonsfrihet i matrikkelen.
Elektronisk søknad om produksjonstilskudd i jordbruket. Fra mai 2017 kan
jordbruksforetakene søke produksjonstilskudd kun via et nettbasert system via Altinn. Alle måtte
derfor «på nett». Dette var krevende for mange søkere. Samla tilskuddsbeløp for Bamble i
denne ordningen i 2016 var 5.25 mill.kr. fordelt på 47 søkere, så det er en viktig ordning for de
aktive bøndene i Bamble.
Grøfting av jordbruksjord: Bamble ble tildelt kr. 100.000 i tilskudd til grøfting til jordbruksareal
for 2017. Det var kun en søknad om tilskudd, og ble innvilget kun kr.17.000. Behovet for
drenering av jord i Bamble er stort, men det er også kostbart og arbeidskrevende.
Det er ført i alt 112 skogfondsanvisninger i Web-Skas og utbetalt kr 158 289,- i tilskudd til
skogkultur. Det er gitt godkjenning på nybygging av i alt 1 skogsbilvei og 1 traktorvei,
ombygging av 3 skogsbilveier og 1 traktorvei. To veisøknader er oversendt til behandling etter
PBL.
Elg og hjortejakt i kommuneskogen er utleid til Bamble Jeger og fiskerlag som opplæringsjakt.
Det ble skutt en hjortekalv. Ingen hogst eller skogkultur i kommuneskogen i 2017.
En skogbrann på Herre i april omfattet et areal på ca.180 daa.
Har vært mye ekstra møtevirksomhet knyttet til omregulering av ny E-18 og
viltoverganger/bruer.
Arbeidet med nye skogbruksplaner har gått etter fremdriftsplanen med markbefaringer på
sommeren/høsten. Planene ferdigstilles i løpet av 2018.
Det ble i 2017 skutt i alt 33 elg og 46 hjort på areal som blir administrert fra Bamble. Det er
innrapportert 211 felte rådyr. Bamble vilt- og innlandsfiskenemnd har avholdt i alt 7 møter,
deriblant et oppsummeringsmøte med alle elgjaktlag og det årlige elgjegermøte på Rønholt.
Fortsatt store utfordringer knyttet til en svært høy bestand av grågås i form av beiteskader og
tilgrising av offentlige områder. Tiltak som gjøres er eggpunktering og tildeling av skadefelling.
Det er gjennomført jegerprøveeksamen for i alt 28 stk.
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Eiendomsskatt: Taksering av endring og nybygg i 2017:


Boliger: 16 nybygg, 11 leiligheter i to-/flerboliger, 2 ombygginger/tilbygg, 4 nye garasjer



Fritidsboliger: 14 nybygg, 11 tilbygg, 7 fritidsboliger innenfor egen privat reguleringsplan,
162 tilkopling VA-nettet



Næring: 10 nybygg, 4 endringer/tilbygg



Verk & bruk: ingen

Eksterne pålegg:
Oppfølging av kommuneplanens arealdel.
Omstilling og innsparing:
Generelle krav til innsparinger for hele enheten.
Utfordringer i 2018:




31.03.2017

Innsparingskrav i 2019 og framover
Videre arbeid med kvalitet på byggesaksbehandlingen.
I forbindelse med Kystsoneplanen, i regi av Fylkeskommunen, påregnes det en del
registreringsarbeider, i tillegg til medvirkning i planarbeidet. Det er bestilt en marinfaglig utredning fra
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet (HI).
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ØKONOMISK STYRING
Tall i tusen kroner

Virksomhet
Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning
Brann og ulykkesberedskap
Kommunalteknikk, vei og park
Bygg- drift og vedlikehold
Bolig/bygg og eiendomsforvaltning
Næring, miljø og samfunnsutvikling
Eiendomsforvaltning
Kommunalteknikk, renovasjon, vann og avløp
Enhet for teknikk og samfunnsutvikling

Regnskap
2016
1 277
10 000
12 512
54 095
-6 735
9 235
0
-23 483
56 900

Regnskap
2017
409
9 900
12 757
0
0
8 816
48 790
-19 028
61 644

Endring
regnskap
2017 - 2016
-868
-100
245
-54 095
6 735
-419
48 790
4 455
4 744

Avvik
Rev.budsj.
rev.budsj. 2017
regnskap 2017
409
0
9 900
0
12 757
0
0
0
0
0
8 816
0
48 790
0
-22 496
-3 468
58 176
-3 468

ENHET FOR TEKNIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING
Enheten totalt gikk med et overskudd på ca. 1.8 mill. kr. Dette skyldes tett kostnads- og budsjettoppfølging både
på interne driftsprosjekter og i driften. I tillegg har flere virksomheter vakanser. Det har også vært reduserte
driftsutgifter på vei og vintervedlikehold.
Overskuddet er plassert på maskinfond for kommunalteknikk og eiendomsforvaltning, og på HMS-fond for
brannmannskapene.
VAR gikk med et underskudd på totalt 3,5 mill. kroner. som i hovedsak skyldes manglende inntekter og økte
kostnader i forhold til budsjett.
VIRKSOMHETENE
TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING
Underskudd som skyldes ikke fordelte innsparingstiltak.
BRANN OG ULYKKESBEREDSKAP
Virksomheten har et merforbruk på kr. 100`
Dette er tidligere varslet gjennom driftsrapport og skyldes i hovedsak stor skogbrann og øvelse SCOPE.
Merforbruket er dekket innenfor enhetens rammer.
KOMMUNALTEKNIKK, VEI OG PARK
Tjenesteområdene park og skjærgårdstjeneste har noe høyere driftsutgifter enn budsjettert mens
tjenesteområdet vei har lavere driftsutgifter enn budsjettert. Totalt sett har det vært en reduksjon i forbruket fra
2016 til 2017.
Grunnen til overskudd er redusert drift innenfor tjenesteområdet vei samt at behovet for vintervedlikeholdet var
moderat i 2017.
BYGG- DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Avsluttes ansvarsområde
BOLIG/BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING
Avsluttes ansvarsområde
NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING
Gebyrinntekter Geodata 2017 er kr. 733 000,- lavere enn budsjett. Det kan, slik det ser ut i dag, blir tilsvarende
for 2018.
EIENDOMSFORVALTNING
Overskudd skyldes vakanse, og god kostnadskontroll på interne driftsprosjekter.
31.03.2017
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KOMMUNALTEKNIKK, RENOVASJON, VANN OG AVLØP
Renovasjon:
Avvik revidert budsjett / regnskap
Det var budsjettert med noe høyere inntekter i 2017 enn det som ble resultatet.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Renovasjonsgebyrene ble senket med 10% fra 2016 til 2017. Dette skyldes behov for å bruke av selvkostfond.
Fondsavsetninger
Det ble brukt 327 700 av selkostfond Renovasjon.
Vann:
Avvik revidert budsjett / regnskap
Det var budsjettert med noe høyere inntekter i 2017 enn det som ble resultatet samtidig som driftsutgiftene ble
betydelig lavere enn budsjettert.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Utgiftsnivået er stabilt, inntektsnivået vil variere utfra behov for bruk fond.
Fondsavsetninger
Det ble brukt 3 145 000 av selkostfond Vann.
Avløp:
Avvik revidert budsjett / regnskap
Inntektene er høyere enn budsjettert. Samtidig er utgiftene også høyere enn budsjettert.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Utgiftsnivået er noe høyere i 2017 enn 2016, samtidig som aktiviteten også er høyere derav også inntektene.
Fondsavsetninger
Det ble brukt 325 000 av selkostfond Avløp.
Septik:
Avvik revidert budsjett / regnskap
Driftsutgiftene er lavere og inntektene noe høyere enn budsjettert.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Både inntekter og utgifter er høyere for 2017 enn 2016. Dette skyldes høyere aktivitet, flere tanker er tømt
utenfor fast rute.
Fondsavsetninger
Det ble avsatt 326 700 til selkostfond Septik.

31.03.2017
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ENHET FOR SKOLE OG BARNEHAGE
INNLEDNING
Liv og Røre på timeplanen
Vi har det skikkelig moro på skolen, forteller elever fra 10.trinn på Langesund ungdomsskole. Vi lærer
kjempemasse når vi får være ute hver dag og har undervisning. Skoledagen går mye fortere og vi trives bedre,
sier de.
Ine Victoria Bredesen er ressurslærer for "Liv og Røre"-prosjektet. Hun kan fortelle at skolen er med på et
prosjekt sammen med alle skolene i Bamble. Det heter "Liv og røre" og nå forskes det på 8. klassingene for å
finne ut hva en times fysisk aktivitet pluss fokus på et sunt kosthold kan ha å si for helse og læring, forteller Ine.
Dessuten har vi bestemt at prosjektet skal omfatte alle elevene. Derfor står liv og røre på timeplanen til alle
klassene.
Læreren bekrefter det elevene har fortalt, elevene er mer engasjert og virker mer motivert for læring også i de
andre timene. Skolen har fra før av en flott kantine som serverer et varmt måltid til en billig penge fire dager i
uka. Det fokuseres på sunn mat både på kantina og i mat- og helsetimene.
Kommunestyret vedtok i juni 2017 ny Strategiplan for enhet skole og barnehage. Dette dokumentet er enhetens
pedagogiske plattform og definerer langsiktige målsettinger og strategier. Målsettingene definert i dokumentet
er:


Alle barn skal bli vinnere i eget liv



Alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet



Alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø

 Alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet.
Liv og Røre-prosjektet er et konkret tiltak for å nå disse målsettingene, og så langt er det gjort mange positive
erfaringer.
2017 var et spennende år med flere utfordringer både i skole og barnehage. Innenfor barnehageområdet var det
nødvendig med en nedbemanning som følge av færre barn i kommunen. I skole har elevtallsutviklingen vært
synkende i flere år, så derfor var det gledelig med et lite oppsving fra høsten 2017, hvor det startet 1643 elever i
skolene i Bamble, mot 1634 året før.
Fødsler fordelt på skolekretser
2016

2017

Langesund

34

35

Stathelle

48

47

Rugtvedt

31

28

Herre

14

11

Rønholt

12

19

1

0

Utenfor kommunen
Totalt i Bamble

140

140

Etter et år med høy turnover blant ledere i enheten i 2016, spesielt innenfor tjenesteområdet skole, har nå
ledergruppa i enheten «satt seg» og vært stabil gjennom 2017. Fokuset innenfor skole og barnehage i 2017 og
videre framover har vært å skape en felles retning og utvikling, blant annet gjennom felles IKT-løft for enheten
og felles lokale læreplaner for hele grunnskoleløpet. Dette er ikke minst viktig med tanke på at alle elever i
ungdomsskolen skal samles i en felles skole fra høsten 2020.
Kommunalsjef ser fortsatt fram til å kunne arbeide langsiktig og målrettet sammen med virksomhetsledergruppa
for å utvikle tjenestene i enheten.
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NØKKELTALL FOR ENHETEN:
Nøkkeltall
Bamble
2015

31.03.2017

Bamble
2016

Bamble
2017

Porsgru
nn
(2016)

Skien
(2016)

Kragerø
(2016)

Netto driftsutgifter til
grunnskole (202), per
innbygger 6-15 år *) **)
Brutto driftsutgifter,
grunnskoleopplæring, i
prosent av totale brutto
driftsutgifter
Netto driftsutgifter per
innbygger 1-5 år i kroner,
barnehager
Brutto driftsutgifter,
barnehage, i prosent av
totale brutto driftsutgifter
Årsverk for
undervisningspersonale

87,197

88,806

*

84,806

79,661

91,174

Landet
uten
Oslo
(2016)
83,463

19.5 %

19.3 %

*

18.3 %

19.3 %

19.2 %

19.7 %

130,503

137,686

*

140,416

128,952

141,267

137,613

9.8 %

9.5 %

*

10.6 %

10.7 %

8.6 %

11.5 %

150.7

154.1

152.4

348.5

530.0

114.7

0.0

Lærere grunnskole, kvinner

142

127

133

372

547

152

0

Lærere grunnskole, menn

38

35

35

117

199

37

0

Andel ansatte med
barnehagelærerutdanning ift
pedagognormen
Andel styrere og
pedagogiske ledere med
godkjent
barnehagelærerutdanning
Andel lærere med
universitets/høgskoleutdanning og
pedagogisk utdanning
Andel undervisning gitt av
undervisningspersonale med
godkjent utdanning
Ansatte i alt kommunale
barnehager

37.7 %

37.0 %

38,8 %

37.5 %

42.1 %

47.1 %

36.0 %

100 %

100 %

100 %

95.8 %

95.6 %

100.0%

91.9 %

89,4 %

99,4 %

93,5 %

87.9 %

87.9 %

80.4 %

86.8 %

97.4 %

99.8 %

95,8 %

99.0

97.5

100.0

0.0

114

112

111

233

397

125

Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn
(Antall elever delt på antall
årsverk)
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn
(Antall elever delt på antall
årsverk)
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 8.10.årstrinn (Antall elever delt
på antall årsverk)
Andel elever i kommunens
grunnskoler, av kommunens
innbyggere 6-15 år
Andel innbyggere 6-9 år i
kommunal SFO

13.6

12.9

*

13.5

13.1

11.5

13.0

12.8

12.4

*

15.0

13.4

11.5

13.2

14.3

14.4

*

14.5

15.0

12.5

14.1

97.7 %

97.4 %

96,6 %

96.0 %

94.6 %

96.9 %

95.8 %

52.5 %

44.8 %

47,5 %

62.2 %

54.8 %

56.6 %

57.8 %

Antall elever

1,654

1,634

1,643

3,988

5,956

1,093
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Nøkkeltall

Bamble
2015

Bamble
2016

Bamble
2017

Porsgru
nn
(2016)

Skien
(2016)

Kragerø
(2016)

Landet
uten
Oslo
(2016)

Antall elever 1.-4. årstrinn

660

626

630

1,568

2,376

417

Antall elever 5.-7. årstrinn

457

494

531

1,217

1,796

313

Antall elever 8.-10. årstrinn

537

514

482

1,203

1,784

363

Antall elever i kommunal
SFO 6-9 år

351

284

299

1,029

1,386

254

Andel barn i kommunale
barnehager i forhold til alle
barn i barnehage
Andel barn 1-5 år med
barnehageplass

56.8 %

55.6 %

55,4 %

34.6 %

41.5 %

85.3 %

49.3 %

90.1 %

90.5 %

*

97.4 %

88.4 %

93.1 %

91.5 %

Andel elever i grunnskolen
som får særskilt
norskopplæring
Andel elever i grunnskolen
som får spesialundervisning

4.7 %

3.9 %

3,8 %

5.9 %

8.6 %

5.6 %

5.6 %

9.1 %

8.2 %

7,5 %

7.6 %

7.8 %

9.6 %

7.8 %

Andel elever i grunnskolen
som får spesialundervisning,
1.-4. trinn
Andel elever i grunnskolen
som får spesialundervisning,
5.-7. trinn
Andel elever i grunnskolen
som får spesialundervisning,
8.-10. trinn
Andel timer
spesialundervisning av antall
lærertimer totalt
Leke- og oppholdsareal per
barn i barnehage (m2)

7.3 %

3.7 %

3,2 %

5.1 %

4.8 %

7.1 %

5.2 %

9.8 %

11.5 %

10,6 %

7.4 %

9.8 %

10.3 %

9.2 %

10.6 %

10.5 %

10,0 %

11.0 %

9.7 %

12.1 %

10.1 %

15.1 %

17.6 %

15,8 %

17.6 %

17.0 %

23.7 %

17.5 %

6.2

6.2

6.2

5.5

5.2

6.1

5.7

* Tall ikke tilgjengelig pr. 23.02.18. Tallene vil bli presentert i Tilstandsrapport for enhet skole og barnehage.
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TJENESTEOMRÅDE: BARNEHAGE
Bamble kommune har, med seks kommunale og fem private barnehager, god barnehagedekning. Et lavt
fødselstall i 2015 førte til mye ledig kapasitet i kommunale barnehager på Langesundshalvøya høsten 2016.
Alle som ønsket det fikk derfor tilbud om barnehageplass vinter/vår 2017. For å tilpasse kapasiteten til antall
barn, ble antall barnehageplasser redusert fra august 2017. Nustad reduserte med 14 barn under tre år og
Grasmyr med 9 barn under og 9 barn over tre år. Bemanningen ble redusert med 3 årsverk i Nustad og 4,2
årsverk i Grasmyr.
Fra høsten 2017 ble retten til barnehageplass utvidet til å gjelde barn som fyller ett år i oktober og november.
Barnehageloven §12 gir barn som er født i august eller er eldre rett til plass fra august, barn som fyller ett år i
september, oktober og november har rett til plass fra den måneden de fyllet ett år. Forutsetningen er at barnet
er bosatt i kommunen og at det er søkt plass innen fristen for hovedopptaket, 1. mars.
Ved hovedopptaket i 2017 fikk alle barn med rett til plass tilbud om barnehageplass, og tilnærmet alle plasser
ble fylt opp. En konsekvens av redusert kapasitet er at de fleste søkere som ønsker plass vinter/vår 2017/18
ikke vil få tilbud om plass før fra august 2018. Med stor variasjon i antall barn i årskullene blir det en stor
utfordring å tilpasse antall barnehageplasser til behovet for plasser.
Bestemmelsen om at barn som er født sent på året har rett på plass, fører til at barnehagene må ta imot små
barn som skal venne seg til barnehagelivet hele høsten. Dette er krevende for personalet og utfordrer både det
pedagogiske arbeidet og daglig drift.
I juni 2017 la Kunnskapsdepartementet fram et forslag om økt pedagogisk bemanning i barnehagene og et
minimumskrav til grunnbemanning. Kommunestyret gav sin tilslutning Bambles høringsuttalelse som støtter
forslaget. Ny pedagognorm er vedtatt og gjelder fra 1. august 2018. Forslaget om bemanningsnorm er ennå
ikke vedtatt.
Kommunale barnehager gjennomførte i 2016 Utdanningsdirektoratets nasjonale foreldreundersøkelse med godt
resultat. Barnehagene vil gjennomføre undersøkelsen annet hvert år, og det foreligger derfor ikke resultater for
2017.

Barnehage – målindikatorer
31.
32.
33.

Barn i vekst er i aktiv bruk i alle kommunale
barnehager.
Andel pedagoger i læringsmiljøet
(Basert på tall fra Barnehagefakta)
Foresattes tilfredshet med barnehagetilbudet

Status
01.01.17

Status
01.01.18

-

7/7

43%

43%

4,5 (av 5)

-

Status
01.01.19

Status
01.01.2
0

Ny rammeplan for barnehager fra august 2017 og enhetens strategiplan legger føringer for barnehagenes
pedagogiske virksomhet.
Alle barnehager jobber fortsatt aktivt i forhold til fysisk aktivitet og helse. De følger helsemyndighetenes
anbefalinger om kosthold og er med i Fiskesprell. Det tilrettelegges for daglig fysisk aktivitet inne, på uteområdet
eller på turer i nærliggende fine naturområder.
Gjennom Være sammen programmet har barnehagene kontinuerlig fokus på barnehagens læringsmiljø. En
viktig faktor er varme og grensesettende voksne som er bevisste sitt ansvar for å bygge gode relasjoner slik at
alle barn opplever seg inkludert og opplever trygghet og mestring.
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Som en videreføring av Være sammen arbeidet satte barnehagene i gang et nytt utviklingsarbeid i 2017;
Inkluderende språkfellesskap. Å støtte barns språkutvikling er et av barnehagens kjerneområder og sammen
med tilhørighet, inkludering og mangfold er dette arbeidet i tråd med både rammeplan og strategiplan.
Et mål med barnehagenes utviklingsarbeid er kompetanseheving av ansatte. Den sentrale strategien
Kompetanse for fremtidens barnehage legger stor vekt på barnehagebasert kompetanseutvikling som inkluderer
alle ansatte. Som inspirasjon til og utgangspunkt for intern kompetanseheving er det arrangert to felles
kursdager med tema Barn med psykososiale vansker og forebygging av mobbeadferd i barnehagen og Kultur
og oppdragermetoder.
Styrere fra kommunale barnehager har deltatt på ressursveilederkurs i regi av Være sammen der tema var
utfordrende adferd og tidlig innsats i tillegg til kommunikasjon og endringsledelse. Barnehagelærere har deltatt
på ordinært veilederkurs (10 stp).
Enheten legger til rette for videreutdanning i tråd med utdanningsdirektoratets føringer. I 2017 avsluttet én styrer
og fire barnehagelærere studiet Profesjonsveiledning. En pedagogisk leder tar masterutdanning i
Utdanningsledelse. To fagarbeidere startet studier på fagskolen med tema Barn med særskilte behov og Språk,
flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen.
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TJENESTEOMRÅDE: SKOLE
LÆRINGSRESULTATER
I flere år har læringsresultatene i form av
grunnskolepoeng i Bambleskolen gått
jevnt og trutt oppover. Nå er Bamble
kommune igjen foran gjennomsnittet i
Telemark, og grunnskolepoengene har
aldri vært så tett opp mot
landsgjennomsnittet som nå. I tillegg
gjorde elevene i Bambleskolen det
generelt meget bra på eksamen på 10.
trinn våren 2017. Spesielt gledelig var
resultatene i skriftlig eksamen
matematikk, snittkarakteren gikk fra 2,6
til 3,3. Det tar Bamble opp til 4. plass i
Telemark.

Grunnskolepoeng utvikling
42,0
41,0
40,0
39,0
38,0
37,0
36,0
35,0
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Det er vanskelig å være helt sikker på
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Bamble kommune
hva som har gitt denne positive
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Telemark fylke
utviklingen, men enheten er ganske
trygge på at fokuset på utviklingsarbeid
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Nasjonalt
spiller inn som en positiv faktor. I de
senere år har skolene hatt fokus på Respektprogrammet og Respekt for regning i skole. Sammen med Være
Sammen i barnehagene gir dette en rød tråd i hele opplæringsløpet. Med sterkt fokus på læringsmiljø og
elevsyn skaper dette grobunn for læring. Elevundersøkelsen underbygger dette med gode resultater i forhold til
trivsel og mobbing. Resultater på de nasjonale prøvene i engelsk, norsk og matematikk viser at Bamble er på
landsgjennomsnittet på 8. trinn, mens det ligger litt under på 5. og 9. trinn. Landsgjennomsnittet for 5. og 8. trinn
er 50, for 9. trinn 53-54.
Læringsresultater

Status
01.01.1
7

Status
01.01.1
8

1.

Grunnskolepoeng er på nasjonalt nivå

39,4

40,9

2.

Nasjonale prøver i lesing 5. trinn

49

47

3.

Nasjonale prøver i lesing 8. trinn

49

50

4.

Nasjonale prøver i lesing 9. trinn

56

52

5.

Nasjonale prøver 5. trinn i regning

49

48

6.

Nasjonale prøver 8. trinn i regning

46

49

7.

Nasjonale prøver 9. trinn i regning

54

50

8.

Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn

48

49

9.

Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn

48

50

10.
11.

31.03.2017

Andel elever under kritisk grense på leseprøver i 1. klasse
(pr. mars)
Elevundersøkelsen viser at prinsippene for vurdering for
læring er ivaretatt

Status
01.01.1
9

Status
01.01.2
0

3,73

3,79
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LÆRINGSMILJØ
Et godt læringsmiljø er grunnlaget for gode resultater og er noe vi har stort fokus på. Elevundersøkelsen måler
både trivsel, trygt miljø og mobbing. I de senere år har vi hatt gode resultater på disse områdene, også i 2017.
På disse områdene scorer vi på landsgjennomsnittet. Det inspirerer oss til å opprettholde fokus på disse
områdene. I 2018-19 skal vi delta på Utdanningsdirektoratets satsing Inkluderende barnehage- og skolemiljø.
Det vil gi oss påfyll av kompetanse når det gjelder mobbing og hvordan vi kan bli enda bedre på dette området.
En mobbesak er en for mye, og det vil alltid være vårt utgangspunkt.

Læringsmiljø

Status
01.01.1
7

Status
01.01.1
8

4,72

4,67

Status
01.01.1
9

Status
01.01.2
0

Læringsmiljø
12.

Elevundersøkelsen viser at ingen elever blir mobbet.
(mobbing blant elever)

13.

