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Et godt år da Kongen kom 

Stortinget vedtok den 8. juni å slå sammen kommunene Kristiansand, Søgne og 

Songdalen til en kommune fra 1. januar 2020. Det var derfor en spesiell stemning blant 

kommunens fremste folkevalgte da kommunestyret den 20. juni tok Stortingets vedtak 

til etterretning. I løpet av høsten ble det igangsatt et svært omfattende program som 

skal sikre at overgangen til ny storkommune kan gjennomføres innen fristen.  

 

Det ble et økonomisk godt år for Songdalen kommune med netto driftsresultat på vel 

23,5 mill. kroner. Resultatet skyldes blant annet økt sum skatt og rammetilskudd, ulike 

statstilskudd, solid finansavkastning men ikke minst god budsjettdisiplin og 

økonomistyring i enhetene. Kommunal rapport sitt kommunebarometer viste at 

Songdalen rangeres på 17 plass blant alle landets kommuner.  

For mange av kommunens innbyggere, kanskje spesielt barna, vil besøket av Kong 

Harald den 24. april bli husket lenge. På en vindfull og kjølig dag varmet det mange å 

møte Kongen på Porsmyr bygdetun, i Haugenparken og på Noden. I anledning besøket 

på Noden stod Kongen for den offisielle åpningen av ny ungdomsklubb. Kongebesøket ble 

en stor opplevelse for mange, også for ordføreren, slik det tydelig fremkommer på 

årsrapportens forside.  

I løpet av året er kommunen minnet om risiko og sårbarhet på grunn av ekstremvær. 

Første helg i oktober ble opplevd som dramatisk for mange beboere langs Songdalselva, 

på Nodelandsheia og Hortemo. Det førte til betydelig ulempe for mange da Birkelid brua 

måtte stenges og senere fjernes på grunn av flomskade. Under krevende omstendigheter 

viste mange av kommunens ansatte ansvar og handlekraft for å forebygge skade og 

opprettholde tjenester til innbyggerne både før, under og etter ekstremvær. Det er 

erfaringer som blir verdifulle fremover.  

 

For kommunen og regionen var det en viktig milepæl da kommunestyret vedtok 

detaljregulering for den delen av ny E39 som ligger i Songdalen kommune, herunder 

mulighet for å bygge ny atkomst inn i det regionale industriområdet på Mjåvann som nå 

sysselsetter nærmere 1500 personer. Arealplan for Mjåvann 3 ble også vedtatt i 2017 og 

styrker potensialet for ytterligere fremtidig vekst.  

 

Kommunens øverste administrative ledelse ble omorganisert i 2017 ved at det ble tilsatt 

kommunalsjef oppvekst. Funksjonen inngår i rådmannens ledergruppe. Helse- og omsorg 

ble også etablert som eget kommunalsjefsområde og helse og omsorgsenheten ble delt i 

fire nye enheter. Fra januar ble lønnsproduksjon overført til Kristiansand kommune. I 

personalpolitikken har satsingen på heltidskultur utviklet seg positivt. Det er også 

gledelig at KS tildelte kommunen prisen som årets lærlingekommune på Agder i 2017. 

Sykefraværet endte opp på 7,2% som er en marginal nedgang fra 2016.  

Årsrapporten viser samlet sett at Songdalen kommune fremdeles er i god driv og  

med rette kan oppsummere 2017 som et godt år da Kongen kom. 

 

Nodeland 27. mars 2018 

  

     Kjell A Kristiansen 

           rådmann 
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Innledning 

Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og 

god kommunal regnskapsskikk (GKRS). 

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet 

for året, samt tilhørende budsjett. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i 

forbindelse med investeringer, utlån mv., samt hvordan disse er finansiert og 

sammenholdt med budsjett. Det er også satt opp et eget regnskap for forvaltningsfondet 

i tråd med tidligere praksis. 

Årsrapporten er tekst-delen av regnskapet. Denne må dermed ses i sammenheng med 

driftsregnskapet, investeringsregnskapet og regnskapet for forvaltningsfondet. 