Elevundersøkelsen viser at området Læringskultur
(motivasjon og mestring) er over nasjonalt snitt.
Motivasjon:

3,93

3,88

14.

Elevundersøkelsen viser at området Læringskultur
(motivasjon og mestring) er over nasjonalt snitt. Mestring:

4,06

4,05

98,4%

*

Ungdata-undersøkelsene viser at antallet unge med
emosjonelle vansker går ned
* Gjennomføres på nytt uke 9-11 i 2018
15.

OVERGANG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Et av de viktigste nasjonale målene i utdanningssektoren er å øke gjennomføringen i videregående opplæring.
Enheten har i dag et godt samarbeid med Bamble videregående skole, og begge parter er interessert i å utvikle
dette videre, spesielt med tanke på den nye ungdomsskolen. Dette temaet er løftet inn i prosjektet Framtidas
ungdomsskole. Det er viktig at elevene er forberedt på overgangen og får gode råd gjennom
rådgivningstjenesten. Her rapporterer elevene gjennom Elevundersøkelsen høy tilfredshet med veiledningen,
markant bedre enn i landet for øvrig. Statistikken viser at nesten alle elever som går ut av 10. klasse begynner
på videregående opplæring. I 2016 var tallet 95,3%, i 2017 96,8%. Årsakene kan være at enkelte velger å gå på
folkehøyskole eller gå på skole et år i utlandet etter fullført grunnskole.
Overgang videregående opplæring

31.03.2017

Status
01.01.1
7

Status
01.01.1
8

16.

Rådgivning – grunnlag for videre valg av utdanning og yrke

3,84

3,96

17.

Andel elever med direkte overgang ungdomsskole –
videregående opplæring

95,3%

96,81%

18.

Gjennomføring videregående opplæring VG1, første året
etter ungdomsskole

77,9%

81,2%

19.

Gjennomføring videregående opplæring VG3, femte året
etter ungdomsskole

70,4%

68,6%

Status
01.01.1
9

Status
01.01.2
0
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TJENESTEOMRÅDE: SFO
Kommunens SFO-tilbud omfatter en rekke aktiviteter som fysisk aktivitet, lek og sosial læring. SFO er en viktig
arena for lek og sosialt samspill i trygge rammer med autoritative voksne. Det tilrettelegges for bredde og
variasjon i hverdagen med tid og rom for utvikling av relasjoner, lek og vennskap.
Som en del av et målrettet arbeid med virksomhetenes felles verdigrunnlag for skole og SFO har SFO-lederne
vært inkludert i prosessen. SFO-lederne har deltatt i strategiseminar med virksomhetslederne, og en skolefaglig
rådgiver bidrar til å kvalitetssikre utviklingsområdene i SFO. SFO-personalet har også deltatt i
Kompetansegaven. Målet er å sikre helhetlig og sammenhengende oppfølging av barnet i skole og SFO.
SFO-lederne og skolefaglig rådgiver startet vårhalvåret med tema Liv og Røre med jevnlige samarbeidsmøter
utover året. Høsten startet med planleggingsdag for ansatte i skole og SFO med kursing i Liv og Røre. Alle
SFOer har Liv og Røre på aktivitetsplanen, med noe lokale variasjoner i innhold og hyppighet. Kursrekken
fortsetter med Fiskesprell og kosthold i 2018.
Høsten 2017 begynte vi arbeidet med brukerundersøkelse for foresatte med barn i SFO. Spørsmålene er ferdig
utarbeidet og undersøkelsen er tenkt gjennomført våren 2018.
Vi ser en negativ utvikling i antall barn som benytter seg av tilbudet i SFO. Det er også en nedgang av barn som
har 100% plass, og en øking i antallet som benytter 60% plass. Enkelte SFOer opplever at barn slutter allerede
på 2.trinn og at det er svært få barn som benytter SFO etter 3.trinn. Store svingninger i antall barn gjennom året
gir utfordringer i forhold til planer og aktiviteter.
Foresatte har lenge etterspurt flere varianter i oppholdet i SFO. I februar ble det innført et nytt oppholdstilbud i
SFO. Dette omfatter kun morgen og utgjør en sats på 30%.
Det er etablert en egen prosjektgruppe som skal vurdere det totale SFO-tilbudet i kommunen. Gruppens
innstilling vil foreligge mars 2018.
FOKUSOMRÅDER FOR SFO
Sosial kompetanse – tidlig innsats
Mål
 God oppstart
 Sikre et godt samarbeid hjem-skole –SFO til
beste for barnet

Kosthold og helse
Mål
 Bidra til et sunt kosthold ut fra
helsedirektoratets retningslinjer

Fysisk aktivitet
Mål
 Ha fokus på variert fysisk aktivitet og
bevegelse i frilek og i tilrettelagte aktiviteter

31.03.2017

Tiltak
Assistenter som jobber i skole og SFO
Kommunens rutiner for overgang
barnehage-skole følges
 Gode rutiner for oppstart i SFO
 Felles ordensreglement og rutiner
 SFO personal deltar på
ansvarsgruppemøter ved behov
 Samtlige assistenter har deltatt i kursrekken
Respekt








Tiltak
Økt innslag av fiskeprodukter
Mer frukt og grønt
Variert pålegg
Personalet har blitt kurset i «Fiskesprell»








Tiltak
Varierte aktiviteter med fokus på frilek
Aktiviteter i gymsal
Turer i nærmiljøet
Aktiv bruk av uteområdet
Ballbingen
Personalet er kurset i «Ut med SFO»
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TJENESTEOMRÅDE: PPT OG SPKS
2017 var et år med store endringer i virksomheten. Tre rådgivere har gått av med pensjon og logoped har
sluttet. Dette innebar at halvparten av rådgivergruppa ble endret. Vi prioriterte å ha en overlappingsperiode for å
sikre kontinuitet i arbeidet vårt. Vi har kartlagt behovet for sertifiseringskurs og testkompetanse.
Kompetansebygging på dette feltet startet i 2017 og fortsetter i 2018.
Det har også blitt påbegynt en prosess for å innføre et nytt fagsystem i PPT. Nåværende fagsystem vil bli
foreldet i løpet av et par år. Prosessen er et samarbeid med PP – tjenestene i Kragerø og Porsgrunn.
Høsten 2017 ble intern organisering endret til at rådgivere har faste samarbeidsvirksomheter. Dette vil bli prøvd
ut frem mot etablering av ny ungdomsskole. Sammen med ny mal for sakkyndig vurdering har dette ført til at
rådgiverne har behov for ny kompetanse på flere fagområder, og at de trenger å utvikle kompetansen i å skrive i
ny mal, etter de krav som ligger til PPT.
Virksomheten gjorde også endringer i intern organisering ved at en stilling ble endret fra veileder til
avdelingsleder. Avdelingsleders ansvar er å delta i det spesialpedagogiske arbeidet inn mot barnehagene, men
har også ansvar for oppfølging av virksomhetens systemiske arbeid i barnehagene. Avdelingsleder har
personalansvar for støttepedagogene og støtteassistentene.
Per 1.1.2018 har vi en rådgivergruppe med høy kompetanse, og vi beveger oss mot en felles forståelse for hva
arbeidet innebærer. Derfor prioriteres det i større grad at det jobbes i fagteam for å få frem denne kompetansen.
Vi medvirker i flere prosjekt- og samarbeidsgrupper i kommunen og ser at vi må balansere dette med det
arbeidet vi har internt. Imidlertid er det ønskelig at den kompetansen vi har kommer til nytte i ulike tverrfaglige
samarbeid.
Vi har nå en organisering som bedre ivaretar juridiske krav til virksomheten, og som gjør at vi kommer i tettere
dialog med barnehagene og skolene.
Virksomheten ser også at antall støtteassistenter knyttet til barn med særskilte behov i barnehagen øker. Dette
tenker vi er et antall som kommer til å stabiliseres og som nærmer seg det reelle behovet. Det kommer
imidlertid til å være naturlige svingninger i dette også i tiden fremover.
Antall tilmeldinger til PPT er redusert fra 104 i 2016 til 79 i 2017. Vi ser dette som en positiv utvikling. PPT vil
arbeide systematisk for å sikre at tilmeldinger kommer på bakgrunn av reell bekymring for at barnet/eleven har
et spesialpedagogisk behov som må ivaretas utenfor det ordinære opplæringstilbudet. Frem til nå har antall
tilmeldinger som ender med anbefaling om tilpasning innenfor det ordinære barnehage-/opplæringstilbudet vært
for høyt.
Spesialundervisning
20.
21
22.
23.

31.03.2017

Andel elever med spesialundervisning på 1.-4. trinn
(landsgjennomsnitt +/- 0,5 %)
Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn
(landsgjennomsnitt +/- 0,5 %)
Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn
(landsgjennomsnitt +/- 0,5 %)
Antall nye tilmeldinger på ungdomstrinnet.

Status
01.01.1
7

Status
01.01.1
8

3,7%

3,2%

11,5%

10,6%

10,5%

10,0%

10

6

24.

Forholdstall antall tilmeldinger – sakkyndig vurdering med
tilråding om spesialundervisning i skole

-

30/23

25.

Andel barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehager

3,4%

3,5%

26.

Andel barn med spesialpedagogisk hjelp siste år før
skolestart uten behov for vedtak om spesialundervisning i
løpet av de to første skoleårene.

9/7

14/10

Status
01.01.1
9

Status
01.01.2
0
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TJENESTEOMRÅDE: PALETTEN
Paletten er lokalisert ved Rugtvedt skole og ledes av skolefaglig rådgiver med driftsansvar for Paletten.
Avdelingen er bemannet med lærere og fagarbeidere/assistenter, samt to-språklige faglærere avhengig av
hvilke elever som er i tilbudet.
Etter at enheten aktivt styrket sin innsats inn mot denne elevgruppen fra 2013 kan vi se en god utvikling med
tanke på grunnskolepoeng frem til i dag.
GJENNOMSNITT GRUNNSKOLEPOENG:
Innvandrere

Befolkningen utenom
innvandrere og
norskfødte med
innvandrerforeldre

Norskfødte med
innvandrerforeldre

2014

32

38

2015

35

40

2016

36,2

39,4

39,6

41

2017
Kilde: SSB

53

51,8

Det er også verdt å merke seg at norskfødte elever med innvandrerforeldre utmerker seg svært positivt med en
grunnskolescore på 51,8 poeng i 2017.

GJENNOMSNITT GRUNNSKOLEPOENG ETTER ALDER VED INNVANDRING:
0-6 år
7+ år
Alle
2014

36

32

32

2015

43

31

35

36

36,2

41

39,6

2016
2017

37,2

Kilde: SSB
Vi kan også se en positiv utvikling i grunnskolepoeng for elever som ankommer senere i sitt utdanningsløp.
I likhet med de øvrige kommunene i landet så har vi en reell nedgang i antall flyktninger bosatt i 2017. Dette vil
mest sannsynlig også være tilfellet i 2018. Flyktningsituasjonen er uforutsigbar og det er vanskelig å planlegge
for fremtiden
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TJENESTEOMRÅDE: ELEVER I TILRETTELAGT
OPPLÆRING
Bamble kommune har to avdelinger for elever med behov for ekstra støtte, Havhesten og Autismeavdelingen
ved Stathelle barneskole.
AUTISMEAVDELING STATHELLE BARNESKOLE
Autismeavdelingen er lokalisert ved Stathelle barneskole. Avdelingen ble opprettet høsten 2017, som følge av
behov for å gi et tilbud til elever med ulike former for autisme, og hvor utfordringene er av en slik art at den
ordinære opplæringen ikke er tilstrekkelig for å ivareta disse elevene på en likeverdig måte. Tilbud om
opplæring i Autismeavdelingen gis til elever fra alle skolene i Bamble.
For skoleåret 2017/2018 er det 3 pedagoger og 4 assistenter tilknyttet teamet. I tillegg gis det ordinært og
utvidet SFO tilbud.
Autismeavdelingen har høsten 2017 hatt fire elever. Det er flere barn i barnehagene i Bamble som er under
utredning for, eller har fått diagnose innenfor autismespekteret. Dette betyr at avdelingen vil få påfyll av elever,
og det er behov for å styrke kompetansen til ansatte innenfor dette feltet.
HAVHESTEN
Havhesten er lokalisert ved Langesund ungdomsskole, og er et tilbud til elever i Bamble som av ulike årsaker
ikke har utbytte av opplæringen på nærskolen. Avdelingen er bemannet med 1,2 årsverk pedagog og 1,2
årsverk fagarbeider/assistent.. Rektor ved Langesund ungdomsskole har det pedagogiske, personalmessige og
administrative ansvaret for avdelingen.
Elevene på Havhesten kommer fra alle skolene i Bamble. Disse elevene har gjerne sammensatte utfordringer.
Læreren og assistentene har fokus på sosial kompetanse og støttende relasjoner der positiv tilbakemelding og
grensesetting står sentralt i opplæringen. Det stilles høye og realistiske forventninger til faglig mestring ut fra
nivået eleven er på. Avdelingen kan gi tilbud til inntil 10 elever.
Avdelingen arbeider kontinuerlig med å utvikle tilbudet med fokus på praktisk rettet opplæring. På sikt er det
også en ambisjon å knytte denne avdelingen sammen med andre spesialavdelinger i kommunen, og etablere et
godt samarbeid med Bamble videregående skole.
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ØKONOMISK STYRING
Tall i tusen kroner

Virksomhet
Skole og barnehageadministrasjon
PPT og spesialpedagogisk kompetansesenter
Grasmyr ungdomsskole
Herre skole
Langesund barneskole
Langesund ungdomsskole
Rugtvedt skole
Rønholt skole
Stathelle barneskole
Sundby barnehage
Uksodden barnehage
Rønholt barnehage
Falkåsen barnehage
Grasmyr barnehage
Nustad barnehage
Skole og barnehage totalt

Regnskap
2016
46 931
13 099
16 148
12 519
20 891
11 654
22 688
14 860
29 568
6 704
6 879
6 663
7 220
10 723
13 061
239 609

Regnskap
2017
46 343
14 614
16 053
13 415
21 179
11 761
23 579
14 124
29 690
6 837
7 181
6 608
7 366
10 052
12 593
241 395

Endring
regnskap
2017 - 2016
-588
1 515
-95
896
288
107
891
-737
122
133
302
-55
146
-671
-468
1 786

Rev.budsj.
2017
47 545
14 614
15 867
13 415
21 179
11 590
23 059
14 124
29 690
6 837
6 856
6 608
7 366
10 052
12 593
241 395

Avvik
rev.budsj. regnskap
2017
1 202
0
-186
0
0
-171
-520
0
0
0
-325
0
0
0
0
0

ENHET FOR SKOLE OG BARNEHAGE
Økonomisk utvikling:
Enheten har hatt en vekst i regnskapet på 0,7% fra 2016 til 2017. Den svake utviklingen skyldes i hovedsak
reduksjon av tilsatte i to av barnehagene.
Balanse:
Underskuddet i virksomhetene utgjør 1 202’. Dette er saldert mot overskudd i skole- og
barnehageadministrasjonen slik at enheten totalt går i 0.
Fond:
En samlet fondsavsetning i enheten er redusert med 453’ til 21 350’ pr. 31.12.2017.
Flere virksomheter har benyttet sin fondsmidler til større innkjøp i 2017.
Virksomheter som har et driftsmessig overskudd har satt av dette til driftsfond.
Andre kommentarer til regnskapet for 2017:
Enkelte virksomheter har hatt utfordringer i forhold å holde utgiftene innenfor budsjettet. De fleste har imidlertid
god budsjettkontroll til tross for stramme budsjetter.
De fleste virksomhetene går med et lite overskudd med unntak av to barnehager som har et betydelig
overskudd som skyldes sterk nedbemanning fra høsten 2017.
For virksomhetene som går med underskudd skyldes det delvis underskudd i SFO eller uforutsette endringer av
refusjoner.
Kommunen har i dette skoleåret i alt 55 elever som går på skole i andre kommuner. Av disse går i alt 44 elever
på private skoler. De øvrige elevene går på spesialskoler eller er fosterhjemsplasserte i andre kommuner. Vi
har også to barn under skolepliktig alder som er fosterhjemsplasserte i andre kommuner. Totalt er utgiftene
knyttet til disse elevene på 7 317’ inkl. transport.
Elever i spesialskoler medfører store utgifter til skoleplass og transport, blant annet krever transporten
individuelle ledsagere. Bamble kommune har ikke tilbud som kan dekke behovet til disse elevene.
VIRKSOMHETENE
SKOLE OG BARNEHAGEADMINISTRASJON
Skole og Barnehageadministrasjon
Overskudd lønn: Ubesatt stilling 30%
Individuell avtale 2018, eget prosjekt
Reduserte utgifter kurs, benyttet egen kompetanse
Utgifter videreutdanning, går mot overskudd på ansvar undervisning fellesutgifter
Refusjon ressurskrevende barn, ikke budsjettert
31.03.2017
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Kometansemidler, eget prosjekt, alle midler ikke benyttet i 2017
Mindre bruk av disposisjonsfond enn budsjettert
Endringer i regnskap skyldes bruk av disposisjonsfond
Undervisning - fellesutgifter
Underskudd svømmeundervisning er saldert mot tilskudd fra Kommunestyret
Skoleskyss er underbudsjettert, økte utgifter blant annet pga elever i privatskoler og utbygging E18
Kjøp skoleplass andre kommuner, forventet økte utgifter i 2017
Lavere utgifter spesialundervisning private skoler
Økte refusjoner fra andre kommuner, flere fosterhjemsplasserte barn i Bamble kommune
Endringer i regnskap skyldes avsetning til disposisjonsfond
Private barnehager
Reduserte utgifter, det er færre barn fra Bamble som har barnehageplass i andre kommuner
Reduserte inntekter, færre barn fra andre kommuner har plass i Bamble
I sum er det et betydelig overskudd i forhold til barn i og fra andre kommuner i forhold til budsjett.
Tilskuddet til private barnehager inkl søskenmoderasjon og e-timer går med et samlet underskudd på 189'
Barnehage fellesutgifter
Opplæring kurs er finansiert av kompetansemidler fra Fylkesmannen
Mindre behov spesialundervisning hos barn i andre kommuner
Underskudd oppholdsbetaling, færre barn
Prosjekt inkluderende skole- og bhg miljø, ikke budsjettert
Innføringstjenesten Paletten
Virksomheten går med et betydelig overskudd på lønn. Dette skyldes nedgang i antall elever med behov for
særskilt språkopplæring. Det innebærer at det har vært tilsatt færre lærere for denne elevgruppen.
Overskuddet er avsatt til fond.
For alle virksomhetene under skole og barnehage administrasjon er regnskapene salder med bruk/avsetning til
fond
PPT OG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER
Avvik revidert budsjett - regnskap
Lønn
Underforbruk: Årsak til underforbruk: en rådgiver har hatt pensjonist avlønning, vakant merkantilstilling i en
periode av året, og tilskudd fra Staten (minoritetsspråklige barn) kr 321’ er lagt til lønnsbudsjettet.
Det er gjort en postering til avsetning til fond fra lønnsbudsjettet på kr. 763'.
Driftsutgifter:
Overforbruk kr 220'. Del av overforbruket kr. 150' er kjøp av vikarer fra vikarbyrå. Denne posten må ses i
sammenheng med underforbruk lønn. Resterende gjelder utgifter ved nytilsettinger - innkjøp av faglitteratur,
inventar, digitalt utstyr, kurs og opplæring.
Driftsinntekter
Inntektene er budsjettkorrigert til arten hvor utgiftene er postert. Det har innkommet refusjoner etter at fristen for
budsjettendringer gikk ut. Derfor står det inntekt på kr. 61’, som gjelder refusjon for sykemeldte og
foreldrepenger som ikke er korrigert.
Fond:
Ikke belastet i 2017.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Lønn – økning:
Merkantilstilling er utvidet, tilsetting av 3 nye rådgivere med "overlapping" i en periode, og det er ansatt flere
støtteassistenter i barnehage.
Driftsutgifter – økning:
Nytilsettinger i 2017 har medført innkjøp av kontormateriell, faglitteratur, digitale verktøy, kurs/opplæring og
inventar. Det er i 2017 større bruk av vikarer via vikarbyrå i barnehage for å få dekt opp vikarbehovet.
Driftsinntekter – økning:
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Reduksjon i sykelønnsrefusjon i 2017 og økning i refusjon foreldrepenger. Økning i statlig overføring
(minoritetsspråklige barn).
Forklaring på overskudd
Vakanse/underforbruk faste stillingshjemler i perioder av året.
Fondsavsetninger
Virksomheten har overført 751’ til fond.

GRASMYR UNGDOMSSKOLE
Avvik regnskap - revidert budsjett:
Lønnsutgiftene viser et totalt underskudd på 2.320.000 kr og driftsinntektene et overskudd på 2.073.000 kr.
Dette skylles overskudd på inntekter som er ekstratilskudd fra VIVA og refusjon sykepenger og refusjon
spesialundervisning andre kommuner.
400.000 kr er ekstra bruk på overtid til fast ansatte som har tatt vikartimer. Grasmyr ungdomsskole og
barnevernstjenesten har hatt et økonomisk samarbeid rundt en ekstra ansettelse. Dette er planlagt dekt av
driftsfond.
Økonomisk utvikling:
Skolen har hatt reduksjon i inntekter i form av ekstra lærerstillinger som har vært et prosjekt fra UDIR, nedgang
på 3 stillinger fra og med 01.08.2017. Skolen har kjørt underskudd på lønn underveis i året, med tanke på
refusjon på 2 stillinger fra VIVA. Skolen har brukt mer penger på investeringer av pc, Ipad, pulter og stoler i
2017. Dette har vært en nødvendighet og planlagt dekt av driftsfond.
Fondsavsetninger:
18’ er satt av på bundne fond, gjelder elevinnbetaling skoleball.
Underskudd:
Totalt 186.000 kr dekkes av sentralt fond.
HERRE SKOLE
Avvik revidert budsjett - regnskap
SKOLE
Lønnsutgifter: overskudd 108’.
Omdisponert timer til assistent pga oppstått behov for 100% assistent til enkeltelev. Sykmeldt lærer og dennes
timer gitt til dette. Dette ville gå over lønnsmidlene, men skulle dekke dette av fond.
Inspektør var konstituert rektor og det ble ikke satt inn vikar for inspektørstillingen da hun ivaretok begge
stillingene. Dette betyr at det ble spart en del lønn.
Ved lengre sykemelding ble det ikke satt inn vikar, da det ble varslet et overforbruk. Vi prøvde derfor å spare inn
timer. Vi har brukt vikartimer og omdisponert lærere og assistenter.
Dette var nødvendig da det ble gitt beskjed om at vi hadde et overforbruk på lønnsmidlene. Dette ble senere
endret. Dette var tall som var feilaktig kommet inn i vårt regnskap.
Budsjettet som var lagt da rektor tiltrådte var ikke i samsvar med det reelle forbruket i driften, slik at det ble
vanskelig å disponere akkurat. Feil i budsjettet gjorde også at vi hadde mye røde tall. Dette medførte at vi
sparte ytterligere på det vi kunne.
Driftsutgifter: underskudd 99’
Driftsinntekter: overskudd 147’
Skyldes i hovedsak manglende budsjettering av integreringstilskudd.
SFO er det ingenting å bemerke. Helt ordinært drift
Overskudd / underskudd
Det var budsjettert med bruk av fond på totalt 409’. Siden virksomheten gikk med overskudd ble det bare
bokført 270’ av fond.
Virksomheten går i balanse.
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LANGESUND BARNESKOLE
Avvik revidert budsjett - regnskap
Driftsutgiftene har steget. Dette skyldes innkjøp av elev pc’er samt lydisolering av klasserom
Underskudd i SFO skyldes opphold i foreldrebetaling som resultat av nedgang av antall elever i SFO
Fondsavsetninger
Det er satt av på fond totalt 295’
178’ er satt av til bundet fond. Dette er tilskuddsmidler som ble utbetalt i høst, og som skal brukes våren 2018.
13’ er satt av på virksomhetens driftsfond og 104’ er satt av på enhetens driftsfond.
Overskudd / underskudd
Virksomhetens disposisjonsfond ble brukt til å dekke utgifter knyttet til pc og lydisolering.
Underskuddet i SFO ble dekket av overskuddet i skolen.
Virksomhetens overskudd på 117’ ble satt av på fond.

LANGESUND UNGDOMSSKOLE
Avvik revidert budsjett - regnskap
Underskuddet på 171.000,- skyldes i hovedsak manglende dekning ved bruk av lærere som vikar med
overtidsbetaling.
Tiltak:
- Virksomheten legger inn flere vikartimer i postene til lærerne fra høsten 2018.
- Virksomheten unngår å sette inn lærere på overtid som vikar.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Ingen vesentlige endringer.
Bruk av fondsmidler
Virksomheten har brukt 474’ av disposisjonsfond til å dekke innkjøp av kontormøbler til 212’ og noe til innkjøp
av digitale hjelpemidler; iPad-er, tilhørende utstyr og e-bøker. Resten av fondsmidlene er brukt til å dekke noe
av underskuddet på lønn.
Innkjøp av digitale hjelpemidler ligger ca 100’ under 2016. Her er det brukt fondsmidler for å dekke innkjøpet for
2017. Til neste år vil det kun bli kjøpt inn ett klassesett med iPad-er gjennom ITG. Siden skolen har iPad-er til
alle ansatte og alle elevene, er det kun nødvendig med supplering fra neste skoleår..
Overskudd / underskudd
Underskuddet på 171’ dekkes av enhetens driftsfond.
RUGTVEDT SKOLE
Avvik revidert budsjett – regnskap
Rugtvedt skole og SFO hadde et negativt avvik på kr. 520 000,
fordelt på kr. 211 000 i skole og kr. 309 000 på SFO
Rugtvedt skole hadde et negativt avvik i driftsutgifter på kr. 529 231.
Det er holdt tilbake lønnsmidler/ undervisningstimer, for å dekke et planlagt overforbruk på drift. Det er
nødvendig å overføre lønnsmidler til drift hvert år, for å gjøre nødvendige innkjøp.
Det var store utgifter på overtid kr. 253 000. Årsaken til dette, er at vi ofte må bruke egne ansatte i 100% stilling
til å ta vikartimer. Dette er langt over det som tidligere er brukt på overtid, og som gjorde at det ble mindre
overskudd på lønnsmidler enn beregnet.
Det er brukt kr. 89 000 til elev-PCèr. Skolen fikk i tillegg til eget budsjett, kr. 208 000 til innkjøp av elev og
ansatte PCèr i 2017.
På inventar ble det kjøpt inn elev -pulter og stoler, en utgift på kr. 77 000
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Det store innkjøpet på drift er lærebøker kr. 291 000 og lisenser til undervisning kr. 40 000.
På SFO ble det mindre inntekter enn beregna. Det ble også brukt mer på vikarer enn budsjettert. Vikar er satt
inn for å dekke opp sykefravær.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Rugtvedt skole hadde en økning i budsjett fra 2016 - 17 pga. oppgang i elevtallet.
Overskudd / underskudd
Virksomheten brukte 133’ av egne fond for å dekke deler av underskuddet.
Underskuddet på 171’ dekkes av enhetens driftsfond.
RØNHOLT SKOLE
Avvik revidert budsjett - regnskap
Totalt sett går virksomheten med et overskudd på 14’.
SKOLE:
Lønnsutgifter:
Har brukt 500.000,- mer enn budsjettert på vikarbruk, dette er tatt høyde for ved å avsette rammetimer til vikar.
Derfor vises et overskudd på fast lønn lærere. Resultatet totalt viser derfor et overskudd på lønn på 3.000 kr.
Driftsutgifter:
Virksomheten har et underskudd på 46.000 kr i drift. Dette var i utgangspunktet kalkulert inn grunnet
personalseminar som var tenkt brukt av fond. Det har ikke vist seg nødvendig å bruke av fond grunnet økte
driftsinntekter.
Driftsinntekter:
Tilskudd fra liv og røre prosjektet og høyere sykelønnsrefusjon enn antatt førte til et overskudd på 75.000 kr.
SFO:
Lønnsutgifter:
har brukt 40.000,- for mye på vikar, men dette er dekket inn av sykelønnsrefusjon som ikke er budsjettendret.
Driftsutgifter:
Har hatt et underforbruk på 26.000,- på stipulerte driftsutgifter, hovedsakelig grunnet lavere utgifter til mat enn
beregnet.
Driftsinntekter
Har hatt en nedgang på 48.000 kr i foreldrebetaling grunnet færre elever i skolefritidsordningen, men kun et
underskudd på 4.000 kr totalt da sykelønnsrefusjon ikke er budsjettendret.
Økonomisk utvikling 2016 – 2017
Ingen vesentlige endringer utenom lønnsoppgjør.
Fondsavsetninger
Overskuddet, 14’, er satt av på virksomhetens disposisjonsfond.
Liv og røre prosjektet skal foreta ytterligere innkjøp i 2018 og SFO vil få noen flere utgifter enn de som allerede
er bokført knyttet til flytting til skolens lokaler. Det vil også være behov for oppgraderinger av prosjektorer og
smartboards neste år som gjør at vi bør ha noe igjen på fond.

STATHELLE BARNESKOLE
Avvik revidert budsjett/regnskap
SKOLE:
Lønn
1 068 000 kr i overforbruk
Overforbruk skyldes ekstra utgifter til fosterhjemsplasserte elever fra andre kommuner og 4 lærere som deltar i
Kompetanse for kvalitet.
Budsjettet er ikke korrigert i forhold til sykelønnsrefusjoner og foreldrepenger..
En delvis vakant stilling på 1. sekretær for hele året reduserer overforbruket.
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Driftsutgifter
Overforbruk 528 000 skyldes at driftsutgifter er underbudsjettert og burde vært justert underveis. Dekkes av
overskudd på inntekter.
Inntekter
Overskudd på 1 652 000
I dette beløpet ligger ekstra refusjon fra andre kommuner, fosterhjemsplasserte elever.
Refusjon for «Kompetanse for kvalitet» 552 000
Refusjoner på sykelønn og foreldrepenger, som ikke er overført lønn.
SFO
Lønn
53 000 i underforbruk av lønn
Det har blitt spart inn på lønnsmidler, da en tidlig på året så at driftsinntektene ville bli redusert.
Drift
103 000 i overskudd skyldes bevisst sparing, grunnet underskudd på driftsinntekter.
SFO har ikke blitt belastet forbruksmateriell innkjøpt på skole.
Inntekter
Underskuddet på 205 000 skyldes manglende inntekter - færre barn i SFO enn antatt ved årets start.
SFO mangler også en refusjon på et fosterhjemsplassert barn.
Økonomisk utvikling 2016 - 2017
Det er liten utvikling økonomisk fra 2016 til 2017. I praksis betyr dette en reduksjon i timetallet for skoleåret
17/18.
Fondsavsetninger
Virksomhetens overskudd på 7’ er satt av på enhetens driftsfond.
Overskudd / underskudd
Budsjett og regnskap er i balanse.
SUNDBY BARNEHAGE
Avvik revidert budsjett – regnskap
Overskudd på lønn (345’) og driftsinntekter (335’) og underskudd på driftsutgifter (396’).
Se forklaring på avvikene under punkt overskudd/underskudd.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Ingen vesentlige endringer.
Fondsavsetninger
85’ er satt av på bundne fond, gjelder ubrukte midler integreringstilskudd og videreutdanning.
Det er satt av totalt 199’ til disposisjonsfond, 160’ til virksomhetens fond og 39’ til enhetens driftsfond.
Overskudd / underskudd
Virksomheten gikk med et overskudd på 199’.
Overskudd lønn 345’: overskudd pga bruk av vikarer med lavere lønn enn fast ansatte.
Overskudd inntekt 335’: sykelønnsrefusjon, tilskudd til videreutdanning og integreringstilskudd.
Underskudd drift 396’: kjøp av vikarer fra vikarbyrå og kjøp og montering av lekehytte som tidligere rapportert.
Avsetning bundne fond: 85’
UKSODDEN BARNEHAGE
Økonomiske utvikling 2016 - 2017
Ingen kommentarer
Avvik revidert budsjett 2017 - regnskap 2017
Virksomheten går med et underskudd på totalt 325’.
Lønnsutgifter: Virksomheten har hatt et høyt sykefravær gjennom 2017. Mye av dette har vært korttidsfravær
uten refusjon. For å ivareta forsvarlig drift har det vært nødvendig å sette inn vikarer, uten at det har vært
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dekning i budsjettet. Kommunalsjef har godkjent dette.
Driftsutgifter: Ingen kommentarer
Driftsinntekter: Ikke budsjettendret sykepenge- og foreldrepengerefusjon gir et overskudd
Fondsavsetninger
Det er satt av totalt 78’ til bundne fond, gjelder ubrukte midler integreringstilskudd og videreutdanning.
Overskudd / underskudd
Underskudd, 325’, dekkes av enhetens driftsfond.
RØNHOLT BARNEHAGE
Økonomisk utvikling 2016- 2017
Ingen vesentlige endringer.
Avvik revidert budsjett - regnskap
Virksomheten gikk med et overskudd på 53’.
Lønnsutgifter: Rønholt barnehage har gått 1.244.000 i minus på lønn pga vikarbruk.
Driftsutgifter: I balanse (avvik -3’)
Driftsinntekter: avviket på 1.300.000 skyldes at vi ikke har budsjettendret, dette er sykelønnsrefusjon.
Fondsavsetninger
53’ er satt av på virksomhetens disposisjonsfond
Overskudd / underskudd
Overskuddet på 53’ er satt av på fond.
FALKÅSEN BARNEHAGE
Avvik revidert budsjett / regnskap
Går med overskudd på fastlønn/arbeidsgiveravgift, men har underskudd på driftsutgifter.
Dette skyldes at:
- det er brukt vikarbyrå (som føres på driftsutgifter) for å dekke ledige stillinger/vikar ved sykdom.
- Ledige stillinger våren 2017 ga et overskudd på lønn på grunn av besparelser ved ferier og helligdager.
- Falkåsen har hatt en oppgradering av leke- og læringsmiljøet på hovedhuset, og har derfor valgt å bruke noe
av barnehagens fond til oppgraderingen.
I 2017 har vi valgt å bruke fra barnehagens fond for å oppgradere leke- og læringsmiljøet på hovedhuset
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Det er en differanse på kr. 146 000,- fra regnskap 2016 - 2017. Dette skyldes lønnsoppgjør og inntekter på
sykelønnsrefusjon og øvingsgodtgjøring.
Fondsavsetninger
Ingen fondsavsetninger
Overskudd / underskudd
Virksomheten går i balanse.
GRASMYR BARNEHAGE
Avvik revidert budsjett/regnskap
Virksomheten gikk med et overskudd på 667’.
Lønn:
Faste stillinger: Barnehagen reduserte fra og med januar med en 100 %pedagogisk leder stilling grunnet
nedgang i barnetallet. Denne ble ikke trukket ut av budsjettet for januar - juli. Vi har derfor et avvik på fastlønn
med kr. 518 395,-.
Lønn til vikarer: Barnehagen har i år hatt et lavt sykefravær og har også mottatt refusjon fra fylke ved fravær
skyldes prøvenemdsarbeid.
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Lønn til ekstrahjelp/engasjement/prosjekter: Barnehagen har mottatt integreringstilskudd i forhold til to barn.
Overskuddet vil bli overført til 2018 da tilskuddet skal følge barna
Drift/inntekter:
Barnehagen har et avvik på kr. - 52 816. Dette skyldes kr. 30 841,- i utgifter til Manpower i forbindelse med vikar
ved sykdom. Avviket motregnes mot sykelønnsrefusjon
Økonomisk utvikling 2016 - 2017
Endringen skyldes i hovedsak reduksjon av årsverk pga nedgang i barnetallet.
Fondsavsetninger
131’ er satt til bundne fond, gjelder ubrukte midler integreringstilskudd.
Overskuddet på 667’ som skyldes nedbemanning grunnet nedgang i barnetall høst 2017 er satt av på enhetens
driftsfond.
NUSTAD BARNEHAGE
Avvik revidert budsjett- regnskap
For 2017 hadde vi et overskudd på lønn på kr 428 000,- lønnsbudsjett ble lagt i 2016. En ansatt som var fagarbeider med full lønnsansiennitet gikk av med pensjon, og
den nytilsatte var assistent med lavere lønn.
- Ved bruk av ufaglærte vikarer har disse vært lavere lønnet enn de sykemeldte.
Økonomisk utvikling 2016 – 2017
Endring skyldes i hovedsak redusering av årsverk grunnet nedgang i barnetallet.
Fondsavsetninger
Overskuddet på 428’ er satt av til felles fond skole og barnehage.
Overskudd / underskudd
Henviser til punkt avvik revidert budsjett -regnskap.
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ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST
NOEN OMRÅDER SOM HAR HATT FOKUS I 2017
Satsing på integrering
I 2017 bosatte Bamble 53 flyktninger. 8 av disse er via familieinnvandring og 8 var enslige mindreårige (EM).
Det er veldig få EM som bor på norske asylmottak. Mange kommuner ønsker å få bosette denne gruppen for å
opprettholde oppbygde tiltaksapparat. Det er en anerkjennelse av Bamble når vi mottar så mange. Det satses
mye på å få voksne 1. generasjons flyktninger i jobb, og tallene for 2017 er de beste «noen gang» siden telling
startet i 2010. Hele 45 % går direkte fra introduksjonsprogrammet til arbeid eller vgs-/høyskoleutdanning.
Mange av deres barn scorer høyt på grunnskolepoeng sammenlignet med norskfødte barn. Statistikken viser at
innvandrerbarn/-ungdom som ble bosatt mens de var i skolealder scorer noe høyere enn norskfødte barn.
Bamble har i 2017 vært med på et 2 årlig utviklingsprogram i regi av KS. Deltakergruppen er tverrfaglig
sammensatt med representanter fra Barne- og familievernet, NAV, VIVA, skole, boligkontoret, barnehage og
politiker. Programmet har i hovedsak gitt kommunen kompetanse, men også kartlagt/analysert hvor
utviklingspotensialet er størst i Bamble. I 2018 sees det nærmere på tiltakene og implementeringen av disse.
Åpnet Talenthuset.
Som en del av NAV og kommunens satsing på unge under 30 år startet vi opp Talenthuset i 2017. Talenthuset
ligger på Fjæra i Langesund.
Målet er at unge mennesker ikke skal tilbringe dagene i passivitet! Mangler de unge jobb og skoleplass må det
fikses, og det får vi til ved å gi ungdommen et tilbud i regi av NAV og Frisk Bris på Talenthuset. Vi samarbeider
også tett med næringslivet og skolene.
Talenthuset i Bamble har allerede kjørt 6 samlinger over 6 uker og i tillegg hatt individuell oppfølging for de som
trenger det. 6 har fått jobb så langt, og mange håper på skoleplass til høsten.
Fortsatt arbeid med nytt kystkultursenter i Langesund
Kommunestyret behandlet i februar 2017 forprosjektrapport for et nytt kystkultursenter på Smietangen i
Langesund. Kommunestyret er positive til det foreslåtte konseptet, men vedtok at det skulle arbeides videre
med finansiering av prosjektet. Det er i løpet av 2017 kommet tilsagn om tilskudd på tilsammen 5 mill. kroner og
det arbeides med flere søknader om tilskudd. Kommunestyret har i vedtatt at det skal arbeides videre med
finansiering i 2018.
Arbeid med en ny velferdspolitisk handlingsplan
Kommunen har en sentral rolle i velferdspolitikken. Bamble kommune mangler en plan for viktige områder
innenfor velferdssektoren. Med bakgrunn i vedtatt planstrategi, ble det i 2017 startet arbeid med en
velferdspolitisk handlingsplan. Handlingsplanen vil belyse viktige velferdsutfordringer og foreslå strategier og
tiltak for å møte disse. Planarbeidet skulle være avsluttet inn 01.04.18, men det vil være behov for en
forlengelse av denne fristen.
Oppgradering lydanlegg Sentrumsgården kulturhus
Høsten 2017 er det gjennomført en vesentlig oppgradering av lydanlegget på sentrumsgården. Oppgraderingen
har hatt tre formål:




Tilpasse anlegget for enkel bruk slik at enkle arrangementer som foredrag og møter, kan gjennomføres
uten at det er nødvendig å engasjere eksternt lydtekniker.
Tilpasse anlegget til rytmisk musikk slik at sentrumsgården også kan være arena for f eks
rockekonserter i tillegg til kor, korps og revy.
Heve kvaliteten på lydanlegget og lyd ut.

Oppgraderingene har kostet 254.000 som er dekket innenfor enhetens ordinære budsjett. I 2018 prioriteres
oppgradering av lysteknikk samt utskiftning av scenetepper.

Deltakelse i NORDEA-prosjektet KUL-TUR
I 2017 ble Bamble kulturskole valgt ut som en av seks kulturskoler i Norge til å delta i et unikt
kompetanseutviklingsprosjekt, finansiert av NORDEA. Prosjektet er gratis for kommunen, men vi forplikter oss til
å delta på opplæringssamlinger og gjennomføre en eller flere forestillinger der vi benytter verktøyene vi har lært.
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Prosjektet dreier seg i første omgang om utvikling av kvaliteten på kulturproduksjoner lokalt samt utvikling av
verktøy og kompetanse som kan støtte dette. Bamble kulturskole vil få opplæring på 3 nivåer:
- Ansatte: hvor de deltakende kommunene besøkes av kursholdere hvert semester i to år med
opplæring innen følgende temaer: Kulturproduksjon, Entreprenørskap, Prestasjonsforberedelser,
Kommunikasjon, Evaluering, Coaching, Visjon og verdier, Pr og markedsføring
- Elever: Samarbeidet inkluderer også et mentorprogram. Hensikten er å gi utvalgte talenter ekstra
oppfølging av profilerte, profesjonelle kulturutøvere.
- Ledelse: Det avholdes egne 3-5 samlinger hvert år for prosjektledelse og rektorer. Her samles alle de
seks deltagende kulturskole. Temaer er: Prosjektledelse, Omdømmebygging, Visjon og verdier, Pr og
markedsføring
Kompetansegaven
Høsten startet et kompetanseprogram for 500 ansatte som arbeider med barn og unge. Målet er at Bamble
kommunes ansatte og tjenester skal være beskyttelsesfaktorer som bidrar til best mulige livs- og utviklingsvilkår
for kommunens barn, unge og familier. Økt kompetanse om samarbeid på tvers av fagområder og tidlig innsats
skal bidra til god oppvekst for barn og unge i kommunen. Alle barn og unge skal oppleve å bli «vinnere i eget
liv».
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TJENESTEOMRÅDE: BARNE- OG FAMILIEVERNET
STYRINGSMÅL

Resultat
2015

Foreldreveiledning/hjemmebaserte
tiltak skal i minimum 75 % av tiltakene
utføres av familieteamet.
Følge opp alle barn i fosterhjem i
henhold til de krav loven setter i forhold
til:
Andel barn med tilsynsfører

Bosette 10 enslige mindreårige.

80%

6

Resultat
2016

Vedtatt
2017

Resultat
2017

81 %

75%

79%

80 %

100%

10

4

91%

Kommentarer

Vi har i 2017 ansatt egen
tilsynsfører i 40% stilling, dette
har ført til tydelig
kvalitetsforbedring i antall barn
med tilsynsfører og
oppfølging/rapportering av
tilsynsførerne.

6 bosatt
+ 2 til fikk
godkjenni
ng, men
kom til
kommun
en i
januar 18

Kommentarer:
Barnevernet
Antall meldinger har gått noe opp, mens antall barn med hjelpetiltak har gått noe ned..

Antall meldinger i alt
Barn med bare hjelpetiltak
Barn med omsorgstiltak

2014
142
157
11

2015
163
176
14

2016
124
186
14

2017
149
176
13

De vanligste meldingsgrunnene er foreldres rusmisbruk, høy grad av konflikt i hjemmet, vold eller vitne til vold
og psykiske lidelser hos foreldre.
Barnevernet i Bamble har i mange år hatt et relativt lavt sykefravær, fraværet økte fra 3,3 % i 2015 til 8,3 % i
2016. til 8,9% i 2017. Økt sykefravær gir økt arbeidsbelastning på øvrige ansatte da vi ikke har satt inn vikarer,
og i tillegg har vi siste halvdel av 2017 hatt en 50% stilling ledig. Til tross for høyt arbeidspress og mange saker
skåret vi bra på trivselsundersøkelsen.
Enslige mindreårige.
Bamble kommune ble bedt om å bosette 5 enslige mindreårige i 2017, og fikk vite at tallet i 2018 ville bli enda
lavere. Inntil november hadde vi bosatt 3 og begynte å planlegge en gradvis nedbygging av tilbudet allerede
høsten 2018. Vi fikk så i slutten av november spørsmål om å ta imot 5 enslige mindreårige før årsskifte. Vi
svarte ja, men to ble først bosatt i januar. Dette utsatte nedbyggingen noe, men hvor lenge vil være avhengig
av om nedgangen i enslige mindreårige som får opphold fortsetter som nå.
I 2018 har vi blitt anmodet om å ta imot 2.
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TJENESTEOMRÅDE: INNVANDRING,
VOKSENOPPLÆRING OG AKTIVISERING.
Mål resultater 2016
STYRINGSMÅL

Resultat
2015

Resultat
2016

Vedtatt
2017

Resultat
2017

Andel deltakere som avslutter
fra introduksjonsprogrammet til
arbeid eller utdanning
(vgs/høyskole).
I parentes blir grunnskole også
definert som utdanning.

4%
(54%)

12%
(50%)

30%
(65%)

45%
(70%)

Redusere antall flyktninger
som mottar sosialstønad
innenfor 5 årsperioden

72

60

48

65

3.939

4.079

1.800

4.396

60

68

75

90

3.326

5.534

4.500

6.768

Redusere sum på sosiale
ytelser til flyktninger innenfor
5 årsperioden (i 1.000-kr
Redusere antall flyktninger
som mottar sosialstønad
etter 5 årsperioden
Redusere sum på sosiale
ytelser til flyktninger etter 5
årsperioden (i 1.000-kr.)

Kommentar

Dette er det beste resultatet noen gang
(som kan dokumenteres). Vi jobber
fortsatt intenst med å få flere deltakere,
raskere ut i arbeid/utdanning. Det er
foretatt mange endringer i
flyktningarbeidet og vi forventer bedre tall
i fremtiden.