Driftsregnskapet 

Hovedlinjer i regnskapet for 2017 

Netto driftsresultat er på vel 23,5 mill. kroner, mot regulert budsjett 2,8 mill. kroner. 

Dette er dermed et svært godt resultat i forhold til budsjett. 

Kort oppsummert kan resultatforbedringen i forhold til budsjettet forklares slik: 

 Økt sum skatt og rammetilskudd  

 Økt ulike statstilskudd  

 Økt finansavkastning 

 God budsjettdisiplin og god økonomistyring i enhetene. 

 

 

Inntektsanalyse 

   Tall i 1.000 kroner  

  

           

Som det fremgår av tabellen over, har det vært en god vekst hvert år og det er særlig 

verdt å merke seg at den samlede inntektsøkningen er forbedret fra 2016 til 2017. 

Kommunenes inntekter fra Staten er som kjent svært avhengig av utvikling i folketall. 

 

 

 

Driftsinntekter

%-vis 

andel 

2017

2017 2016 2015 2014

Brukerbetalinger 2,8 % 15 071     15 037    15 065    14 505    

Andre salgs- og leieinntekter 6,0 % 32 300     30 686    32 681    30 495    

Overføringer med krav til motytelse 9,8 % 52 568     50 971    61 241    59 096    

Rammetilskudd 41,1 % 219 492   204 265  196 435  190 887  

Andre statlige overføringer 12,1 % 64 785     62 301    55 608    47 880    

Andre overføringer 0,4 % 2 371       2 055     1 470     1 943     

Skatt på inntekt og formue 25,0 % 133 870   131 403  118 509  112 742  

Eiendomsskatt 2,6 % 14 161     8 459     8 262     8 019     

sum 100,00 % 534 618   505 177  489 271  465 567  

samlet økning fra året før 29 441     15 906    23 704    18 213    

økning i % fra året før 5,8 % 3,3 % 5,1 % 4,1 %
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Skatteinntekter og rammetilskudd 

Forventningene for kommunens skatteinngang ble holdt uendret gjennom året. Ved 

oppfølging pr. 2. tertial, var mottatt skatt og rammetilskudd i balanse med budsjettet. I 

løpet av 2017 ble det klart at Songdalen vil motta i overkant av 4 millioner kroner i årlig 

ekstra rammetilskudd for årene 2017, 2018 og 2019. Dette er med bakgrunn i 

Stortingets beslutning om å reversere endringer i inntektssystemet for kommuner som 

blir slått sammen. Songdalen kommunes skatteinntekter utgjorde 133,8 mill. kroner i 

2017, mot 132 mill. kroner i 2016. Kommunen mottar ulike utjamningstiltak i 

rammetilskuddet. Songdalen kommune var også i 2017 blant de kommunene i Vest-

Agder med lavest samlet skatt og rammetilskudd, med ca. 93,6 % av 

landsgjennomsnittet for skatt og utjamningstiltak. Skatteinntekten pr. innbygger var 

68,4 % av landsgjennomsnittet.  Rammetilskuddet, sammen med skatteinntekter utgjør 

samlet vel 11 millioner kroner mer enn budsjettert for 2017. 

          Tall i hele kr 1.000 

  regnskap 

2017 

budsjett 

2017 

regnskap 

2016 

budsjett 

2016 

regnskap 

2015 

budsjett 

2015   

Skatteinntekter   133 870    132 000     131 403    126 297     118 508    122 384  

Rammetilskudd   219 492    209 700     204 265    203 235     196 435    186 702  

Sum overføringer fra Staten   353 362    341 700     335 668    329 532     314 943    309 086  

Økning fra året før 5,3 % 3,7 % 6,60 % 6,60 % 3,70 % 0,70 % 

 

Premieavvik pensjon 

Det skal hvert år foretas beregning av fremtidige pensjonsforpliktelser for andel ansatte 

som til enhver tid er tilsatt i kommunen. Beregningene skal foretas av aktuarer basert på 

forutsetning om levealder, lønns- og G-regulering, AFP uttak mv.  

Se ellers note 9 i driftsregnskapet for mer detaljer. 