Kommentarer:
Bamble kommune har vedtatt å bosette inntil 50 personer pr år i perioden 2016-19 (k-sak 122/15). Av disse kan
10 være enslige mindreårige (EM) flyktninger. I tillegg kommer familieinnvandring.
Det er svært hyggelig at så mange flyktninger går direkte ut i arbeid eller høyere utdanning (vgs eller høyskole)
og at resultatet har vært bedre enn våre målsettinger.
Resultatene rundt økonomisk sosialhjelp er svakere enn vår målsetting og viser en stor økning. VIVA har jobbet
over lengre tid med å bedre interne og eksterne prosesser for å bedre resultatene.
Endringen har blant annet gått ut på:
1. Mer arbeidsrettet tiltak der deltakerne er nærmere arbeidslivet (minst 1 språkpraksisdag pr uke),
kombinert med norskundervisning.
2. Tettere samarbeid med andre enheter/virksomheter, blant annet:
a. NAV, skole/barnehage, barnevernet og eiendom.
3. Mer effektivisering av intern ressursbruk. Vi bosetter nå ca. 25 % mer enn tidligere uten å øke
bemanningen.
Vi er altså i gang med spennende ting, men dette slår altså foreløpig ikke positivt ut for området rundt
økonomisk sosialhjelp.
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Ny statistikk fra IMDi:
IMDi har utarbeidet «ny» statistikk (vinter 2016) som gir oss mer nøyaktig informasjon om hvordan det går med
flyktninger etter de er ferdig med introduksjonsprogrammet.
I arbeid eller utdanning
etter avsluttet
introduksjonsprogram

2014

2015

Avsluttet ett år siden

63 %

31 %

33 %

Avsluttet to år siden

58 %

56 %

44 %

Avsluttet for tre år siden

56 %

73 %

56 %

Avsluttet for fire år siden

58 %

44 %

77 %

Avsluttet for fem år siden

80 %

67 %

65 %

54 %

55 %

Gjennomsnitt
(blir ikke helt riktig i og
med at en tar
utgangspunkt i gj.snitts
tallene og ikke faktiske
tallmaterialet som er
grunnlaget for hvert
gjennomsnitt, men kan
fungere som en indikator
for utvikling)

63 %

2016

Kolonnen for 2016 er målt november 2017.
Statikken viser at andelen som kommer i arbeid/utdanning øker med tiden de bor i Bamble. Dette er ikke
overraskende, for å kvalifisere seg for dagens arbeidsmarked er krevende og krever tid. Denne statistikken blir
tatt inn i den ordinære tabellen som ligger på forrige side fra neste år.
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TJENESTEOMRÅDE: NAV SOSIAL
STYRINGSMÅL

Øke andel sosialhjelpsmottakere mellom 17-25 år
som i løpet av året har
begynt på skole eller begynt
i arbeid
Øke andel sosialhjelpsmottakere mellom 26-66 år
som i løpet av året har
begynt på skole eller begynt
i arbeid
Redusere antall brukere med
barn som mottar sosialhjelp

Resultat
2015

25%

20 %

61

Resultat
2016

Vedtatt
2017

40%

30%

Resultat
2017

Kommentar

30%

20%

25%

20%

55

50

60

Nøkkeltall for 2017
177 sosialhjelpsmottakere i snitt pr. måned (165 i 2016, 162 i 2015)
411 sosialhjelpsmottakere i løpet av hele 2017 (399 i 2016, 415 i 2015)
44 brukere som mottok sosialhjelp hele året (42 i 2016)
1227 søknader fra eksisterende brukere (1179 i 2016)
97 søknader fra nye brukere (104 i 2016)
1414 vedtak produsert i 2017 (godkjent + avslått) (1359 i 2016, 1442 i 2015)
Kommentarer:
Vi ser at antallet som mottar sosialhjelp i all hovedsak holder seg stabilt. Vi har hatt en økning av antall unge
under 30 år som er i arbeidsrettet aktivitet og det er svært positivt.
Den gruppen som øker mest ift utbetalinger fra 2016 til 2017 er flyktninggruppa. Vi ser at denne gruppen er
økende og at det er store utfordringer å få denne gruppen selvhjulpen. Vi har et tett samarbeid med VIVA og
med deler at næringslivet i Bamble som vi mener vi bedre mulighetene til at flere i denne gruppen kommer seg
ut i arbeid og på den måten blir selvhjulpne.
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Oversikt over utbetaling av sosi alhjelp pr gruppe i prosent i 2015-2017:
Forklaring:
Unge: Mellom 18-25 år i 2015 og 2016, mellom 18-30 år i 2017
Flyktning: Flyktninger som har vært i Norge mer enn 5 år
VIVA: Flyktninger som har vært i Norge mindre enn 5 år
Øvrige: Alle andre

Oversikt over utbetaling av sosialhjelp pr. gruppe i prosent i 2015:

Oversikt over utbetaling av sosialhjelp pr. gruppe i prosent i 2016:

Oversikt over utbetaling av sosialhjelp pr. gruppe i prosent i 2017:
Merk: fra 2017 måler vi ungdom helt opp til 30 år.
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TJENESTEOMRÅDE: KULTUR
Resultat
2015

Result
at 2016

Vedtatt
2017

Result
at 2017

Øke utlån ved biblioteket; utlån pr
innbygger

4,5

4,6

5,3

4,4

Øke antall besøk ved biblioteket; besøk
pr innbygger

3,1

5,0

4,3

4,8

STYRINGSMÅL

Øke andel grunnskoleelever som har
tilbud i kulturskolen; prosent *

Øke andel fremmedspråklige barn i
kulturskolen; prosent

Øke andel elever med rabattert
elevplass; prosent

Øke andel gutter i kulturskolen; prosent

Øke antall godkjente
spillemiddelsøknader; antall

31.03.2017

15,0 %

2,4

2,3 %

15,9 %

12,3 %

4,2 %

19,0 %

3,0

7,5

Kommentar

14,2 %

Det er et stykke opp til det
nasjonale målet om at 30 % av
grunnskolelevene skal ha et
tilbud i kulturskolen. Bedre
måloppnåelse forutsetter at
utviklingsplanen for
kulturskolen blir fulgt opp med
økte budsjettrammer.

11,8 %

Den sterke veksten i
rekruttering av
fremmedspråklige barn i
kulturskolen, er gledelig og
viser at målrettet innsats
virker.

7,1 %

Det er et mål å få jevnere
sosial rekruttering til
kulturskolen. Det er derfor en
lav betalingssats for familier
med svak økonomi. Økningen
indikerer at ordningen bidrar til
å redusere betydningen av
sosioøkonomiske ulikheter.
Gutteandelen er fortsatt lavere
i Bamble enn resten av landet.
Dette skyldes dels at
utviklingsplanens satsning på
«guttevennlige» fag ikke er
fulgt opp gjennom
budsjettvedtak.

31,4

28,0 %

37,0

29,4 %

4,0

7,0

7,0

11,0
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TJENSTEOMRÅDE: OPPVEKST
STYRINGSMÅL

Resultat
2015

Resultat
2016

Vedtatt
2017

Resultat
2017

Kommentar

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og jordmor gjennomfører anbefalte konsultasjoner i henhold til de
veiledere som til enhver tid er gjeldende
Øke andel familier som har fått
hjemmebesøk av jordmor etter
fødsel

28 %

68%

50%

28%

Øke andel familier som har fått
hjemmebesøk av helsesøster etter
fødsel

87 %

89%

90%

91%

100 %

100%

100%

Øke antall tidlig sykemeldte med
lettere psykiske lidelser som får
oppfølging av Frisk Bris

52

52

60

57

Øke antall med sammensatte
lidelser som får oppfølging av Frisk
Bris

36

32

50

45

Gi tilbud til minst 50 deltakere pr år
på Frisklivssentralen

62

75

50

112

Gi tilbud til minst 40 deltakere i Frisk
Bris ungdom

70

39

40

31

Sikre at alle førsteklasser på
Bamble videregående har
gjennomført VIP-undervisning
(psykisk helseprogram i skolen)

Alle får tilbudet men ikke alle
ønsker hjemmebesøk. De
kommer da til helsestasjonen

100%

Frisk Bris

Bidra til at alle barn og unge har mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet.
Andel ungdomsskoleelever som
bruker kommunale fritidsklubber per
kveld
Herre
Rugtvedt
Rønholt

68%
40%
52%

52%
36%
46%

70%
50%
50%

63%
23%
42%

Følgere på Facebooksidene:
«Fritid for barn og unge»
«Musikkbingene»
«Bamble ungdomsråd»

248
114
165

241
116
163

250
130
160

2249
114
160

Øke antall utlån utstyrssentralen

780

975

800

1049

4

3

15

0

Øke antall kontrakter / band på
musikkbingene

31.03.2017

Det er 5 band som øver i
bingene men via kulturskolen
og har da ikke egen kontrakt
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ØKONOMISK STYRING
Tall i tusen kroner

Virksomhet
Kultur og oppvekst
Kultur
Barne- og familievern
Oppvekst
Flyktningarbeidet
NAV
Voksenopplæring, frivillighetssentral og aktivitet
Frisk Bris
Kultur og oppvekst totalt

Regnskap
2016
-146
16 823
26 866
20 670
0
23 405
3 463
2 495
93 577

Regnskap
2017
352
17 337
27 575
15 825
0
24 547
3 419
2 489
91 544

Endring
regnskap
2017 - 2016
498
514
709
-4 845
0
1 142
-44
-6
-2 033

Rev.budsj.
2017
353
17 337
27 575
15 824
0
24 547
3 419
2 489
91 544

Avvik
rev.budsj. regnskap
2017
1
0
0
-1
0
0
0
0
0

KULTUR OG OPPVEKST
De fleste virksomhetene i Kultur og oppvekst gikk i 2017 med overskudd.
Unntaket var Nav som hadde et underskudd på 780 000.
Samlet ble det satt av 14,8 mill kroner på fond. (10,1 disp.fond + 4,7 bundne)
2,3 mill. er knyttet til overskudd på virksomhetene: Kultur, Oppvekst og den kommunale biten av Viva. Disse
midlene er satt av på enhetens felles disposisjonsfond, og er i hovedsak knyttet til vakanse i stillinger, mindre
bruk av vikarer og reduserte driftsutgifter.
Flyktningarbeidet er det området som styrker fondene sine mest med: 2,7 mill. knyttet til enslige mindreårige,
3,5 mill. til flyktningefondet og 2,5 mill. til bundet fond som er tilskudd gitt enkelt personer.
Hovedårsaken her er økt bosetting av flyktninger uten å øke antall ansatte. (medfører økte inntekter)
I tillegg har de ulike virksomhetene aktivt søkt ulike former for tilskuddsmidler, noe som medfører økte inntekter.
Dessuten er det satt av 0,8 mill. på bundet fond til styrking av helsesøster/jordmortjenesten, dette er også
tilskuddsmidler.
Underskuddet på Nav skyldes i hovedsak økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og da spesielt til boutgifter.

VIRKSOMHETENE
KULTUR OG OPPVEKST
Fra Kultur og oppvekst felles er det satt av 389.000,- på driftsfondet, dette skylles at enheten har fått midler på
etterskudd som ble brukt i 2016 og det var budsjettert med høyere driftsutgifter enn vi har brukt.
KULTUR
Virksomheten har satt av 970 000på disposisjonsfond og 825 000 til bundne fond.
Det er brukt 390 000 av disposisjonsfond og 750 000 fra bundne fond.
Vakanse i stillinger har medført at vi gikk 785.331,- i overskudd knyttet til lønn.
Driftsutgifter var 890.932,- mer enn budsjettert pga. høyere utbetaling av spillemidler og feilbudsjettering av
driftsutgifter til Skagerak festivalene.
Samtidig har hatt 808.623,- mer i inntekter enn budsjettert. Økt innbetaling av spillemidler, sykelønnsutgifter og
tilskudd.
BARNE OG FAMILIEVERNET:
Barnevernet hadde et underskudd på 582 000, men dette dekkes opp av at overføringene til krisesenteret ble
lavere enn budsjettert.
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Samlet gikk virksomheten med et overskudd på 2.760.563 kroner knyttet til oppfølging av enslige mindreårige.
Disse midlene er overført på et eget disposisjonsfond som vil være en buffer i forhold til svingninger i
bosettingen av enslige mindreårige.
(Budsjettene knyttet til enslige mindreårige har vi ikke fått korrigert etter omleggingen av finansieringsordningen,
de må derfor sees under ett)
OPPVEKST
Samlet gikk virksomheten med et overskudd på 1 257 000 som ble overført disposisjonsfondet. Dette er i
hovedsak knyttet til vakanse i stillinger og noe at det ikke er satt inn vikar i sykefravær.
I tillegg til overskuddet er det satt av 910 583 på bundne fond. Dette er i hovedsak knyttet til statlige tilskudd.
Ansvar og budsjett for miljøarbeiderne i skole er i løpet av 2017 overført fra ungdom og fritid til helsesøster/
jordmortjenesten.
Avlastningsboligen og tiltak funksjonshemmede barn ble i 2016 overført til helse og omsorg.
FLYKTNINGARBEIDET
VIVA:
"Voksenopplæring innvandrere": Gikk i balanse.
"Subsidiert grunnskole " for voksne: I balanse, dekkes i sin helhet av integreringstilskuddet.
"Flyktningarbeid"
I 2017 viser regnskapet et overskudd på 3,5 millioner som overføres disposisjonsfondet. Også her er
hovedårsaken at vi har bosatt flere uten å øke lønnsutgiftene.
Når det likevel vises at vi har økt utgiftene knyttet til ekstrahjelp er dette knyttet til assistenter som lønnes via
eget ekstra tilskudd. (Funk.hem. tilskudd som det søkes individuelt om). På grunn av denne ordningen settes
det i tillegg av 2,5 millioner til bundet fond. Midlene her må brukes til den personen, og det formålet det er søkt
om. Ubrukte midler tilbakeføres Imdi.
NAV
I 2017 gikk NAV med kr 784.472,-i underskudd, dette dekkes av disposisjonsfondet. I tillegg har Nav 121 133 på
disposisjonsfondet som er knyttet til tilskudd til talenthuset. Lønnsutgiftsposten gikk i overskudd med
2.109.000,-. Dette skyldes i all hovedsak ubrukte midler på kvalifiseringsstønad. Vi har også i 2017 avsluttet
mange KVP brukere til arbeid, og har ikke klart å ta inn nye brukere like fort som de har blitt avsluttet. Antallet
brukere på KVP skal økes i 2018.
Driftsutgiftsposten gikk i underskudd med 3.035.000,-. Underskuddet skyldes i all hovedsak økte utgifter til
sosialhjelp og da spesielt til boutgifter.
Regnskapet viser følgende tall:
Bidrag til livsopphold: 5,5 mill. kroner. Det er samme nivå som i 2016 og 2015.
Bidrag til boutgifter: 10,2 mill. kroner. I 2015 var utgiftene 7,3 mill. kroner, og i 2016 8,7 mill. kroner.
VIVA dekker 50 % av sosialhjelpsutgiftene til flyktninger som har vært i Norge mer enn 5 år.
Dette utgjorde kr 3,5 mill. i 2017 og 2,7 mill. kroner for 2016. Her ser man også en stor økning i utbetalingen av
sosialhjelp.
Driftsinntektsposten for 2017 viser et overskudd på kr 141.000,-.
Fondsavsetning: Det er satt av 90.991 kroner på disposisjonsfond knyttet til Talenthuset.

VOKSENOPPLÆRING, FRIVILLIGHETSSENTRAL OG AKTIVITET
Kommunal voksenopplæring hadde 1 million lavere forbruk knyttet til mindre bruk av vikar/ekstrahjelp og at
utgifter til husleie strøm, vaktmester dekkes av ansvarene for norskavdelingen og grunnskoleavdelingen.
I tillegg blir kjøper vi noen tjenester fra Skien kommune, men størrelsesorden har vært lavere enn forventet.
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Antall elever har vært synkende de siste 10 årene og vi bruker da lærerne som er lønnet i dette ansvaret inn i
norskavdelingen for å opprettholde en effektiv drift og en buffer til tider der en kanskje vil ha økt behov for denne
type tjeneste igjen.
Bamble frivillighetssentral:
Noe høyere inntekter på leie og kantinesalg enn budsjettert, totalt 50 000,-.
Samt noe lavere utgifter på vikar/ekstrahjelp og driftsutgifter.
Clarksenteret:
Clarksenterets nedleggelse i 2016 har full innsparingseffekt i 2017. Innsparingen ble på 258 000,-, noe som vil
være effekten pr år fremover.
Herresenteret:
Går i balanse.
FRISK BRIS
Frisk Bris gikk i 2017 med et lite overskudd grunnet nøktern drift.
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ENHET FOR HELSE OG OMSORG
Utfordringer og utviklingstrekk for enheten
Helse og omsorg er kommunens største enhet, både når det gjelder budsjett, antall årsverk og antall ansatte. Pr
31.12.2017 var det 356 faste årsverk fordelt på 498 ansatte. I tillegg har vi vel 23 årsverk på
midlertidige/prosjektkontrakter, samt vikarer.
Spesielle områder som er arbeidet med i 2017





Demenstiltak
o Forsterket skjermet enhet Bamble helsehus
o Demenskollektiv
Psykisk helse og rusomsorg
o Kommunal akutt døgnplass (KAD) fra 01.01.2017
Velferdsteknologi
o Håndholdte enheter for tilgang til EPJ
o Mobile trygghetsalarm utprøvinger
o Sporingsteknologi/GPS utprøvinger
o Roomate – overvåking
o Deltatt i anskaffelse av digital mottak for mobile/digitale trygghetsalarm i regi av 110-Telemark.
o Elektronisk medisin oppfølgning – utprøvning



Helse- og omsorgsplan er under utarbeidelse



Økonomistyring



Heltidskultur



Oppfølging av nærvær/fravær



Redusert fravær i enheten



Fatting av enkeltvedtak - Tjenestekontoret

Brukerutvikling - antall brukere
Antall
brukere/personer pr
01.01

Antall
brukere/personer i
omløp hele året

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Kommentarer

0 - 17

38

95

90

88

147

157

18 - 49

172

201

194

236

280

276

50 - 66

126

132

129

179

191

198

67 - 74

112

112

106

156

167

187

75 - 79

67

87

81

125

125

130

Jf. innsparingskrav har tildeling av tjenester
blitt strengere.
Det forklarer nedgang i antall brukere. Det
er mindre reduksjon i omløp av brukere, noe
som tyder på at færre brukere har mer
tjenester.

80 - 84

115

101

92

150

134

123

85 - 89

127

130

125

153

157

141

90 -

99

128

105

121

156

113

I alt

856

986

922

1208

1357

1325

Aldersgruppe

Tjenesteutvikling – et utvalg tjenesteområder
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Tabellen viser et utvalg av de
tjenester som blir gitt. Bruker
telles flere ganger, hvis flere
tjenester blir gitt
Tjenestetype
Ergoterapi utenfor institusjon
Fysioterapi barn
Fysioterapi gruppetilbud
Helsestasjon for voksne
Psykisk helsetjeneste
Kreftsykepleie

Årsmelding 2017

Antall gitte
tjenester pr 01.01

Antall gitte
tjenester i omløp
hele året

2015
63
32
105
2
79
41

2015 2016
184
194
84
124
219
211
39
32
99
129
63
68

2016 2017
61
62
55
51
109
102
9
7
94
92
41
42

Hjemmesykepleie

389

398

381

703*

588

Praktisk bistand

122

132

133

195

163

Trygghetsalarm

246

228

255

397*

303

Middagsombringing
Støttekontakt
Avlastning utenfor institusjon

196
79
5

179
104
31

179
105
31

327
95
5

283
123
34

Korttidsopphold

13

15

15

234

249

Lindrende plass

2

3

3

48

40

Rehabiliteringsopphold

8

8

8

118

114

Øyeblikkelig hjelp innleggelser

1

1

1

160

159

34

33

33

55

62

179

173

173

253

220

40

44

34

40

44

Langtidsopphold
Bolig
Individuell plan

Forklaring

2017
221
109
177 Prioriterer gruppetilbud for å strekke ressurser
29
162 Rus/avhengighet er ikke inkludert
70 Krevende oppfølging
*Omløpstall for 2015 kan tyde på feilregistrering/ikke
562
avsluttet tjeneste. Tjenestebehovet har flatet ut.
Hjemmehjelp. Må sees i sammenheng med
171
hjemmesykepleie.
*Omløpstall for 2015 kan tyde på feilregistrering/ikke
avsluttet tjeneste.
303 I 2017 har et økende antall brukere fått mobil
trygghetsalarm. Denne erstatter da ordinær
trygghetsalarm.
257
129
50 Barn med privat avlastning.
Redusert omløp grunnet "overliggere" Av disse har 4
241
pasienter hatt plass i Drangedal
Økende behov for plass og dette er krevende
53
oppfølging
Økning yngre slagpasienter, lårhalsbrudd og
124
hofteopererte
153 153 somatikk + 8 psykiatri
Noen rom som er beregnet til langtidsopphold, er
60
brukt til korttidsopphold.
213 Inn/ut kommunale helse/omsorgsboliger
Flere unge brukere som, når de kan velge selv, ikke
20
vil ha denne tjenesten.
146

Koordinator
142
145
146
142
145
Kommentar
Høy omløpshastighet i tjenester medfører mye administrativt arbeid: Bruker-/behovsvurderinger og kartlegginger. Nye/reviderte
enkeltvedtak. Oppdatering IPLOS. Inn-/utmelding i fagsystem, arbeidslister/arbeidsplaner, faktureringssystem. Inn/utplasering/koding av trygghetsalarmer. Inn-/utplassering hjelpemidler. Utvasking av rom/leiligheter. m.m.

Planer og vedtak
Følgende prosjekter er under arbeid:
Nustadbakken: Forventet ferdig første halvår 2019.
Nustadjordet: Forventet ferdig første halvår 2019.
Helse- og omsorgstjenesteplan: Planen ble påbegynt i 2017, og kommer til politisk behandling september 2018..
Velferdsteknologi:
Plan for velferdsteknologi er utarbeidet og innlemmes i Helse- og
omsorgstjenesteplan.
Heltidskultur:
Enheten har gjennomført planarbeid for utvikling av heltidskultur. Rapporten
«Utvikling av heltidskultur i Bamble» ble behandlet i AMU 30.5.2017
Kompetanse:
Stillinger omgjøres når ansatte endrer sin kompetanse.

Omstillinger


Tjenestekontoret ble styrket og overtok fatting av de fleste av enhetens tjenestevedtak fra 01.01.2017.

Innsparinger og økonomiske utfordringer
31.03.2017
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Enheten arbeider kontinuerlig med effektuering av vedtatte innsparingskrav.
Ved innføring av velferdsteknologi skal det være fokus på gevinstrealisering.

Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
2014
Antall
pasienter

2015
Antall
døgn

Antall
pasienter

Kr 4255
pr døgn

2017

2016
Antall
døgn

Antall
pasienter

Kr 4387
pr døgn

Antall
døgn

Antall
pasienter

Kr 4505 pr
døgn

Antall
døgn
Kr 4622
pr døgn

Januar

1

1

2

1

2

2

4

24

Februar

0

0

5

17

1

1

5

16
9

Mars

1

2

5

9

6

37

5

April

0

0

2

4

4

17

0

0

Mai

1

2

0

0

4

17

0

0

Juni

1

1

2

4

4

9

1

4

Juli

1

1

1

3

0

0

2

5
4

August

0

0

2

3

2

3

3

September

1

5

2

3

5

7

1

2

Oktober

2

3

1

2

4

14

4

5

November

2

2

1

3

4

14

4

9

Desember

0

0

0

0

5

18

0

0

139

29

78

Totalt
Kr pr år:

10

17
72335

23

49
214963

41

626195

360516

Antall overliggerdøgn har blitt redusert betraktelig. Dette er gledelig, ikke bare økonomisk, men også for
innbyggerne i Bamble kommune. Det er, slik vi ser det, god kvalitet på tjenestene som gis. For den enkelte
bruker vil det være bedre å få kommunal tjeneste i eget hjem eller institusjon, enn å ligge utskrivningsklar på
sykehus.
Konsekvensen av å ta imot utskrivningsklare pasienter er at det blir vanskeligere å få plass til avlastning og
vedlikeholdstrening for øvrige innbyggere.
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TJENESTEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG
ADMINISTRASJON OG UTVIKLING
Utfordringer og utviklingstrekk for virksomheten
Virksomhetens oppgaver er å bistå øvrige virksomheter i administrative oppgaver, samt fatte vedtak for
vederlag og enkeltvedtak på tjenester.
Tjenester om psykisk helse og avhengighet fattes i egen virksomhet.
Fremdeles gjennomføres det rydding og omorganisering i bruk av fagsystemet Cosdoc, som følge av større
eller mindre endringer i organisering av tjenestene.
Systemadministrator og brukerstøtter gjennomfører ulike kurs for ansatte som jobber med Cosdoc, enhetens
elektroniske pasientjournal. I tillegg er det gjennomført kurs i bruk av enhetens ressursstyringssystem GAT, i
form av kurs og tilpasset, individuell opplæring av ansatte.
Overvåking av de ulike systemene som brukes i enheten, er en stor del av systemansvarlig og brukerstøtters
daglige oppgaver. Det er viktig at systemene blir brukt på riktig måte og gir oss nødvendige og riktige
opplysninger i vårt daglige arbeid.
Fagsystem

Kurs 2017

CosDoc basis

Opplæring på forespørsel fra avdelingene
Opplæring av ferievikarer
Opplæring av nyansatte
Leder samlinger
Superbruker samlinger
Arbeidsplan kurs

CosDoc+

CosDoc + kurs

CosDoc IP

Fortløpende opplæring av nye brukere

IPLOS

Egen arbeidsgruppe

Gat

Kurs/opplæring
Individuell opplæring av nye brukere

Virksomheten som
arrangør

Dokumentasjon, myndighetskrav og standardiserte tiltaksplaner for 160
ansatte (2 heldags kurs)

Totalt har nå virksomheten 17 ansatte, i tillegg har virksomheten mange personer som mottar ulike lønns- og
utgiftsdekninger for omsorgslønn, avlastningsordninger, støttekontakt m.m.
I virksomheten har vi Tjenestekontoret som saksbehandler søknader og fatter vedtak på tjenester.
Videre ligger ansvaret for beregning av oppholdsbetaling for institusjonsplass, sekretærfunksjon og håndtering
av elektronisk og vanlig post for enheten, plassert i Administrasjon og utvikling.
Systemadministrator og brukerstøtter for fagsystem, ressursstyringssystem og andre systemer har oppgaver
rundt administrering og opplæring i de ulike systemene.
Virksomheten har 1,2 stilling hjelpemiddeltekniker som skal dekke formidling av hjelpemidler i hele kommunen
og for brukere i alle aldre og ulike behov for tjenester.
Sjåfør for transport til enhetens dagtilbud og administrasjon av enhetens leasingbiler ligger også til
virksomhetens ansvarsområder.
Rådgiver for velferdsteknologi jobber tett sammen med Tjenestekontoret, hjelpemiddeltekniker og alle
samarbeidende tjenesteområder.
Alle ansatte i Administrasjon og utvikling har, ut fra sin kompetanse og funksjon, et overordnet ansvar for å tilby
bistand i form av opplæring, rådgivning og veiledning til andre virksomheter.
«Hjemmetjenestekommunen» Bamble har et stadig økende behov for trygghetsskapende teknologi som
trygghetsalarm, fallalarm, elektronisk medisindosering, GPS og Roommate. Dette kommer i tillegg til andre mer
tradisjonelle hjelpemidler til hjemmeboende brukere.
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Det jobbes for et godt samarbeid innenfor feltet velferdsteknologi, spesielt med kommunene i Telemark og
Vestfold. I tillegg har rådgiver for velferdsteknologi et samarbeid med kommuner og ulike leverandører ellers i
Norge.
Innovative anskaffelser forutsetter et tett samarbeid med GKI i de forskjellige innkjøpsprosesser. I 2017 deltok
Bamble i utarbeidelse av kravspesifikasjoner til trygghetsskapende teknologi og pasientvarslingssystemer. Det
velges leverandører i 2018.
Videre deltar Bamble i Telemarksnettverk for innføring av velferdsteknologi hvor rådgiver har en sentral rolle.
I 2017 har 110 Telemark – responssenter jobbet med endringer i organisering og arbeidsform, og Bamble deltar
både i anskaffelser og implementering av digitale trygghetsalarmer og responssenter. I tillegg sitter Bamble i
styret for 110 Telemark.
Brukere i Bamble kommune tildeles hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, og disse hjelpemidlene kjøres ut
til bruker av hjelpemiddeltekniker. Flere ganger i uken meldes det om oppdrag der det trengs 2 personer til
tunge løft.
Det har også vært en markant økning i behov for hjelpemidler til barn.
Planer og vedtak
Når det lyses ut statlige prosjektmidler, defineres velferdsteknologi som et viktig satsingsområde, både av
statlige instanser og kommunene. Bamble kommune ønsker å delta i utviklingen av teknologien og bidrar inn i
ulike prosjekter i form av dyktige ansatte som vil delta.
Bamble kommune deltar i sentrale arbeider og prosjekter både i Telemark og Vestfold fylker og i Direktoratet for
e-helse sitt arbeid med å etablere velferdsteknologiske knutepunkt.
Noen få kommuner skal være piloter i dette arbeidet, med hvert sitt EPJ (elektronisk pasientjournal) system, og
Bamble er en av 5 kommuner som er spurt om å delta. Formålet med dette prosjektet er å få implementert en
felles nasjonal integrasjonsplattform, slik at alle systemer skal kunne koble seg på dette knutepunktet for å få en
integrasjon mellom systemene, hvor data kommer fra et forsystem rett inn i EPJ. Bamble deltar spesielt i
arbeidet med sporing av pasienter.
Virksomhetens rådgiver for velferdsteknologi er 3-årig prosjektstilling som skal ha fokus på hvilke løsninger
innen velferdsteknologi som gir innbyggere i Bamble mulighet til å mestre eget liv og egen helse. Vi ser
imidlertid at «ting tar tid» og mange faktorer spiller inn for å få til prosjekter innenfor dette feltet. Stillingen gjøres
fast fra august 2018, med finansiering fattet i K-sak 104/17.
Enhetens minibuss kan ikke lenger defineres som ny, den har opptil flere, dyre reparasjoner årlig og det slites
ekstra på bussen at den ikke står i garasje på vinterstid. I 2017 har den tæret mye på virksomhetens midler til
drift av transportmidler.
Omstilling og innsparinger
Virksomheten har fokus på gevinstanalyser og –realisering i bruken av velferdsteknologiske løsninger. Vi jobber
for å gi andre virksomheter muligheter til innsparinger i form av å bidra til at det jobbes effektivt, med riktige
hjelpemidler, samt å ta i bruk riktig teknologi.
Antall overliggerdøgn har blitt redusert betraktelig. Dette er gledelig, ikke bare økonomisk, men også for
innbyggerne i Bamble kommune. Det er, slik vi ser det, god kvalitet på tjenestene som gis. For den enkelte
bruker vil det være bedre å få kommunal tjeneste i eget hjem eller institusjon, enn å ligge utskrivningsklar på
sykehus.
At Fylkesmannen i 5 av 6 saker gir Bamble kommunes saksbehandling medhold, viser god kvalitet på arbeidet
som utføres av Tjenestekontoret.
Det er søkt kommunalsjef om overføring av kr. 1.000.000,- til eget driftsfond for å kunne finansiere kjøp av ulike
velferdsteknologiske løsninger, samt bygge garasje til enhetens minibuss. Dette er innvilget
Ressurskrevende tjenester
Det årlige statstilskuddet for ressurskrevende tjenester blir hvert år endret i revidert budsjett. Det er en utfordring
å budsjettere dette for et år fram i tid, da antall brukere med disse tjenestene fort kan komme som en ny bruker
eller også brukere som faller fra i løpet av året.
For året 2017 ble avviket på kr. -425`sett opp mot budsjettet. Avviket er blitt redusert til kr. -145`ved bruk av
fond ressurskrevende tjenester fra tidligere år.
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Ønsket utvikling for tjenesten
Resultat
2016

Vedtatt
2017

Resultat
2017

Kommentarer

% andel av alle mottatte klager
har fått medhold hos
Fylkesmannen

83,33

>50%

83,33%

Tjenestekontoret har mottatt
totalt 6 klager. 5 av klagene
har fått medhold hos
Fylkesmannen

Saksbehandlingstiden skal ikke
overskride Forvaltningslovens
bestemmelser

90%

90%<

95%

Det er kontinuerlig
innkommende og restanser
på søknader. Dette
vedtaksfattes i størst mulig
grad innenfor lovlighet.

Økt bruk av velferdsteknologi
Utplassering av
medisineringsstøtte Pilly

0

5

5

Bruk av medisineringsstøtte
er her brukt som et
eksempel. Etter hvert vil det
muligens være mer reelt å
måle andre typer
velferdsteknologiske
løsninger

Pasienter på sykehus skal få
tilpassede kommunale tjenester
når de er utskrivningsklare.
Antall døgn som pasienter er
overliggende på sykehus

76

120

120

Bamble kommune har hatt
en svært god nedgang i
antall overliggende pasienter
på sykehus. Dette skyldes et
godt samarbeid mellom
Tjenestekontor og de
utøvende tjenesteområdene.
Det tilstrebes å tilrettelegge
for god og relevant tjeneste
for utskrivningsklare
pasienter

0

0

Se øk.
rapportering

STYRINGSMÅL
Måleområde:
Tjenestekvalitet

Måleområde:
God ressursstyring
Avvik i forhold til budsjett
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TJENESTEOMRÅDE: HJEMMETJENESTEN
Utfordringer og utviklingstrekk
Hjemmetjenesten har i de senere år vært og er en økende tjeneste i forhold til kompleksitet på tjenestene som
etterspørres. Det stilles høyere krav til kompetanse, vi får stadig flere brukere med sammensatte lidelser, og
brukere skrives raskere ut til hjemmet fra spesialisthelsetjenesten. Samhandlingsreformen som trådte i kraft for
noen år tilbake gjør at kommunehelsetjenesten må være rustet til å imøtekomme dagens og morgendagens
krav til helse og omsorgstjenester. Da vår kommune defineres som en «hjemmetjenestekommune» stilles det
store krav til våre tjenester. Endring i tjenesteforløpet til spesialisthelsetjenesten gjør at de dårligste brukerne
prioriteres til korttidsopphold, hjemmetjenesten må behandle dårligere brukere hjemme, og at vi har lite
tilgjengelige plasser til avlastning/vedlikeholdstrening og opptrening.
Hjemmetjenesten må kunne drifte alt fra de som har behov for tilrettelegging i dagliglivet til brukere med
komplekse behandlings- og omsorgsbehov. Våre brukere er i alle aldersgrupper, men hovedtyngden er eldre
med en eller flere somatiske lidelser og generell alderdomssvekkelse. Vi har også en del brukere med psykiske
lidelser og rusproblemer, samt eldre som plages med ensomhet og angst. Sistnevnte gir også utslag i
etterspørsel på våre tjenester. Dagavdelingen hjelper noe i så henseende, men er dessverre ikke nok.
Demensproblematikken er fortsatt økende. Her ser vi ofte at etterspørselen etter hjelp kommer for sent da
brukere/pårørende «skjuler» problemet til de selv ikke lenger klarer å håndtere hverdagen. Vi har i dag ingen
avlastende døgntilbud til demente. Dette gjør at pårørende ofte ikke får nødvendig avlastning, noe som kan
være med på at søknad om heldøgns tilbud kommer tidligere.
Befolkningssammensetningen i vår kommune tilsier at vi vil få enda større utfordringer med tanke på eldre med
behov for bistand fremover. Vi vil ikke klare å møte fremtidens utfordringer innenfor nåværende ramme uten å
tenke nytt.
Kommunen har i dag for lite både korttids- og langtids-/døgnplasser i forhold til behov/søkermasse. Dette er
med på å gi «økt trykk» på hjemmetjenesten. Vi ser at det ikke lenger er like stor pågang til søknad om
ordinære omsorgsboliger. Noe av dette skyldes nok at det ikke lenger er bemanning i nærheten, og at det er
ikke lenger forbundet med samme trygghet å flytte inn i disse boligene. Behovet fremover er døgnbemannede
boliger, og omsorgsboliger bør avvikles/gjøres om til boliger med heldøgns bemanning der dette er mulig. Slik
situasjonen er pr i dag er det virksomheten som belastes med husleie når boliger står tomme, og dette er midler
som heller bør brukes i drift.
Velferdsteknologi av ymse slag må inn i drift der dette er mulig. En del har i løpet av 2017 blitt etablert eller er
under utprøving. Mobile trygghetsalarmer har blitt satt opp i en del hjem, teknologisk overvåking der bruker ikke
er i stand til å benytte ordinær trygghetsalarm, elektronisk medisindosett og håndholdte enheter til våre ansatte.
Sistnevnte vil være med å sikre både kvalitet på tjenesten og ivareta dokumentasjonsplikten. Håndholdte
enheter har i 2017 kun vært benyttet i sone vest da problemer/justeringer med fagsystemet har forsinket
prosessen, og gjort at den ikke har blitt tatt i bruk i øvrige soner.
Lager for hjelpemidler til korttidsutlån er for sone øst sin del på Stathelle servicesenter. Dette oppleves for de
ansatte som en tungvint løsning, og skaper merarbeid både med tanke på oversikt over hva vi til enhver tid har
inne, utlevering og vask/istandgjøring etter utlån. Det er tenkt at bruker/pårørende selv skal hente/levere tilbake
hjelpemidler ved behov. Vi ser ofte at det er oss som må ta denne oppgaven fordi de selv ikke kan hente, og de
har ingen pårørende som kan bistå. Med flere dårligere brukere er behovet for hjelpemidler større, og det blir
flere oppgaver på oss i hjemmetjenesten. Vask av hjelpemidler har vært et problem da det ikke har vært
mulighet til å få vasket på ordinært vis. Dette utbedres på vaskerom på Stathellesenteret i disse dager. Når det
gjelder beholdningen av hjelpemidler ser vi at vi i tiden fremover må gå til anskaffelse av noen nye hjelpemidler.
Pr i dag har vi ikke senger til korttidsutlån, og dette kan være med på å forsinke tiden en bruker meldes til
hjemmet til vi kan ta imot.
Hjemmetjenesten øst startet felles drift i nye lokaler november-15. Dette har vært en svært krevende prosess for
både ansatte og ledere. Det har vært utfordringer knyttet til planlegging av drift, sammensetning av ansatte fra
forskjellige soner, samt større faglige utfordringer til brukere knyttet til endringer i våre tjenester generelt. Vi ser i
dag at de ansatte er mer «sammensveiset», og at dagens utfordringer mer går på arbeidsmengde og daglig
drift.
Hjemmetjenesten i Bamble har siden 01.05.2016 vært i driftet i en virksomhet. Dette ser vi som en stor fordel for
å kunne sikre en mest mulig lik tjeneste til våre brukere uavhengig av hvor i kommunen en bor.
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Virksomheten har totalt i underkant av 60 hjemler fordelt på ledelse, merkantile ressurser, innleieansvarlige,
sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er få assistenter i faste stillinger. Turnuser i alle
soner er gjennomgått og endret der dette er mulig for best mulig ressursutnyttelse. Sone vest og sone nord har
fortsatt de største utfordringene med tanke på andelen høyskoleansatte. Ved ledighet i fagarbeiderstillinger
vurderes omhjemling, men noe av dette har blitt vanskeliggjort grunnet stillingskrav fra fagarbeidere i året som
har gått.
Hjemmetjenesten øst har i det meste av 2017 måttet styrke helgebemanningen med ekstra dagvakter lørdag og
søndag. Hjemmetjenesten vest har også hatt behov for å styrke aftenvakt hver dag, noe som har gitt en økning
på ca 40 %, dette er regnet inn i ordinær turnus for 2018. Hjemmetjenesten nord har for det meste klart seg
innenfor ordinær bemanning, men det meldes at de er sårbare i forhold til økt etterspørsel på tjenester.
Tjenestekontoret har fra 01.01.2017 overtatt all saksbehandling for våre tjenester. Dette ser vi som en stor
fordel med tanke på framtidig tjenestetildeling.
Ansvaret for oppfølging av BPA er lagt til avdelingsleder i sone nord.
Planer og vedtak
Sone øst og sone nord har utarbeidet handlingsplaner i etterkant av trivselsundersøkelsen som ble foretatt i
første del av 2017. Disse følges jevnlig opp i sonene. Sone vest er ikke ferdig med sin plan, men regner med at
den er ferdigstilt i løpet av våren-18.
Når det gjelder kompetanseheving har vi pr i dag 1 helsefagarbeider som tar sykepleie - deltid. Ellers følger
ansatte kurs som kompetansegruppa setter opp der dette er aktuelt, og mulig å få til. Simuleringsrom tas i bruk
der det er behov, og sees som et godt tiltak for ansatte i hjemmetjenesten.
Det jobbes med HO-plan som skal ferdigstilles inneværende år. Her har hjemmetjenesten fokus på
kvalitetsstandarder på våre tjenester, hovedansvarsområder, innføring av velferdsteknologi og
hverdagsrehabilitering, brukermedvirkning og fremtidig kompetanse- og årsverksbehov.
Vi ser ut fra nåværende drift at hjemmetjenesten i fremtiden bør samlokaliseres. Både med tanke på best mulig
ressursutnyttelse, men også fordi de «små sonene» er sårbare ved faglige utfordringer og fravær av ansatte.
Videre tenker vi at vi bør få på plass et hverdagsrehabiliteringsteam knyttet til virksomheten, og at vi vil få best
utnyttelse av dette ved å være samlokalisert.
Hjemmetjenesten har et nøkkelsystem som gjør det vanskelig å hjelpe hverandre på tvers av sonegrenser, men
også innenfor sone øst. Vi har i 2017 gått til anskaffelse av nye digitale nøkkelskap i alle soner, og venter på at
universalnøkler skal komme så de kan tas i bruk.
Praktisk bistand og middagsombringing tar mye av personellets arbeidstid. Det er bestemt at rutinene rundt
middagsombringing skal endres, men endelig plan er ikke klar. Når det gjelder praktisk bistand er dette en
tjeneste vi fortsatt vurderer hvordan vi best kan drifte.
Vi har i 2017 hatt en nøye gjennomgang av administrasjonen i virksomheten for best mulig ressursutnyttelse.
Generell dokumentasjon må forbedres i hele virksomheten. Alle ansatte skal i løpet av de første månedene i
2018 ha opplæring i tiltaksplanskriving og bruk av håndholdte enheter.
Omstilling og innsparing
Vi ser det som vanskelig å få gjennomført kravet om minus innleie ved fravær, men det blir nøye vurdert der
dette er mulig.
Innsparing i forhold til oppsatte mål som middagsombringing og reduserte timevedtak kan vi dessverre ikke se å
ha innfridd i 2017.
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Ønsket utvikling for tjenesten
STYRINGSMÅL

Resultat
2015

Resultat
2016

-

-

1 dager4 uker

1 dager4 uker

Vedtatt 2017

Resultat
2017

Kommentarer

Måleområde:
Tjenestekvalitet
Brukernes fornøydhet
med tjenestene de
mottar. Skala fra 1-4
hvorav 4 er best
Effektueringstidoppstart tjeneste

Antall klager på tjenester

< 10

2

Det er ikke
gjennomført
brukerundersøkelse

Hjemmesykepleie
iverksettes
umiddelbart. Det har
vært/er ventetid på
praktisk bistand i
sone øst grunnet
ressursmangel. Sone
vest og nord gir
tjenesten innenfor
fristen.
1

Det har vært 1
skriftlig klage på
tjenesten i 2017.
Gjelder oppfølging av
syk far.

Måleområde:
God ressursstyring
Avvik i forhold til
budsjett
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TJENESTEOMRÅDE: VOKSNE FUNKSJONSHEMMEDE/
MILJØARBEIDERTJENESTEN
Utfordringer og utviklingstrekk for virksomheten
Virksomhet Miljøarbeidertjenesten har de seinere år hatt en stor vekst i søknader om bolig med heldøgns tilsyn,
praktisk bistand og opplæring utenfor bofellesskapene, kommunalt dag,- og aktivitetssenter og varig tilrettelagt
arbeid ved Grep bedrifter. Virksomheten har i stor grad klart å imøtekomme søknader om alle type tjenester
innenfor eksisterende rammer, med unntak av boligetablering av særlig ressurskrevende brukere. Boligsøkere
som kvalifiserer til vedtak om bolig med heldøgns tilsyn vil nå primært planlegges etablering for på Nustadjordet
i 2019.
Generelt i Bamble kommune er det et synkende barnetall, noe som også gjelder for barn med spesielle behov.
Og det har derfor heller ikke vært noen stor søknad til Rugtvedt avlastningsbolig seinere år.
Det har de siste åra vært noe dreining og økning i søknad om tjenesten Praktisk bistand og opplæring til
personer med utviklingshemming, som ønsker å bo i selvstendige boliger utenfor bofellesskapene. Dette har
frem til nå latt seg løse ved hjelp av personell i de ulike bofellesskapene, som har omdisponert tid og ressurser.
Mange av dagens og fremtidens brukere og deres pårørende innenfor vårt virkeområde, er opptatt av å bo og
leve selvstendig. Ved at brukere av tjenesten bor selvstendig, bidrar dette i større grad til egenmestring,
egenutvikling og brukerstyring, enn ved å bo i bofellesskap med heldøgns tilsyn.
Kompetanseheving hos ansatte som er i direkte samhandling med brukere i virksomheten er et nødvendig
satsningsområde i årene som kommer, jfr. Stortingsmelding 29. Virksomheten har behov for flere ansatte med
3-årig helse og sosialfaglig høyskole, for å sikre riktig og nødvendig tjeneste til våre brukere. Virksomheten ser
behov for å øke kompetanse for å ivareta blant annet veiledning til brukere og pårørende, sikre
brukermedvirkning og brukerstyring, ivareta selvbestemmelsesrett for brukere, planlegge og iverksette målretta
tiltak for den enkelte og oppfyllelse av lovkrav i henhold til bruk av tvang og makt overfor personer med
utviklingshemming. Virksomheten er i gang med gjennomføring av kompetansehevende tiltak; « Mitt livs ABC».
Dette er opplæring til alle tjenesteytere som arbeider med barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming.
Opplæring primært for assistenter og fagarbeidere.
Planer og vedtak
I boligsosial handlingsplan 2013-2025, K-sak 32/15, er utbygging av Nustadjordet bofellesskap vedtatt.
Bofellesskapet var planlagt ferdigstilt høsten 2018, men pga.forsinkelser i prosjekteringen er dette nå utsatt til
oppstart medio 2019.
Omstilling og innsparinger
Virksomheten følger opp de innsparingskrav som enhet Helse og omsorg har satt. Gjennom de siste åra har de
i større grad enn tidligere blitt benyttet lærlinger i verdiskapning og all innleie ved fravær blir vurdert. Det totale
resultatet ved årets slutt er ca 1,4 mill i positivt avvik, som skyldes opphør av to avtaler med Grep og 2
langtidssykemeldte avdelingsledere som ikke ble erstattet før ved andre halvår.
Ønsket utvikling for tjenesten
STYRINGSMÅL

Vedtatt 2017

Resultat
2017

Kommentarer

Resultat
2015

Resultat
2016

Brukernes fornøydhet
med de tjenestene de
mottar

-

-

Ikke gjennomført
brukerundersøkelse i
2017

Pårørendes fornøydhet
med tjenestene

-

-

Ikke gjennomført
pårørendeundersøkelse
i 2017

Imøtekomme søknader
om bolig med heldøgns
tilsyn

3

3

Måleområde:
Tjenestekvalitet

31.03.2017

3

1

Flere søknader mottatt
og planlagt bosatt
Nustadjordet 2019
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Antall innvilgede
søknader om dag- og
aktivitetstilbud

1

3

-

-

En søknad om
dagtilbud er ikke
imøtekommet i 2016

Antall klager på
tjenestevedtak

0

1

-

1

Klager på vedtak om
økt ressurs praktisk
bistand og opplæring i
bolig.

Måleområde:
God ressursstyring
Avvik i forhold til
budsjett

31.03.2017

Se øk.
rapportering

Virksomheten har hatt
god ressursstyring.
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TJENESTEOMRÅDE: PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG
Utfordringer og utviklingstrekk for virksomheten
2017 har også vært preget av en økt ansvarsoverføring fra spesialistnivå til kommunalt nivå. Dette innebærer at
kommunale tjenester må ha høyt faglig nivå og nok ressurser til å møte nye og krevende utfordringer.




Tjenesteutvikling


Øyeblikkelig hjelp-plass ble opprettet innen psykisk helse på Bamble helsehus fra 1 januar 2017. Det er
strenge kriterier i forhold til innleggelse, dette ble vurdert som nødvendig hvis man skulle kunne
håndtere innleggelsene innenfor de rammene helsehuset har. Plassen har hatt relativt få innleggelser,
om dette er fordi kriteriene er for strenge eller om behovet ikke er særlig stort er vanskelig å si noe om
enda. Samarbeidsavtalen vil bli evaluert og vurdert endret i februar 2018.



Psykoedukativt familiearbeid er et nytt tilbud som ble etablert i psykisk helseteam i 2017, tilbudet gis i
samarbeid med DPS Vestmar. Dette er et viktig supplement til det øvrige tjenestetilbudet fordi det har
hele familien som fokus.



Likemannsprosjektet som er et prosjekt i samarbeid med 6 Grenlandskommuner, rusorganisasjonen Alarm og Helseforetaket ble satt i gang januar 2017. Prosjektet skal ha fokus på oppfølging av brukere
som har vært inne til rusbehandling. Prosjektet er så vidt i gang og Bamble kommune har foreløpig ikke
hatt noen deltakere inn i prosjektet.