Deler av de samlede pensjonsutgifter (grunn- og reguleringspremier) til KLP og SPK 

aktiveres som fordring i kommunens balanse. Premieavviket (inkl. arbeidsgiveravgift), 

forskjellen mellom betalt premie gjennom året og et beregnet premiebeløp 

(aktuarberegning), utgjorde noe i overkant av 2,7 mill. kr i 2017.  

 

Premieavviket skal regnskapsføres i regnskapsåret og avskrives deretter. Premieavviket 

fra 2002 til 2010 amortiseres over 15 år og premieavviket fra 2011 til 2013 amortiseres 

over 10 år. Premieavvik fra 2014 amortiseres over 7 år. Akkumulert premieavvik (inkl. 

arbeidsgiveravgift) var 15,4 mill. kr i 2017. 

Årets netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er ca. 6,4 mill. kroner og er utgiftsført i 

driftsregnskapet.  

 

Renteutgifter  

De reelle renteutgiftene utgjør ca. 12 mill. kroner, mot budsjettert 11,2 mill. kroner. I 

tråd med finansreglementets bestemmelser er det foretatt flere rentesikringer de siste 

årene. Pr. 31.12.2017 var låneporteføljen i tråd med bestemmelsene i 

finansreglementet om durasjon og andel fastrente. 
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Renteinntekter og utbytter 

Utbytte av våre kapitalplasseringer 

Året 2017 ble et nytt godt år for vår kapitalforvaltning. De markedene vi deltar på 

gjennom våre fond, har vært variert i sin utvikling. Globale aksjefond har i sum gitt en 

god avkastning, mens utviklingen i det norske aksjemarkedet har vært meget bra. 

Globale obligasjonsfond har gitt en brukbar avkastning, mens norske rentefond har gitt 

lav avkastning, på nivå med det generelle rentenivået. Finansreglementet ble vedtatt 

endret av kommunestyret i desember 2016, slik at det ble åpnet opp for investering i 

eiendomsfond. Vi har vært investert i Aberdeen Eiendom i hele 2017, og dette har gitt 

oss god avkastning. Måletidspunktet pr. 31.12.2017 viser samlet sett en meget god 

utvikling for våre plasseringer. I budsjettet har vi lagt til grunn et forsiktig anslag på litt 

under 4 %, mens porteføljen har gitt en avkastning på 8,2 % samlet. Dette er en god 

avkastning i turbulente markeder. I løpet av 2016 tilpasset vi porteføljen slik at en større 

del av den nå er valutasikret. 

 

Det understrekes at med begrepet avkastning, så menes det urealiserte verdistigninger 

på våre fondsandeler pr. 31.12.2017. All erfaring og teori viser at verdisvingninger på 

finansielle posisjoner i perioder vil kunne være betydelige, både i form av økning og 

reduksjon av verdier. Det er derfor nødvendig med fondsreserver for å kunne møte slike 

svingninger.  

 

Vi har hatt et ryddig og godt samarbeid med Gabler Investment Consulting, som har gitt 

god oppfølging og gode råd knyttet til kommunens finansforvaltning. Det understrekes at 

vi er selv ansvarlig for de plasseringer vi gjør. Vi har fulgt gjeldende strategier for 

gjeldsforvaltning og finansplassering som følger av kommunens finansreglement. På alle 

målepunktene har vi vært innenfor de rammer som følger av reglementet. Songdalen har 

et praktisk samarbeid med Vennesla, Birkenes og Søgne kommuner om 

finansforvaltning. Dette samarbeidet fungerer bra. Rådmannen har en klar konservativ 

finansstrategi fremover, og anser det ikke ønskelig å øke risikoen i porteføljen. 

 

Utbytte fra Agder Energi og Avfall Sør AS 

Våren 2015 ble det inngått ny aksjonæravtale mellom eierkommunene som regulerer 

utbyttepolitikken i Agder Energi. Avtalen sikrer forutsigbarhet for fremtidig utbyttenivå.  

Prognosene fremover tilsier lavere utbytte. Dette er hensyntatt i kommunens 

handlingsprogram.  Songdalen kommune har en eierpost på 1,465 % i Agder Energi.  

 

Det er ikke mottatt utbytte fra Avfall Sør AS i 2017. 