Arbeid og aktivitet skal være et ledd i, og et mål for behandlingen. Virksomheten har siden 2016 hatt en
felles prosjektstilling med Frisk Bris hvor hovedmålsettingen er å følge opp unge voksne som er falt ut
av skole/arbeid, og som sliter psykisk og/eller med avhengighet. Stillingen har en svært viktig
forebyggende funksjon med hensyn til at man unngår at unge personer blir gående i lang tid uten at
man finner et godt tilbud til de. Målsettingen er å få opprettet denne stillingen fast i 2018.



Aktiv på like vilkår er et prosjekt finansiert av kommunen men som drives av Bamble IF. Prosjektet har
som målsetting å være et etterverns tilbud til rusavhengige etter behandling. Rekrutteringen inn i
tilbudet har vært lav, man bør derfor se på om målgruppen bør utvides og funksjonen endres.



Ruskontrakter – som er en viktig del av det forebyggende arbeidet for ungdom mellom 13 og 23 år, ble
en del av avdeling for avhengighet sin tjeneste i 2017. Disse ble overført uten tilførsel av ressurser.
Antall kontrakter i 2017 var 7, hvorav en har brutt.



Overdose strategi. Bamble kommune ved avdeling for avhengighet og Bamble legevakt har inngått
samarbeidsavtale med ambulansetjenesten i Grenland i 2017 om oppfølging av overdoser. Avtalen ble
undertegnet i april 2017. Dette er et viktig forebyggende tiltak som må utvikles videre.



Brukerplan kartlegging er en kartlegging av brukere som har en psykisk lidelse og/eller en
rusavhengighet og som får tjenester fra kommunen og NAV. Virksomheten gjennomførte kartleggingen i
november 2017. Foreløpig gjennomgang av kartleggingen viser at kommunen har utfordringen på flere
områder. Det som foreløpig må prioriteres høyest er familier som har mindreårige barn.



I 2017 ble det vedtatt en endringer i Lov om psykisk helsevern. Endringen gjelder brukerens
samtykkekompetanse når det vurderes bruk av tvang. Dette ser man allerede konsekvensene av i
forhold til de mest alvorlig syke, ved at terskelen med hensyn til innleggelse er blitt høyere, som igjen
har resultert i at kommunen må håndtere svært alvorlig syke i dårlige perioder, ofte med farekriterier
knyttet til sine symptomer.

HMS og kvalitetsarbeid




Opplæring og rekruttering av ansatte


31.03.2017

Terma-opplæring (terapeutisk mestring av vold) har hatt et stort fokus i virksomheten og generelt i
kommunen i 2017. Helse og omsorg har utdannet 2 Terma instruktører. Disse tilbyr veiledning og
opplæring innen området til hele kommunens virksomheter. Dette er et viktig forebyggende tiltak for å
forebygge utagerende og voldelig adferd.

Virksomheten har som mål å ha minst 80% ansatte med høyskoleutdanning, og hvor alle skal få
mulighet til å ta videreutdanning innen området psykisk helse og avhengighet. Derfor blir både
grunnutdanning på høyskolenivå og videreutdanning et prioritert område. 1 ansatt tar
sykepleierutdanning og 2 ansatte tar videreutdanning. I tillegg legges det vekt på alle ansatte skal ha et
grunnlegge kurs i motiverende intervju som er en samtaleform som er spesielt beregnet på de som
trenger en endring i livet.
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Ansatte med brukererfaring er også en målsetting. Virksomheten har 1 fast ansatt og flere vikarer med
brukererfaring. Målsetting er å få flere fast ansatte, men dette må sees i sammenheng med det totale
behov for fagkompetanse.
Planer og vedtak


Viser til boligsosial handlingsplan 2013-2025, K-sak 33/15 og planlegging av Nustadbakken. Prosjektet er i
gang. Boligene forventes innflyttingsklar i begynnelsen av 2019.
Sundbykåsa gård. Viser til K-sak 65/17 og vedtak vedrørende utleie av Sundbykåsa gård. Prosjektet er
avsluttet og leietaker er på plass. Det er opprettet en styringsgruppe som følger driften en tid fremover,
denne skal levere en evalueringsrapport våren 2018 vedrørende leie- og driftsmessige forhold.



Omstilling og innsparinger
Virksomheten følger de innsparingsmål som er satt for Enhet Helse og omsorg og virksomheten. Det er stort
fokus på innleie av vikarer og bruk av overtid.
Ønsket utvikling for tjenesten
STYRINGSMÅL

Resultat
2015

Resultat
2016

Vedtatt
2017

Resulta
t 2017

Kommentarer

Måleområde:
Fornøyde brukere/tjenestekvalitet
Brukernes fornøydhet med de
tjenestene de mottar.
Skala fra 1–6 hvorav 6 er best

5,2

Ikke
foretatt

Henvendelser psykisk helse og
avhengighet

-

-

107

107

130

66

Brukerundersøkelse
gjennomføres hvert 2dre år.
Henvendelser varierer fra år til
år. Det er omfanget av behovet
hos den den enkelte søker som
er avgjørende for ressursbruken.
Samtidig ser vi at det er en jevn
økning. Denne kan nok blant
annet tilskrives en økt
ansvarsoverføring fra
spesialistnivå til kommunalt nivå.

Mottakere av rusoppfølging på årsbasis

56

64

-

59

Imøtekomne søknader på
rusbehandling

17

14

14

16

Per 31.12 16 hadde 5 fullført
rusbehandling, 1 ikke fullført. 10
er innlagt i behandling

Mottakere av psykiske helsetjenester
på årsbasis

82

88

88

127

Mange brukere har behov for
omfattende tiltak. Dette
medfører ofte langvarig
oppfølging og vanskelig for å få
avsluttet og videreført saker.

Imøtekomne søknader om bemannet
omsorgsbolig

2




Psykisk helse
Rusomsorg

2

1

1

1

1

1

Antall brukere med vedtak om
støttekontakt uten at tilbudet er
iverksatt

0

0

2

Antall klager tjenestevedtak

0

1

0

1 har fått i ROP bolig, Øvre
Nustadvei og 1 i Krogshavn

Måleområde: God ressursstyring
Avvik i forhold til budsjett

31.03.2017

Se øk.
rapportering

Se øk.
rapportering

Virksomheten har hatt et positivt
avvik i 2017. Dette skyldes blant
annet tilskudd via
opptrappingsplanen som
allerede er planlagt inn i ordinær
drift, og 1 stilling som over tid
har stått vakant, fordi man ikke
fikk kvalifiserte søkere.
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TJENESTEOMRÅDE: REHABILITERING
Ønsket utvikling for tjenesten

« SAMMEN OM ET AKTIVT LIV»
Resultat
2015

Resultat
2016

Vedtatt
2017

Resultat
2017

Kommentarer

Beboernes fornøydhet med de
tjenestene de mottar. Skala fra 1–4
hvorav 4 er svært fornøyd

3,6

3,6

3,7

3,2

Ønsker bedre info
og mer fysioterapi

Andel brukere som har opprettholdt
og/eller bedret funksjonsevnen på
rehabilitering sengepost (%)

97

97,5

90%

90

90 % har nådd
helt eller delvis
målet med
oppholdet.

Andel brukere tilbakeført til eget hjem
(%)

86

94

90

81

7 stk til sykehus
og 3 til langtids

Gjennomsnittlig antall liggedøgn

26

27,4

21

24

Slag og
hofte/brudd
trekker opp snittet.

Avvik i forhold til budsjett

0

Se øk.
rapporteri
ng

Utnyttelse av rehabiliteringsplasser i %

95

95,7
Se info i
tekstdel

STYRINGSMÅL
Måleområde:
Fornøyde brukere/tjenestekvalitet

Måleområde:
God ressursstyring

Beleggs% opphold på dagavdelingen
Totalt 48 plasser ukentlig

Se egen
økonomirapportering
i Visma

God
ressursstyring

99

94,7

2686 av 2836

99

Se info i
tekstdel

Rehabiliteringssengepost
Det har vært totalt 131 innleggelser på rehabiliteringsavdelingen i 2017.
Statistikken nedover er manuelt telt, og gjelder dermed kun 111 av innleggelsene.
Antall brukere fordelt på sonene:
Øst:
74
Vest-Bamble: 18

Herre: 19

Totalt: 111 brukere

Henvist fra:
Sykehuset:
slagpasienter (se tabell).
Sonene:
Korttids:
Lindrende.
ØBH

53

Henviser hofteproteser/lårhalsbrudd, andre brudd, hjerte og

42
11
1
4

Henviser til vedlikeholdstrening, pas. med fall, lungepasienter.
Henviser pas. som trenger videre opptrening

Aldersgjennomsnitt:
Gjennomsnittlig liggetid:
Kvinner:
Menn:

76 år
24 døgn
63 personer
48 personer

Som tidligere år, får rehabiliteringen inn mange pasienter med slag som krever mye tverrfaglige resurser.
Mangel på ergoterapeut på sengepost fører til dårlig oppfølging av spesielt kognisjon hos disse pasientene. En
del av disse pasientene har dog fått ergoterapioppfølging på sengeposten gjennom pårørendemøter,
31.03.2017
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boligvurdering og hjelpemiddelformidling, men i liten grad på kognisjon. Vi har også måttet øke
fysioterapiressursen på sengeposten i perioder, da vi ser at intensiv trening fører til bedre funksjon for en del av
disse pasientene. Dette går da på bekostning av fysio -/ergoterapitilbudet ellers i kommunen.
Dagavdelingen
47 personer har vært innom dagavdelingen i 2017. 22 nye personer har begynt i 2017 og 19 personer har
avsluttet tilbudet i samme periode. Brukerne er på dagavdelingen fra 1 til 3 dager i uka. Det har i perioder
gjennom året, stått noen ledig plasser for hjemmeboende med demens grunnet få søkere til tilbudet.
Faste aktiviteter på dagavdelingen er:


Allsang/diktlesning



Trim/fysisk aktivitet: går tur, bruker ulike gjenstander for stimulering til aktivitet bl.a fallskjerm og ballonger.
Dans og musikktrim

 Balansegrupper tirsdager og torsdager
I vår/sommer halvåret benyttes det fine uteområdet vi har med hageaktiviteter, lysthuset med bruk av bålpanne
og turgåing rundt Dammene. El syklene har også vært til stor glede for mange. Det har vært flere turer med
disse. Bla. Krogshavn, Langesund, Eik gård m.m. I tillegg har dagavdeling deltatt på konserter i kantina
sammen med resten av helsehuset. Det har vært arrangert temadager, generasjonssang i samarbeid med
Sundby barnehage- Livsglede for eldre.
Ergoterapitjenesten
Ergoterapitjenesten har også dette året hatt mange kompliserte og tidkrevende boligsaker. Flere av barna
ergoterapeutene jobber med er komplekse og tidkrevende saker, med langvarig oppfølging.
I forbindelse med endring av kommunale bygg, nybygg og kommunale områder (Herre skole, omsorgsboliger
Herre, Skjærgårdshallen utbygging, Nustadveien/Nustadjordet, uteområde Tangen fort), bidrar ergoterapeutene
med rådgivning i prosessene.
Helsestasjon for voksne drives med 15-20 % ergoterapeut, hovedvekt har vært arbeid med prosjektet lyst på
livet. 10 % ergoterapi er satt av til geriatrisk poliklinikk.
Det ses en generell økning av nye henvisninger til ergoterapi, spesielt høsten 2017. Dette har ført til en økning i
avvik knyttet til å overholde ventelistefrister.
Man ser en tendens til at henvisninger knyttet til elektriske kjøretøy/scootere og henvisninger ang syn og
hørselsutfordringer er økende.
Fysioterapitjenesten
Kommunale
Fysioterapitjenesten gir behandling/oppfølging til brukere både individuelt og i gruppe, både til barn og voksne.
For å utnytte ressursene best mulig har vi en rekke gruppetilbud. Vi har blant annet
fallforebyggende/balansegruppe, MS-gruppe, og bassenggrupper for både barn og voksne. Alle gruppene våre
fylles opp, private fysioterapeuter bidrar til at gruppetilbudet økes.
Tilbudet til barn omfattes også av forebyggende tjenester, i tett samarbeid med helsestasjon og
skolehelsetjenesten.
For voksne har det vært begrenset kapasitet til å jobbe med forebygging. 20% fysioterapistilling er omdisponert
til jobbing i helsestasjon for voksne for å få til mer forebygging.
En stilling fysioterapi er knyttet til rehabiliteringsavdelingen.
Private
Det er gjennomgående forholdsvis kort ventetid på time hos privat fysioterapeut, 0-2/3 mnd. For psykomotorisk
fysioterapi kan det være opp til 6-7 mnd ventetid.
Private fysioterapeuter gir behandling på instituttet både individuelt og i grupper.
Antall pasienter: Ca 2000
Antall behandlinger: Ca 23300
Pasienter som har fått hjemmebehandling: 71
Helsestasjon for voksne
 Seniorseminar
 Forebyggende helsesamtaler

31.03.2017
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KOLS
Diabetes

Annet:


Fagdag med fokus på brukerundersøkelse på forebyggende helsesamtale. Arbeidet fortsetter i 2018.



Lyst på livet: Ergoterapeuten har vært prosjektleder for Lyst på livet café med 15 deltakere for midler til
innovasjon mottatt fra Fylkesmannen. Prosjektet er gjennomført i Helsestasjonstiden, så midlene er i
hovedsak brukt til profilering, forelesere, bevertning og brosjyrer/utstyr. Resterende midler overføres til 2018
og blir brukt til ny runde med caféer.



Profilering: Vi har deltatt på den internasjonale dagen for DIA og på Aktiv aldring med tema «ansvar for
egen helse».
KAD: 43 innleggelser på KAD som handler om lungesykdommer (samme antall som 2016).



31.03.2017
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TJENESTEOMRÅDE: BOLIG MED DØGNTJENESTE
Krogshavn omsorgssenter
Utfordringer og utviklingstrekk for avdelingen
Beboergruppa ved Krogshavn omsorgssenter 2 etg. har et stort spekter i både diagnoser og alder. Dette er
spennende, men også krevende, da alle har meget forskjellige behov. Beboere med spesielle diagnoser demens, psykiatri, store hjerneskader, mm. kan være en utfordring når de bor tett på hverandre. Det mest
ideelle hadde vært mer avgrensning ift diagnoser, men det er vanskelig å få til, da leilighet tildeles den som har
størst behov.
Brukere med så sammensatte, komplekse og utfordrende diagnoser, krever høy kompetanse.
Hver avdeling har hver sin kompetanseplan, og Krogshavn spesielt trenger flere sykepleiere.
Etter samhandlingsreformen ble en realitet, kommer beboere og pasienter mye sykere tilbake til boligene. Hver
bolig må ha kompetanse nok til å kunne takle intravenøs behandling, spesielle prosedyrer, respirator mm.
Krogshavn omsorgssenter deler bygg med psykisk helse pr i dag. Denne kombinasjon brukere, samlet på
samme sted, kan til tider begrense friheten til beboerne ved Krogshavn omsorgssenter. Vi må holde
utgangsdørene låst.
Nye planer blir lagt i HO planen, om hvordan vi kan bruke den bygningsmassen vi har på en bedre måte.
Vi merker en større pågang for å få bolig i Krogshavn. Dette er et botilbud som er veldig flott spesielt for yngre.
Vi ønsker derfor på sikt å kunne øke antall boliger i Krogshavn med 8 leiligheter. Planene for dette utarbeides i
disse dager.
Det er dager med stor aktivitet på senteret. Beboere skal på dagaktiviteter, til fysioterapi, arbeidtrening mm. De
som er for syke til å reise ut, kan få behandling av fysioterapeut i boligen.
Velferdsteknologi
Nytt alarmutstyr montert. Vi ser frem mot 2018 hvor vi ønsker å investere i Room-mate, slik at vi kan serve
boliger i KO3 bygget som døgnbemannede boliger.
Omstilling og innsparinger
Virksomheten har fulgt de retningslinjer og mål vi satte oss for 2017 ift innsparing. Stort positivt avvik.
Det arbeides kontinuerlig med å gi gode tjenester og benytte ressursene på en best mulig faglig og økonomisk
effektiv måte. Så langt det er faglig forsvarlig spares det på innleie ved sykdom og annet fravær. Det er også
liten eller ingen bruk av overtid. Det gir motivasjon og mestringsfølelse for både ansatte og ledelse å holde
budsjettmålene.

Stathelle bokollektiv
Utfordringer og utviklingstrekk for avdelingen
Bokollektivet har 12 beboere med diagnosen demens.
Vi prøver så langt det er mulig, å ha rett pasient på rett sted. Bokollektivet er ingen institusjon, og vi kan derfor
ikke ha vedtak om låste dører. Hvis sykdommen utvikler seg, og beboeren ikke lenger har nytte av plassen, får
de et tilbud om plass på forsterket skjermet enhet på Helsehuset.
Med såpass lav bemanningsfaktor, kan det til tider være en meget krevende avdeling. Beboerne kan ofte ha
utfordrende adferd. Stor funksjonsforskjell på pasientene, gjør at uroen blir stor i avdelingene, med utagering og
høylytte brukere. Ekstra innleie er periodevis nødvendig.
Dagens bygningsutforming/boforhold i Stathelle bokollektiv er ikke i tilstrekkelig grad bygget og tilrettelagt for
mennesker med demens, og egner seg dårlig til å ha åpne dører. Vi jobber med løsninger som på sikt kan
endre disse utfordringene. Det er nødvendig med endringer både i forhold til omsorgstjenestens kompetanse,
organisering og fysisk utforming.

31.03.2017
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Velferdsteknologi
GPS-såler til pasient. Ga pasienten et større bevegelsesområde og større selvbestemmelse.
Vi ser frem mot 2018 hvor vi ønsker å investere i mer teknologi som gir pasienten mer integritet. Nytt
alarmanlegg er også planlagt i løpet av 2018
Omstilling og innsparinger
Virksomheten har fulgt de retningslinjer og mål vi satte oss for 2017 ift innsparing. Positivt avvik.
Vi har aktivert lærlinger, språktreninger og arbeidstreninger på en bedre måte enn tidligere. Vi ser at det har en
positiv innvirkning på beboergruppen. Nå har også Bokollektivet åpnet opp for Menn i helse.
Dette gjør til at vi lettere kan klare våre innsparingsmål, samtidig som det har et positiv innvirkning i hverdagen.
Lite eller ingen bruk av overtid og forskjøvet. Minimalt med ekstra innleie.

Vest-Bamble aldershjem og Vest-Bamble demenskollektiv
Utfordringer og utviklingstrekk for avdelingen
Året 2017 har vært et år med mye utvikling på Vest Bamble aldershjem. Endring er bra, men det kan også gi
visse utfordringer. Anretningen har blitt lagt til avdelingen, for å bruke de ressursene på en mer effektiv måte.
Nye turnuser - nye sykepleiere, 6 stk fra mai 2016 til des 2017. Dette er positivt og krevende. Mange nye skal
finne sin plass, og arbeidsoppgaver legges til den profesjon som er lovhjemlet. Ny leder. Det har ikke vært
avdelingsleder på aldershjemmet før mai 2016. 2017 har derfor vært et år med mye planlegging, sortering, nye
rutiner og nyskapning. Nå skal alt sette seg og bli etablert.
I tilknytning til aldershjemmet startet vi opp et midlertidig bofellesskap for demente september 2016.
Bofellesskapet har 5 leiligheter. Det ble først gitt midler for å drifte ut 2017. Nå er det gitt midler til å drifte ut
2018. Dette har vært en stor suksess. Vi klarte på kort tid å lage en trygg avdeling, hvor de demente beboerne
slo seg til ro. Vi håper å kunne videreføre denne avdelingen, og på sikt utvide tilbudet til flere. Beliggenheten for
denne gruppe pasienter er ideell, også med tanke på utvidelse.
Velferdsteknologi
GPS såler til pasient på demensavdeling. Gode resultater. Gleder oss til 2018 hvor vi ønsker å investere i
Room-mate. Dette for å kunne serve flere leiligheter, blant annet på natt. Nytt alarmanlegg er også planlagt i
løpet av 2018
Omstilling og innsparinger
Virksomheten har fulgt de retningslinjer og mål vi satte oss for 2017 ift innsparing. Positivt avvik.
Bruk av lærlinger, elever, personer på språkopplæring og personer som trenger arbeidstrening via Frisk Bris
eller NAV. Det er strammet inn på overtid, beordringer og forskyvninger, og det er viktig å ha god kontroll på
vikarbehov. Minimalt med ekstra innleie. Avdelingen arbeider målrettet med å følge de innsparingsmål som er
satt for Enhet Helse og omsorg og virksomheten.
Planer og vedtak virksomhetene sett over ett.
Bamble kommune skal satse på demens fremover. Vi ser at vår kompetanse ikke strekker til, så
kompetanseheving på dette området er også i fokus for hele kommunen. Vi vil tilstrebe at Krogshavn, Vest
Bamble aldershjem med demensavdeling og Stathelle bokollektiv skal kunne samarbeide tettere fremover,
kunne spille på hverandres ressurser og kunnskaper.
Dagens omsorgstjeneste er ikke i tilstrekkelig grad bygd og tilrettelagt for mennesker med demens.
Demensplan 2015 varslet derfor at det er nødvendig å foreta ombygging og endringer både i forhold til
omsorgstjenestenes kompetanse, organisering og arkitektur. Nå som vi er i gang med prosjekt
«Demensavdeling i Vest Bamble, ser vi at denne avdelingen kan utvides. Det kan være en mulighet for å bruke
de ressursene som allerede er der på en bedre måte. I tilknytning til aldershjemmet, er det ubemannede
omsorgsleiligheter. Vi har her mulighet til å endre bruk av disse på sikt. Her vil demente kunne ha utgang på
bakkeplan, rett ut i en flott hage. Det er sentralt i Demensplan 2020 at personer med demens vil kreve full fokus
fremover. De fleste vil ha behov for hjelp, og/eller tilrettelagt bolig med bemanning. Kartlegging blir helt
avgjørende i forhold til å bruke kommunens ressurser på en riktig måte.
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Ønsket utvikling for tjenesten
STYRINGSMÅL

Resulta
t 2015

Resultat
2016

Vedtatt
2017

Resultat
2017

Kommentarer

-

-

-

Brukerundersøkelse
gjennomføres hvert andre
år.

Måleområde:
Fornøyde
brukere/tjenestekvalitet
Brukernes fornøydhet med de
tjenestene de mottar.
Skala fra 1–6 hvorav 6 er best

-

Antall overførte beboere til
skjermet avd. grunnet uegnet
boforhold

2

5

5

5

Søknader om arbeids- og
aktivitetstilbud som ikke er
innvilget.

1

1

1

1

En beboer i Krogshavn
ønsker Nustad gård.

Antall brukere med BPA og PA

2

2

2

2

En beboer i Krogshavn, og
en beboer på Vest Bamble
aldershjem

Antall brukere med vedtak om
støttekontakt uten at tilbudet er
iverksatt

0

0

2

Antall klager tjenestevedtak

0

0

0

3 fra Bokollektivet
2 fra VBA og VBD

Stor utskifting av
støttekontakter grunnet
utfortrende brukere.
0

Måleområde:
God ressursstyring
Avvik i forhold til budsjett

Se øk.
rapportering

Se øk.
rapportering

Virksomheten har hatt et
positivt avvik i 2017. Dette
skyldes blant annet tilskudd
ift ressurskrevende bruker,
samt innsparing.

Innflyttet i døgnbemannet bolig i 2017


Krogshavn omsorgssenter: 4 nye beboere



Bokollektivet: 7 nye beboere



Vest Bamble aldershjem: 7 nye beboere



VBA korttidsplass: 12 pasienter (2 av disse ble faste beboere)



Vest Bamble demensavdeling: 2 nye beboere Innflyttet i Døgnbemannet bolig i 2017

Snitt alder på beboergruppene


Krogshavn omsorgssenter: 63 år



Bokollektivet: 86,5 år



Vest Bamble aldershjem: 83 år



Vest Bamble demensavdeling: 82,5 år

Psykososialt kriseteam
Teamet består nå av fem medlemmer, og seks stedfortredere. Det er også tilknyttet personer med spesiell
kompetanse som kan komme inn ved behov. For eksempel fra helsestasjon, barnevern og prest. Teamet
fungerer fint, og det arbeides kontinuerlig med felles plattform og mål med samarbeidspartnere.
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TJENESTEOMRÅDE: BEHANDLING, PLEIE OG OMSORG
Utfordringer og utviklingstrekk for virksomheten
Samhandlingsreformen medfører at pasienter meldes som utskrivningsklare og skrives tidligere og tidligere ut
fra sykehuset. Vi får stadig flere pasienter med stort behov for spesialisert behandling/oppfølging. Mange av
dem får intravenøs behandling av forskjellig art. Dette stiller økt krav til kompetanse i alle ledd.
Nye tilbud som lindrende enhet og KAD (øyeblikkelig hjelp) plasser benyttes i stadig økende grad.
Vi har faste tverrfaglige møter med Palliativt ambulant team Sykehuset Telemark (STHF).
Korttidsavdelingen får også stadig flere dagpasienter som i perioder får intravenøs væske- eller
antibiotikabehandling, i stedet for å sende dem til STHF.
På langtidsavdelingene trenger også beboerne mer spesialisert behandling og oppfølging enn tidligere. Vi har
en forholdsvis lav andel langtidsplasser sammenlignet med tilsvarende kommuner og av den grunn er det de
sykeste brukerne som får tildelt langtidsplass.
Vi har ikke tilstrekkelig mengde med langtidsplasser/ heldøgns plasser, spesielt med tanke på
demensomsorgen. Det vil derfor være behov for å øke denne kapasiteten fremover.
Vi ønsker fremover å ha økt fokus på aktiv omsorg på langtidsavdelingene våre, jamfør Meld. St. 29 (20122013) Morgendagens omsorg. Av den grunn har vi behov for økt aktivitørressurs med 0,5 årsverk. Herunder er
det også viktig å jobbe for å rekruttere flere frivillige ressurser inn i avdelingene. Vi har i løpet av året fått flere
nye frivillige og aktivitøren jobber kontinuerlig med å øke andelen av frivillige inn i huset.
Vi fikk i våres 2 rickshaw sykler i gave fra Kiwanis. Disse har vært mye i bruk og er til stor glede for flere av
beboerne. Flere ansatte på alle avdelingene har gjennomført pilotopplæring slik at de kan sykle disse syklene.
Det har vært mange sykkelturer både om formiddagen og ettermiddagen. Bla. til Krogshavn, Brotorvet og Eik
gård.
I perioder i år har vi også hatt utfordringer med tilstrekkelig antall korttidsplasser, bl.a. på grunn av «overliggere»
hos oss, dvs pasienter som har fått tildelt korttidsplass i påvente av en ledig langtidsplass/ heldøgns plass eller
omsorgsbolig. Og til dels fordi vi i løpet av året har redusert andelen korttidsplasser med 8 og gjort dem om til
langtidsplasser. Dette har vært en del av innsparingen for 2017. Det vil nok være behov fremover for å se på
fordelingen av korttidsplasser versus langtidsplasser.
Planer og vedtak
Egen handlingsplan i forbindelse med avslutning av HMS prosjektet er fulgt opp på aktuelle avdelinger gjennom
hele året.
Kompetanseutvikling og -heving følges i forbindelse med samhandlingsreformen i henhold til oppsatt plan, samt
ny 4 års plan på Bamble Helsehus, og resten av Helse og omsorg.
Nytt simuleringsrom/øvingsrom er tatt i bruk i 3 etg ved helsehuset. Her kan enhetens personell øve seg på
ulike prosedyrer. Det har vært flere praktiske kurs her i løpet av året.
Det har også vært jobbet en del med HO planen som skal være ferdig i 2018.
I tillegg har vi hatt helserekrutter rundt om på de ulike avdelingen i forbindelse med prosjektet «Menn i Helse».
Fra 1/1 2017 ble kommunene pålagt å ha KAD plasser ift psykiatri og rus. Av den grunn ble det opprettet en
midlertidig KAD plass ift Psykiatri på korttidsavdelingen, planen er at plassen skal flyttes til Nustad bakken når
dette prosjektet står ferdig. Innleggelseskriterier på denne plassen har vært snevret inn nettopp pga.
lokalisering pr i dag. Plassen har foreløpig vært lite i bruk.
Det har medgått mye tid for flere aktører på huset ift. utredningsarbeidet mht. flytting av serveringstidspunkt for
middag. Effektuering av kommunestyrets vedtak implementeres i løpet av 2018.
Omstilling og innsparing
Vi vurderer kontinuerlig sammensetningen av personalet i forhold til kompetansen vi trenger fremover. Vi ser at
det blir økende krav til å ha større andel høyskoleutdannede. Det er fortsatt behov for å se på enkelte
omgjøringer av stillinger for å øke andelen med høyskolekompetanse, både når det gjelder sykepleiere,
vernepleiere og fysioterapeuter. Men andelen av høyskoleutdannede har økt i løpet av året.
Det er i løpet av året er det omgjort 2 stillinger fra fagarbeider til høyskoleutdannet.
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Innsparingskravene i forhold til innleie begynner å tære på personalgruppa, spesielt på langtidsavdelingene. På
grunn av pasientenes hjelpebehov og til tider for lite antall sykepleiere, har virksomheten problemer med å nå
målsettingene for innsparingen med hensyn til redusert innleie og overtid.
For å ha tilstrekkelig kompetanse tilstede på avdelingen, er det av og til ikke mulig å unngå ekstra innleie og
overtid.
Vi har også i løpet av året hatt noen utfordringer til uro og utagering på korttidsavdelingene og har i perioder
måttet forsterke bemanningen der.
I tillegg har vi redusert andelen korttidsplasser med 8 i løpet av året. Dette var en del av innsparingen 2017. Vi
ser at vi må gå tilbake på deler av denne omgjøringen, da presset på korttidsplasser har vært stort i løpet av
året.
Bemanningen ved skjermet avdeling har blitt midlertidig øket med 5,8 årsverk inkl. natt. Denne forsterkningen er
vedtatt videreført ut 2018, og vi håper dette kan bli implementert i ordinær drift fra 2019. HMS utfordringer på
denne avdelingen i forhold til både mange personskader og a-avvik har blitt betydelig redusert.
Ønsket utvikling for tjenesten
STYRINGSMÅL

Kommentarer

Resultat
2015

Resultat
2016

Vedtatt
2017

Resultat
2017

-

-

-

-

Ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2017
Utarbeidelse av
evaluerings-skjema for
utdeling til alle brukere av
korttidsplasser er under
arbeid og utprøving

-

-

-

-

Ikke gjennomført
pårørendeundersøkelse i
2017

-

-

-

-

Se øk.
rapportering

-

-

96,7

95,7

96

98

Økt beleggsprosent,
skyldes flere
langtidsplasser.
Stabil beleggsprosent
Avhengig av effektiv inn
og utskrivning av
pasienter.

Utnyttelse av KAD
plasser i %

51

63,3

60

60

Ved ledighet bruker vi
plasser og personell
fleksibelt opp mot de
ordinære korttidsplassene
og andre avdelinger

Utnyttelser av plasser
lindrende enhet i %

69

80,6

80

81,2

Økende beleggsprosent
fra i fjor.
Ved ledighet bruker vi
plasser og personell
fleksibelt opp mot de
ordinære korttidsplassene
og andre avdelinger

Måleområde:
Tjenestekvalitet
Beboernes fornøydhet
med de tjenestene de
mottar.
Skala fra 1–4 hvorav 4
er best

Pårørendes fornøydhet
med de tjenestene de
mottar.
Skala fra 1 –4 hvorav 4
er best
Måleområde:
God ressursstyring
Avvik i forhold til
budsjett
Utnyttelse av
sykehjemsplasser i %
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Bamble kommune
Antall dagpasienter på
korttidsavdelingen

Årsmelding 2017
11

17

-

12

Dreier seg oftest om
intravenøs behandling
med væske og/ eller
antibiotika.

Aktivitet på sårpoliklinikken rapporteres under legevakt og legetjeneste i år.
Bruk av KAD (øyeblikkelig hjelp) plasser 2017
Antall pasienter: 137
Beleggsprosent
Belegget på KAD plassene har vært på Somatikk:
60% i 2017
Psyk/rus:
6% i 2017
Det har totalt sett i 2017 vært 457 liggedøgn fordelt på 161 innleggelser. Dvs i gjennomsnitt 2,8 dag pr.
innleggelse.
Det er viktig å merke seg at antall utskrivninger ikke er det samme som antall ulike personer. En person kan ha
hatt flere opphold og dermed også flere utskrivninger i løpet av året.
Kjøkkenet
Matombringing og møte-mat er populært og salget er stabilt. Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene.
Kjøkkenet har fortsatt utfordringer når det gjelder kapasiteten og vi ser på muligheter fremover for å øke
kapasiteten med en stor kjele til.
I tillegg har vi noen utfordringer med ventilasjonsanlegget inne på kjøkkenet, både med tanke på temperatur,
høy luftfuktighet og klare å holde dampen borte. Dette arbeidet ble satt litt på pause da vi ønsker å se hva en
eventuell endring i rutiner og tidspunkt for matombringing vil ta med seg.
Vi jobber kontinuerlig med IK mat og HACCP. Et system for å analysere farer i produksjonsprosessene på
kjøkkenet. Denne ble revidert i juni 2017 etter en større revisjon av Mattilsynet.
Her fikk vi gode tilbakemeldinger og noen anbefalinger for videre arbeid. Vi har endret på noe av systemet og
gjennomført arbeid for å ytterligere sikre trygg og god mat.
2 personer gikk av med pensjon og det ble internt utlyst ledige stillinger. I forbindelse med det, ble det
gjennomført ansettelser og øking av stillingsprosent i henhold til forventet praksis og heltidskultur.
I tillegg har kjøkkenet i høst fått en lærling, det er flere år siden sist gang. Lærlinger er en berikelse for det
daglige arbeidet.
Rådhuskantine
Salget her er stabilt.
Vi har sett ytterligere på oppgavefordelingen mellom rådhuskantina og kjøkkenet og har gjort noen grep der.
Det gjøres stadig noen endringer i kantina og med menyutvalget.
Det ble prøvd ut nye retter for å prøve å øke interessen for og bruken av kantina.
Kjøkkenet skal sporadisk fremover levere varm lunsj til kantina i rådhuset ca. annenhver måned, eller oftere ved
behov og kapasitet. Dette vil vi gjøre for å øke interessen og for å heve standarden noe. Vi tror også det vil
skape enda bedre trivsel ved å ha dette som tema en gang i blant.
1 fast ansatt har sluttet og denne stillingen ble internt utlyst og ansettelse ble gjennomført etter planen.
Utstyrsparken er noe aldrende og kjøleanlegget til kjølediskene gikk i stykker. Dette ble erstattet og noen mindre
feil og mangler ble samtidig utrettet på det elektriske anlegget. I tillegg måtte vi gå til anskaffelse av nytt
kassaapparat, da det gamle sloknet og det var ikke mulig å få reparert dette.
Vaskeri
Utstyrsparken er etter forholdene i god stand, men vi har slitt litt med en av maskinene.
Dette har vært en reklamasjonssak og ingen utgifter har påløpt foreløpig ift dette. Men det har skapt utfordringer
i logistikken og ødelegger fremdriften i dagsplanene. Det skal også nevnes at vi også har hatt en vannlekkasje
fra varmtvannet, og i forbindelse med dette ble det også oppdaget at varmtvannsberederne var defekte. Disse
ble byttet ut.
Produksjonen er forholdsvis stabil og mindre endringer er gjort.
Det er fornyet jevnt og trutt med noe arbeidstøy i løpet av året.
2 personer har gått av med pensjon og det er gjennomført grep i henhold til heltidskulturen som vi etterstreber å
følge. 2 personer har fått økt sin stillingsprosent samtidig som det ble internt utlyst en ledig stilling.
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Årsmelding 2017

TJENESTEOMRÅDE: LEGEVAKT OG LEGETJENESTER
Utfordringer og utviklingstrekk for virksomheten
Fastlegeforskriften av 2012 har som formål å: «Sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet
til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til»
Bamble kommune har i øyeblikket 5 spesialister i allmennmedisin og til sammen 6 under utdanning til spesialist.
Det er 1 lege som vikarierer som fastlege som er spesialist og 1 vikarlege under spesialisering. Det er krav om
økt tilgjengelighet og kvalitet i tjenesten. Vi erfarer at vi ikke er helt i mål i.f.t krav i forskriften. Det har vært mye
mediefokus på fastlegeordningen i 2017 og inn i 2018. Det ropes varsko om at Fastlegeordningen er i ferd med
å bryte sammen i enkelte kommuner p.g.a store rekrutteringsproblemer og for stor arbeidsbelastning over tid.
Det jobbes nå med å evaluere ordningen, og man er bl.a opptatt av å jobbe med å redusere listetaket fra
tidligere 1500 pasienter i fulltidspraksis til ca. 1000 pasienter. Dette for å sikre at fastlegene kan ha
arbeidsforhold som ivaretar krav til HMS og krav til kvalitet og tilgjengelighet. For Bamble kommune, vil det bety
en økning av antall hjemler fra dagens 11 til 14 hjemler. Det forutsettes at staten er villig til å se på
tilskuddsordningen, slik at det er økonomisk forsvarlig å drifte også i fremtiden.
Kommuneoverlege: Bamble kommune sa opp sin avtale med Kragerø om kjøp av kommuneoverlege sommeren
2017. Vi ønsket å få mer kommuneoverlegeressurs ut av midlene vi brukte til kjøp av tjenesten.
Ansettelsesprosessen ble avsluttet i desember 2017, og ny kommuneoverlege er på plass fra 01.01.18
Planer og vedtak
Obligatorisk kurs i akuttmedisin for alle ansatte er gjennomført etter planen. Vi har også fått utdannet 2
sykepleiere som SIM instruktører i løpet av 2017.
Arbeidet med HO – planen ble startet høsten 2017, dette arbeidet sluttføres i 2018.
Det jobbes med å få på plass ordninger som sikrer krav til kompetanse i den nye Akuttforskriften som trer i kraft
fra mai 2018. Dette skal skje i et samarbeid med Porsgrunn kommune.
Omstilling og innsparinger
Vi fortsetter arbeidet med omstilling og innsparing så langt det lar seg gjøre innenfor det som er forsvarlig. Vi
følger tett opp regnskap og refusjonskrav, det er satt av en 20% ressurs inn i dette arbeidet, og det har resultert
i at feil rettes opp i tide og at inntekter kommer inn slik de skal. Vi skal inn i prosessen med å se på mulig
sammenslåing av virksomhetene Rehab og legevakt/legetjenester våren 2018.
Ønsket utvikling for tjenesten
STYRINGSMÅL

Resultat
2015

Resultat
2016

-

-

Andel klager i.f.t antall
henvendelser legevakt

<2

0

Andel henvendelser grønn
respons skal ikke overstige
60% av alle henvendelser

60

60

Vedtatt 2017

Resultat
2017

Kommentarer

Måleområde:
Tjenestekvalitet
Fornøyde brukere

Ikke gjennomført
>5
60

60

Måleområde:
God ressurstyring
Avvik ift budsjett

Se øk.
rapportering

Se øk.
rapportering

Noe overskudd, må
se på
pr.capitatilskuddet

Pasient/brukerutvikling
Statistikk modulen i Infodoc har vært benyttet for å få frem relevante tall for 2017. Det vil derfor se annerledes ut
enn resultatene fra tidligere år.
Totalt antall registrert inn i timebok Infodoc med diagnoser:
24192
Av disse er det registrert konsultasjoner knyttet til LAR/rus
3400
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Vi mener at det foreligger en del underrapportering, da særlig telefonkonsultasjoner ikke er registrert i timebok.
Totalt sett er aktiviteten høyere enn det som er mulig å få frem i statistikkmodulen.
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ØKONOMISK STYRING
Tall i tusen kroner

Virksomhet
Helse og omsorg administrasjon og utvikling
Hjemmetjenesten
Herre sone
Vest Bamble sone
Behandling, pleie og omsorg
Rehabilitering
Psykisk helse og avhengighet
Miljøarbeidertjenesten
Legevakt/legetjeneste
Døgnbemannede boliger
Helse og omsorg totalt

Regnskap
2016
-16 571
27 677
8 897
29 713
63 514
18 300
20 891
51 706
18 198
28 717
251 043

Regnskap
2017
-4 662
47 262
0
0
63 827
17 875
22 294
58 347
18 040
56 590
279 574

Endring
regnskap
2017 - 2016
11 910
19 585
-8 897
-29 713
313
-425
1 403
6 641
-157
27 873
28 532

Avvik
Rev.budsj.
rev.budsj. 2017
regnskap 2017
-10 941
-6 279
45 423
-1 839
0
0
0
0
63 342
-485
19 126
1 251
23 101
807
59 757
1 410
18 832
792
60 935
4 345
279 574
0

ENHET FOR HELSE OG OMSORG
Avvik revidert budsjett – regnskap:
Enheten totalt hadde i underkant av 8,5 millioner i positivt avvik. Dette er avsatt til enhetens driftsfond.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Endringen fra 2016 – 2017, 28,5 mill. kroner, skyldes i hovedsak overtagelse av tjenester fra Kultur og
oppvekst, endring ressurskrevende tjenester, økning demenstiltak og lønnsoppgjør.
Fondsavsetninger
Overskuddet i enheten, i underkant av 8,5 millioner kroner, er satt av på enhetens driftsfond.
I tillegg er det satt av 500’ til forprosjektet «Implementering av feedback-informerte tjenester i virksomhet for
psykisk helse og avhengighet»
Overskudd / underskudd
Enheten har svært stort fokus på økonomistyring. Sett i lys av enhetens store budsjett utgjør overskuddet i
underkant av 3% av enhetens netto budsjett.
Samtlige virksomheter arbeider systematisk med økonomistyring, ressursstyring, gjennomgang av drift og
effektivisering.
For øvrig vises til økonomisk rapportering fra virksomhetene.
Budsjettkonsekvenser 2018
Det vises til tiltak i budsjett 2018 - Kommunal egenandel ressurskrevende tjenester, kr 1.993'.
Tiltaket ble innvilget i 2017 jf. k-sak 47/17. Det bes om at tiltaket videreføres i 2018 og innarbeides i
økonomiplanen.
VIRKSOMHETENE
HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON OG UTVIKLING
Avvik revidert budsjett – regnskap:
Virksomheten har et negativt avvik på kr. 6.279` i forhold til budsjett.
Ekstra bevilgninger og avsetninger til driftsfond bokføres under virksomheten. Ser en bort ifra avsetningen til
fond på 8,4 mill. kroner gikk virksomheten med et overskudd på 2,1 mill., dette skyldes i hovedsak deler av
ekstra bevilgningen til generell styrking og grunnbemanning som vil bli brukt i 2018.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Endringer i regnskapet, 11,9 mill., skyldes i hovedtrekk overtakelse av tjenester fra kultur og oppvekst fra 1. april
2016, korrigering reduksjon tilskudd ressurskrevende 2016 bokført i 2017, 1,1 mill., og differanse på
fondsavsetning fra -16 til -17
Fondsavsetninger
Overskuddet på enheten på 8,4 mill. er satt av på fond
 1 mill. avsatt til innkjøp av teknologi til utprøving og testing
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7,4 mill. til driftsfond Helse og omsorg, inkl. K-sak 120/16 Generell styrking av helse og omsorg og økt
grunnbemanning, er foreløpig brukt kun til kreftkoordinator og bemanning sårpoliklinikk

Overskudd / underskudd
Virksomheten går med kr 2,1 mill. i overskudd før avsetninger til fond. Dette skyldes at enhetens
ekstrabevilgninger budsjetteres inn under virksomheten, og deler av bevilgningen ligger ubenyttet for 2017.
I tillegg har virksomheten hatt et høyt sykefravær, med inntekter på sykepengerefusjon. Det leies normalt ikke
inn for fravær i virksomheten.
Avsetningen av enhetens totale overskudd på 8,4 mill. er bokført under virksomheten, derfor viser virksomheten
et underskudd på 6,3 mill.
HJEMMETJENESTEN
Avvik revidert budsjett – regnskap:
Virksomhet Hjemmetjenesten har totalt et negativt avvik på 1,8 millioner.
Dette skyldes i hovedsak lønnsendringer, husleie sonekontor, tomgangsleie for omsorgsboliger, økte utgifter
medisinsk forbruksmateriell, for høyt budsjettert brukerbetaling og innsparingskrav som ikke har vært mulig å
innfri.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Endringen på 19,6 mill. skyldes i hovedsak intern omorganisering. Herre og Vest Bamble sone ble fra 2017 lagt
inn under virksomhet Hjemmetjenesten
Lavere driftsinntekter skyldes i hovedsak nedgang i sykelønns-/foreldrepengerefusjon, samt brukerbetaling.
Endringen i lønn skyldes i hovedsak midlertidige løsninger. Lønnsbudsjettet er gjennomgått, og skal være riktig
budsjettert fra 2018.
Fondsavsetninger
Sonen har 1.199’ i avsetning etter arv av hus.
Overskudd / underskudd
Virksomhetens underskudd skyldes de samme faktorer som for avvik revidert budsjett – regnskap.
Underskuddet dekkes av enhetens overskudd.
BEHANDLING, PLEIE OG OMSORG
Avvik revidert budsjett – regnskap:
Administrasjon: Dette ansvaret er felles for alle sengepostene mht driftsutgifter og inntekter.
Det positive avviket på ca 1 mill., skyldes merinntekter oppholdsbetaling med 575’, samt opplæringstilskudd fra
fylkesmannen på 410’. Disse opplæringsmidlene burde vært flyttet ned til hver enkelt sengepost, da det er her
utleieutgiften har vært.
Sengepostene: overforbruket på totalt 2.143’ skyldes merforbruk vikarlønn og overtid.
Kjøkkenet har ett positivt avvik på 191’, vaskeriet 238’ og Rådhuskantina 161’. Alle disse stedene skyldes det
innsparte lønnsmidler pga minus innleie ved fravær.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Ingen vesentlige endringer, kun lønnsøkning fra i fjor.
Fondsavsetninger
Virksomheten har satt av 280’ til bundne fond:
 80’ Tilskudd Den kulturelle spaserstokken for 2018
 200’ Midler fra Helsedirektoratet ift prosjekt Livets siste dager
Overskudd / underskudd
Negativt avvik på kr 485’ totalt sett for virksomheten skyldes i hovedsak merforbruk på vikarlønn og overtid.
Høyere inntekter enn budsjettert bedrer resultatet.
Mindre forbruk på enkelte ansvar må sees i sammenheng med overforbruk andre ansvar.
REHABILITERING
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Avvik revidert budsjett – regnskap:
Virksomheten går med et overskudd på totalt 1.251’.
Det positive avviket på dagavdelingen, 400’, skyldes i hovedsak innsparte lønnsmidler og økt tilskudd fra
Helsedirektoratet.
Fysio/ergo går med et overskudd på 833’ som i hovedsak skyldes økte inntekter og at tilskuddet fra
Fylkesmannen ikke er belastet.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Fra 01.01.17 ble det innført egenandeler på kommunal fysioterapi og refusjoner fra Helfo. Dette har gitt økte
inntekter.
Ellers ingen vesentlige endringer i regnskapet fra 2016 til 2017. Kun endringer mht lønnsøkninger.
Fondsavsetninger
Ubrukte midler, tilskudd Helsedirektoratet, er satt av til bundet fond med kr 106’.
Avsetningen vil gi tilsvarende redusert tilskudd til dagavdelingen fra Helsedirektoratet i 2018.
Overskudd / underskudd
Virksomheten går med et overskudd på totalt 1.251’.
417` skyldes i hovedsak merinntekter pga tilskudd fra Helsedirektoratet til dagavdelingen, samt mindre forbruk
av driftsutgiftene enn budsjettert.
I tillegg er det spart ca kr 100` i lønnsmidler på dagavdelingen pga minus innleie ved fravær.
833' skyldes økte inntekter og mindre bruk av driftsmidler på fysio/ergo samt tilskudd fra fylkesmannen til
rehabiliteringsplanen.
Overskuddet går til å dekke enhetens underskudd/avsetning til felles driftsfond.
PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET
Avvik revidert budsjett – regnskap
Virksomheten går med et overskudd på totalt 807’.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Det er en økning i ramma fra 2016 på 1.403’. Virksomheten hadde en stillingsøkning i 2017 på 1,5 årsverk.
Fondsavsetninger
Det er satt 500’ på fond, disse skal brukes til et prosjekt som skal bidra til å forbedre tjenestene og øke
brukermedvirkningen innen tjenesteområde. Prosjektet har oppstart i 2018.
Overskudd / underskudd
Avdeling for avhengighet hadde et relativt stort sykefravær i 2017. Det var store problemer med å få leid inn
kvalifiserte ruskonsulenter, dette resulterte i at 1 stilling stod vakant store deler av året. Det er også satt av
midler til å dekke manglende husleie i begge avdelinger, samt utgifter til privat behandling av rusavhengige.
Dette er utgifter som kan variere en del fra år til år.
I tillegg fikk virksomheten et tilskudd på 440` fra Fylkesmannen. Dette er lønnsmidler som allerede er
innarbeidet i budsjettet.
MILJØARBEIDERTJENESTEN
Avvik revidert budsjett – regnskap
Det er totalt et positivt avvik for virksomheten på 1,4 mill.
Dette skyldes i hovedsak 2 avtaler med Grep som er opphørt på ca.400.000,- totalt, 2 sykemeldte
avdelingsledere som ikke ble erstattet før siste halvår i 2017 og redusert bruk av innleie ved fravær generelt i
virksomheten.
Økonomisk utvikling 2016- 2017
Endring på ca 6,6 mill. skyldes overtagelse av Rugtvedt avlastningsbolig mai 2016.
Fondsavsetninger
Virksomheten har ingen avsetninger til egne fond.
Overskudd / underskudd
Overskuddet på 1,4 mill. skyldes i hovedsak årsaker som forklart i avvik mellom budsjett - regnskap, altså
avtaler med Grep som opphørte i 2017, 2 sykemeldte avdelingsleder som ikke ble erstattet før andre halvår og
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redusert innleie ved fravær. Det er viktig å poengtere at Reidunsvei har fått økte driftsutgifter ifb. innvilget BPAordning. Dette har ikke avdelingen budsjett for.
Overskuddet på totalt 1,4 millioner er satt av på felles driftsfond Helse og omsorg.
LEGEVAKT/LEGETJENESTEN
Avvik revidert budsjett – regnskap
Virksomheten går med et overskudd på totalt 792’.
Legevakta går med et underskudd på 304’ som i hovedsak skyldes økte kostnader til dataavtaler/nødnett
Legetjenesten går med et overskudd på 1.097’.
Det ser ut til at det er vanskelig å tallfeste driftstilskuddet helt nøyaktig. Gjestepasientoppgjøret utgjør kr. 433' for
2017.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Legevakta: Endring i regnskapet på driftsutgiftene, skyldes merutgifter til drift av Nødnett og linjer.
Legetjenesten: Driftsutgiftene har vært noe lavere i 2017 enn 2016. Det gjelder praksiskompensasjon, mindre
kostnader som følge av at fastleger er i permisjon og at kommunal lege vikarierer. Det er bokført mindre
kostnader til §27 samarbeid i 2017. Mindre kostnader til driftstilskudd enn beregnet som følge av prisjustering.
Fondsavsetninger
Det er satt av kr.186' til bundet fond som skal dekke obligatorisk akuttkurs for leger og sykepleiere i legevakt.
Overskudd / underskudd
Overskuddet på 792’ er satt av på felles driftsfond Helse og omsorg.
Driftsutgiftene i legevakten er forhøyet som følge av at det er feilført refusjon for kommuneoverlege til Kragerø i
4 kvartal 17 på kr. 78.000. Dette skulle vært ført på legetjenesten.
Legetjenesten: Gjestepasientoppgjør kom i februar. Overskuddet skyldes mindre forbruk enn beregnet av
driftstilskudd til fastlegene. Det er feilført en faktura for kommuneoverlege på legevakt som skulle vært ført på
legetjenesten.
DØGNBEMANNEDE BOLIGER
Avvik revidert budsjett – regnskap:
Virksomhet for døgnbemannede boliger gikk med overskudd i 2017 på totalt 4,3 millioner.
Virksomheten fikk tilført 4,4 millioner ift ressurskrevende tjenester. Disse midlene er brukt.
Mye av overskuddet ligger på vikarpostene.
Refusjon fra Nav ift sykelønn, foreldrepenger, tilretteleggingstilskudd og ref Fylkeskommunen er til sammen på
3,9 mill. Dette forklarer i stor grad overskuddet. Disse midlene er fordelt på vikarpostene i virksomheten.
Virksomheten har i tillegg tenkt innsparing, og jobbet for minus innleie på 1 sykefravær. Virksomheten har da
brukt fagkompetansen der vi må, noe bruk av velferdsteknologi, og brukt språkopplæring, arbeidstrening,
lærlinger, studenter, elever og prosjektet Menn i helse til andre type nødvendige oppgaver. Stort fokus på riktig
bruk av kompetanse.
Vakter forkortes ved innleie, eller hvis mulig, ikke innleie.
Virksomheten har brukt minimalt med overtid og forskjøvet vakter.
Det ble overført 5,9 millioner for å drifte demensavdelingen. Avdelingen går med et overskudd på lønn på 250’.
Økonomisk utvikling 2016 til 2017
Krogshavn: Økning på 3,7 mill. Grunnen til denne økningen er spesielt ressurskrevende beboer +
lønnsoppgjøret
Bokollektivet: Økning fra 2016 til 2017, 0,3 mill. Grunnen til økning er i hovedsak lønnsoppgjøret.
VBA/VBD: Det foreligger ikke tall fra 2016, ettersom den ble delt på to ansvarsnummer. Aldershjemmet kom inn
under Døgnbemannede boliger fra mai 2016. Virksomheten får vi midler til å drifte demensavdeling fra oktober
2016 (5,9 mill.) Det er derfor vanskelig å se den økonomiske utviklingen i denne avdelingen fra 2016 til 2017
Fondsavsetninger
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Avsetning til bundne fond, til sammen 80'. Gjelder husholdningspenger – beboerregnskap og gavemidler
Overskudd / underskudd
Se over.
Overskuddet på totalt 4,3 millioner er satt av på felles driftsfond Helse og omsorg.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/02713-6
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
16.04.2018

Bestilling av eierskapskontroll Styre - evaluering og valg Bamble
Forslag fra sekretariatet:
Bamble kontrollutvalg bestiller eierskapskontrollen Styresammensetning, styreevaluering og valg av
styremedlemmer i henhold til plan. Rapporten forventes til behandling i desember 2018.
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdrift og ev. behov for endringer underveis i
prosessen.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 5.2.2018 sak 5/18 å bestille tilbud på eierskapskontrollen Styre –
evaluering og valg, i tråd med Plan for selskapskontroll 2016-2019.

Saksopplysninger:
Telemark kommunerevisjon IKS har oversendt forslag til prosjektplan for eierskapskontrollen
Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer – Bamble kommune. I planen foreslår
revisjonen følgende problemstilling for eierskapskontrollen:
-

I hvilken grad er gjeldende krav, retningslinjer og anbefalinger fulgt ved valg av
styremedlemmer, styresammensetning og styreevaluering?

I tillegg trekker de frem en tilleggsproblemstilling som kan være aktuell dersom ny eierskapsmelding er
behandlet når kontrollen gjennomføres:
-

I hvilken grad er Bamble kommunes føringer i samsvar med gjeldende krav og anbefalinger for
god eierstyring?

Revisjonen anbefaler at kontrollutvalget velger ut både AS og IKS til gjennomføringen av kontrollen, og
at det legges vekt på eierandel og virksomhet. Revisjonen har vurdert følgende selskaper til å være mest
aktuelle:
- Skjærgårdshallen AS
- Grenland Havn IKS
- Renovasjon i Grenland IKS
- GREP Grenland
- Vekst i Grenland AS
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Revisjonen antyder oppstart i august 2018 og leveranse til behandling i kontrollutvalgets desembermøte
2018. Prisen for oppdraget er satt til kr 65 000.
Revisor vil legge frem forslaget til plan i møtet.

Vurdering fra sekretariatet:
Planen synes fra sekretariatets side å ligge innenfor det som er bestilt, og tilbudet er innenfor
kontrollutvalgets budsjett for selskapskontroll. Sekretariatet vil anbefale å bestille eierskapskontrollen i
henhold til plan. Eventuelle endringer bør rapporteres underveis.
Vedlegg:
Prosjektplan Bamble – Styre evaluering og valg
Tilbudsbrev styre Bamble
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Utarbeidet dato/sign.
16. mars 2018/
Kirsti Torbjørnson

Kommune:

Bamble kommune

Prosjekt:
414003 Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer – Bamble kommune

Prosjektplan - eierskapskontroll
1. Bakgrunn
Styret i et selskap har ansvar for forvaltningen av selskapet, skal sørge for forsvarlig organisering av
virksomheten og føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet. En av de viktigste oppgavene for
eiers er å sørge for at den samlede kompetansen i styret er tilpasset disse oppgavene.
Kompetansebehovet må vurderes i henhold til selskapets virksomhet og eiers forventninger.
Bamble kommune har lagt føringer for styreevaluering og valgprosess i kommunens eiermelding,
vedtatt av kommunestyret 12.02.2015. Eierskapsmeldingen er for tiden under revisjon, og kommer
tidligst til behandling i kommunestyret i mai 2018.
I denne kontrollen vil vi undersøke om de tiltakene Bamble kommune har for å sikre at den samlede
kompetansen i styrene er tilpasset selskapenes virksomhet og eiers forventninger, blir fulgt opp i
praksis. Vi vil se på valgprosess, styresammensetning og gjennomføring og bruk av styreevaluering
(rekrutteringsevaluering) i noen utvalgte selskap der kommunen har vesentlige eierinteresser.

2. Problemstilling
I hvilken grad er gjeldende krav, retningslinjer og anbefalinger fulgt ved valg av
styremedlemmer, styresammensetning og styreevaluering?
En aktuell tilleggsproblemstilling kan være, avhengig av om ny eierskapsmelding er
behandlet av kommunestyret når kontrollen gjennomføres:
I hvilken grad er Bamble kommunes føringer i samsvar med gjeldende krav og
anbefalinger for god eierstyring?

3. Kontrollkriterier
Kriteriene for denne eierskapskontrollen vil vi først og fremst hente fra gjeldende lovverk og
fra Bamble kommunes eierskapsmelding fra 2015 (BK). Vi vil også utlede kriterier fra KS’s
anbefalinger om eierskap (KS).
Eksempler på kriterier – disse kan bli justert i forhold til ny eierskapsmelding:
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Valgprosess:




Eierorganet skal velge styre i samsvar med gjeldende selskapslov og vedtekter.
Innkalling til møte i eierorganet bør være behandlet av kommunestyret. (BK)
Eierorganet bør ha vurdert om selskapet skal ha egen valgkomité. (BK)

Styreevaluering



Styret bør vurdere en egenevaluering hvert år, også når det gjelder
rekrutteringsbehov/samlet kompetanse i styret (BK)
Styret skal gjøre rede for selskapets styring og ledelse i årsmeldingen (BK).

Styresammensetning og kompetanse:






Ledende politikere bør som hovedregel ikke sitte i selskapsstyrene. (KS)
I interkommunale selskap og i aksjeselskap der kommunen eier minst 2/3 av aksjene, skal
begge kjønn minimum være representert i samsvar med aksjeloven § 20-6 (med 40 %).
Eier bør ha tiltak for å sikre at kunnskap, selskapets behov for kompetanse, habilitet og andre
relevante forhold vektlegges ved styrevalg. (BK)
Der det er varamedlemmer til styret bør en ha numerisk vara for å sikre kontinuitet og
kompetanse i styret. (KS og BK)
Kommunale selskap bør ha valgkomité. Ordning med valkomité bør gå fram av selskapets
vedtekter (KS og BK).

4. Avgrensing
Ut over undersøkelsen av redegjørelse i årsmeldingene og om styrene evaluerer
rekrutterings/kompetansebehovet i styret, vil vi ikke undersøke hvordan styreansvaret blir evaluert
eller ivaretatt. Vi vil heller ikke undersøke ordningene for godtgjørelse til styremedlemmer.

5. Metode
Vi foreslår at selskap velges i samråd med kontrollutvalget, ut fra kontrollutvalgets vurdering av
kommunens vesentlige eierinteresser. Vi anbefaler å få med både AS og IKS, og å legge vekt på
eierandel og virksomhet ved utvelgelsen. Innenfor tilgjengelig ressursramme er det rimelig å plukke
ut tre, evt fire selskap for å undersøke praksis. De mest aktuelle selskapene er etter vår vurdering:
-

Skjærgårdshallen AS
Grenland Havn IKS
Renovasjon i Grenland IKS
GREP Grenland
Vekst i Grenland AS

100 %
33,33 %
13,51 %
15 %
10 %

Vi vil innhente informasjon gjennom kartlegging av åpne kilder, årsmeldinger og annen offentlig
informasjon om selskapene. Videre er det aktuelt å hente informasjon og dokumentasjon fra
valgkomite, styre/selskap og eierrepresentant/kommune.

6. Milepæler
Oppstart
Høring
Leveranse til Temark IKS
Kontrollutvalgsmøte

August 2018
Oktober 2018
Første halvdel av november 2018
Møteplan ikke fastsatt
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II

TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tif.: 35917030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 BØ
TIf.: 35 05 90 00

Kontrollutvalget i Bambie kommune
vi Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

totk
i1e:

Tilbud eierskapskontroll
-

Vi viser til plan for selskapskontroll for Bamble kommune og bestilling av tilbud på
eierskapskontroll i kontrollutvalgets sak 5/18. Vedlagt følger tilbud på eierskapskontroll om
styre evaluering og valg.
—

Vi kan gjennomføre eierskapskontrollen i samsvar med omtale i plan for selskapskontroll og
vedlagte prosjektplan innenfor en pris på kr 65 000. Prisen inkluderer nødvendige reiser,
presentasjon av kontrolirapporten for kontrollutvalget og eventuell presentasjon i
kommunestyret etter avtale.

Skien, 16.03.2018
Telemark kommunerevisjon IKS
,4)

Kirsti Torbjørnson
\
leder for forvaltningsrevisjon

Telemark kommunerevisjon lKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkrltekomrev.no
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/02688-2
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
16.04.2018

Årsrapport og årsregnskap 2017 Skatteoppkreveren i Bamble
kommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2017 fra Skatteoppkreveren i Bamble kommune til
orientering.

Bakgrunn for saken:
Skatteoppkreverfunksjonen er en kommunal oppgave. Faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor
skatteoppkreveren ligger til Skatteetaten. Skatteoppkreveren plikter å gi en årsrapport om sin virksomhet
til kommunens styrende organer.

Saksopplysninger:
Vedlagt følger årsrapport og årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren i Bamble kommune. I tillegg følger
kontrollrapport fra skattekontoret, med resultater fra den statlige kontrollen med den kommunale
skatteinnkrevingen.
Skattekontoret gjennomførte stedlig kontroll av Skatteoppkreveren 14.6.2017. Skatteoppkreverkontoret
ble ikke gitt pålegg som følge av kontrollen. Rapport fra kontrollen datert 29.8.2017 følger vedlagt.
Skattekontoret anser at skatteoppkrevers overordnede internkontroll i det alt vesentlige er i samsvar med
gjeldende regelverk. Videre anser skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av
årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for
skatteinngangen i regnskapsåret. Skattekontoret anser at utførelsen av innkrevingsarbeidet og
oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Skattekontoret har gitt Arbeidsgiverkontrollen i Grenland pålegg om å utføre arbeidsgiverkontroll i det
omfang som er fastsatt av Skattedirektoratet. Skattedirektoratets minstekrav til utførte kontroller er 5 %
av arbeidsgiverne. Det er kun gjennomført kontroll av 3,6 % av arbeidsgiverne i Bamble kommune i
2017. Arbeidsgiverkontrollen har pga. redusert bemanning selv satt et lavere mål for gjennomførte
kontroller i 2017, men opplyser at de for 2018 har satt et mål om å nå Skattedirektoratets krav om kontroll
av 5 % av arbeidsgiverne.
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Skattekontoret er svært positiv til arbeidsgiverkontrollens prioritering av arbeid mot
arbeidslivskriminalitet. De anser også at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen utover det gitte pålegget i
det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Vurdering fra sekretariatet:
Kontrollutvalget skal ikke lenger avgi uttalelse til denne årsrapporten, men får den oversendt til
orientering. Det kan imidlertid være aktuelt å følge opp måloppnåelsen innen arbeidsgiverkontroll i 2018.
Vedlegg:
Årsrapport 2017
Årsregnskap 2017
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Bamble kommune
Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Bamble kommune 2017

2
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Saksbehandler

Skatteetaten

Deres dato

Svein Kåre Eikefjord
Telefon
40808212

Vår dato
29.08.2017

Deres referanse

Vår referanse
2017/491966

Skatteoppkreveren i Bamble
Postboks 80
3993 LANGESUND

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Bamble
kommune 2017
Vi viser til vårt kontrollbesøk 14. juni 2017 utført av Svein Kåre Eikefjord fra Skatt sør. Til stede fra
skatteoppkreverkontoret var skatteoppkrever Anne-Mette Svenningsen og saksbehandlerne Hanne Karin
Skaugen og Heidi Lekman. Kontoret var varslet om kontrollbesøket i telefonsamtale med Anne- Mette
Svenningsen 11. mai 2017 og vår e-post av 12. mai 2017.
Vår kontroll bygger på Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene, fastsatt av
Skattedirektoratet 1. februar 2011. Instruksen gjelder skattekontorenes kontroll av
skatteoppkreverkontorenes oppgaver knyttet til føring av skatteregnskapet, innfordring og
arbeidsgiverkontroll etter lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav
(skattebetalingsloven).
Instruksens formål er å sikre at det gjennomføres kontrollaktivitet som avklarer om den faglige utførelsen
av oppgavene ved skatteoppkreverkontoret følger lover, forskrifter, instrukser og regelverk for øvrig.
Instruksen skal også sikre at skatteoppkreverne gis pålegg der den faglige utførelsen ikke er
tilfredsstillende, og at pålegg og anbefalinger følges opp.
1 Kontrollens omfang og formål
Kontrollen har omfattet følgende hovedområder:
 skatteregnskapet
 innkrevingsarbeidet
Skattekontoret har begrenset kontrollen til å gjelde utvalgte områder innenfor det enkelte hovedområdet.
2 Oppfølgning av pålegg og anbefalinger fra kontorkontroller
Det er ikke gitt pålegg og anbefalinger ved gjennomførte kontorkontroller.

Postadresse
Postboks 2412
3104 Tønsberg
skatteetaten.no/sendepost

Besøksadresse:
Se www.skatteetaten.no
Org.nr: 991733078

Sentralbord
800 80 000
Telefaks
33 74 12 00
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3 Oppfølgning av pålegg og anbefalinger fra tidligere kontroller
Det ble ikke gitt pålegg og anbefalinger ved forrige stedlige kontroll den 24. mars 2015.
4

Pålegg og anbefalinger som følge av denne stedlige kontrollen

4.1 Pålegg
Pålegg gis når kontrollen avdekker brudd på lover, forskrifter, instrukser og regelverk for øvrig.
Påleggene er enten krav om at eksisterende forhold skal rettes, eller om at kontorets praksis må endres
fra nå. Det forventes at skatteoppkrever innretter seg etter påleggene innen fristene som gis.
Det er ved denne kontrollen ikke avdekket forhold som tilsier at det gis pålegg.
4.2 Anbefalinger
Skattekontoret kan etter instruksen også gi anbefalinger om forhold ved skatteoppkreverkontoret som bør
forbedres.
Det er ved denne kontrollen ikke avdekket forhold som tilsier at det gis anbefalinger om forhold som bør
forbedres.
5 Tilbakemeldinger i avslutningssamtalen
Skattekontoret kan gi tilbakemeldinger i avslutningssamtalen om andre funn ved
skatteoppkreverkontoret.
Følgende forhold ble tatt opp muntlig med skatteoppkrever:
 Eldre beløp for uidentifisert forskuddstrekk må overføres til staten som herreløs skatt
 Presisering av kravene til skriftlig dokumentasjon ved manuell endring av bankkonto og at dette
fremgår i egen skriftlig rutine
 Verdivurdering av utleggsobjekter
 Fullmaktsgrenser for avskriving av skatte- og avgiftskrav
6 Skatteoppkreverkontorets tilbakemelding på rapporten
Dersom noe er uklart eller misforstått fra vår side, eller det er andre spørsmål til rapporten, kan
henvendelser rettes til undertegnede.
Vi ber om skriftlig tilbakemelding på de tiltak skatteoppkrever vil iverksette vedrørende forhold nevnt i
rapportens punkt 5. Tilbakemeldingen imøteses innen 15. september 2017, og vi ber om at den merkes
med saksnummer 2017/491966.
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Vi takker for god hjelp i forbindelse med vårt kontrollbesøk og håper på et fortsatt godt samarbeid.

Med hilsen
Else-Gunn P. Halvorsen
seniorrådgiver
Avdeling for innkreving
Skatt sør
Svein Kåre Eikefjord

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00138-3
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
16.04.2018

Orienteringer fra revisor 16.4.2018
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde
utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget
fortløpende gjennom året.

Saksopplysninger:
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i Bamble
kommune.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00144-3
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
16.04.2018

Referatsaker 16.4.2018
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
a. 08.02.2018:
i. RS 1/18 Årsregnskap og årsrapport for 2017 fra skatteoppkreveren i Bamble
kommune
ii. PS 17/18 Felles kommunal eierstrategi for Skagerak Energi AS
b. 15.03.2018:
i. RS 9/18 Protokoll Bamble kontrollutvalg 5.2.2018
ii. PS 24/18 Årsmelding 2017 – Bamble kontrollutvalg
2. Kommunens rutiner omkring kjøp og salg av eiendom
3. Henvendelse fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) om medlemskap
4. Fagkonferanse og årsmøte FKT 29.-30.5.2018
5. Neste møte (kan bli aktuelt å flytte, dette tas opp i møtet)
Vedlegg:
Bli medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Benedikte Vonen
9. april 2018 16:43
Benedikte Vonen
BLI MEDLEM AV FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN
FKT_brosjyre2017-2018.pdf; Vedtekter.pdf; Mal - forslag til sak som
kan legges fram for kontrollutvalget.docx

Til Bård Hoksrud, leder av kontrollutvalget i Bamble kommune
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sitt formål er å være en møte- og
kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjonen i
kommuner og fylkeskommuner. Vi ønsker videre å være en interesseorganisasjon
som kan synliggjøre og kanalisere medlemmenes interesser til lokale og sentrale
myndigheter. Vi er særlig opptatt av å synliggjøre og styrke kontrollutvalgets rolle
som bestiller av revisjonsoppdrag.
FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen har i dag 166 kommuner og 9
fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er det 22 kontrollutvalgssekretariat som er
medlem. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget
sekretariat med en generalsekretær lokalisert i Oslo.
Vi mener det viktig at kontrollutvalgene gis muligheten til å være direkte representert i
en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle og funksjon i det kommunale
egenkontrollsystemet. Styret i FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av
politiske (KU-) representanter og sekretariat. Det eksisterer pr. i dag ingen andre
organisasjoner som organiserer kommunale kontrollutvalg.
FKT har som målsetting at alle landets kommuner skal være medlemmer i FKT, og vi
har i denne sammenhengen registrert din kommune som et potensielt medlem.
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan vi
tilby:


Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en
sekretariatskonferanse. I 2017 arrangerte vi også en regional konferanse på
Vestlandet.



Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse
som bestiller av revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi
utviklet flere veiledere.
Opplæring og undervisningsmateriell: Fra 2020 tar vi sikte på å kunne tilby
særskilte kurs/opplæring for kontrollutvalgsledere.
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Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens
vedtekter. Vi har også lagt ved en mal for forslag til sak som kan legges fram for
kontrollutvalget.
Innmelding i FKT gjøres via hjemmesiden: www.fkt.no/bli-medlem. Her finner du
også en oversikt over våre kontingentsatser.
Vi vil samtidig minne om at FKT sin fagkonferanse og årsmøtet i år er lagt til 29.-30.
mai.
Konferanseprogram og påmeldingsskjema finner du her

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær
__________________________
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)
Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post: fkt@fkt.no | Tlf.: 41471166
|www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no

FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat
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Eventuelt 16.4.2018
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