 

Renteinntekter i bank 

Kommunen hadde gjennom året en relativt stabil likviditet (jfr. tertialrapportene). 

Avtalen med vår hovedbankforbindelse er at vi skal ha en innskuddsrente knyttet til 

NIBOR. Vi er fornøyd med vilkårene i bankavtalen og opplever at vi har fremforhandlet 

konkurransedyktige priser. 

 

Oppsummert finans 

Vi har hatt et bra år, der vi samlet sett har oppnådd ca. 8 mill. kroner mer i avkastning 

enn budsjettert i eksterne finansinntekter. Det understrekes likevel at denne 

avkastningen er beheftet med mye usikkerhet. Fremtidige budsjetter bør baseres på 

nøkterne og realistiske forventninger. 



Den økonomiske utviklingen 

 

S i d e  7 | 93 

 

Resultatet av driften i enhetene  

               

  

Regnskap 

2017 

Regulert 

budsjett 

2017 

Opprinnelig 

budsjett 

2017 

Regnskap 

2016 

Rådmannens stab 15 383 046 16 446 100 15 902 000 15 867 210 

Kommunikasjon og service 6 114 584 6 266 600 6 153 000 6 273 403 

Politisk styring og kontrollorgan 3 813 032 4 298 300 4 145 900 3 881 044 

Fellesområdet 10 523 703 10 083 300 9 487 000 8 696 112 

Skoleenhetene 93 263 233 91 695 133 87 800 833 87 926 208 

Barnehageenhetene 53 503 995 53 321 378 52 320 178 54 148 468 

Nav 7 362 368 8 108 400 8 080 000 8 006 740 

Barnevern 11 541 970 14 171 000 14 171 000 14 029 876 

Kultur og inkludering 23 181 490 21 625 500 21 356 300 20 501 583 

Helse og omsorg 95 459 900 92 784 885 90 510 600 88 763 120 

Livsmestring 16 451 137 19 230 600 18 958 100 16 414 298 

Teknisk enhet uten VAR 27 919 078 26 865 989 26 548 989 26 733 178 

Kirkelig fellesråd 3 605 373 3 340 000 3 340 000 3 406 967 

Tilleggsbevilgning 0 3 515 300 9 900 000 0 

Kolonnene for regnskap og budsjett er kjørt ut inkl. artene avsetning og forbruk av fond.  

 

For å styrke internkontrollen ble det i 2014 innført en strammere rapporteringspraksis. 

Dette vil si at alle enhetene rapporterer status på driften i forhold til budsjettet hver 

måned til økonomisjefen. Denne ordningen gjør at den totale oversikten er bedre og mer 

detaljert enn tidligere. Administrativt oppleves dette som et vesentlig og svært viktig 

internkontrolltiltak. Dette bidrar også til at rådmannen til enhver tid har mer oversikt på 

kommunens økonomiske situasjon innenfor hver enhet. 
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Driftsresultat 

Netto driftsresultat ble 23,5 mill. kroner i 2017. Korrigerer vi for ekstraordinære poster 

så blir resultatet slik:  

         Beløp i hele kr 1.000 

 2017 2016 2015 

Bokført netto driftsresultat 23 561 15 420 7 958 

Premieavvik 6 418 1 647 -234 

Bruk av premiefond -9 000 -3 500 -3 000 

Korrigert beregnet brutto driftsresultat 20 979 13 567 4 724 

Resultat i % av brutto driftsinntekter 4,4 % 3,1 % 1,6 % 

Korrigert resultat i % av brutto driftsinntekter 3,9 % 2,7 % 1,0 % 

 

Tabellen er satt opp for å vise hvordan resultatet ville være basert på den ordinære 

driften. Nasjonale føringer legger til grunn at resultatgraden bør være ca. 1,75 % av 

brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren for økonomisk 

handlefrihet, og er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og 

driftsmidler til investeringer.  

          

Beløp i hele kr 1.000 

 

*Brutto driftsresultat er korrigert for avskrivninger. 

 

Fondsavsetninger 

Som det fremgår av regnskapet, har Songdalen kommune ulike fond. Disposisjonsfondet 

utgjør vel 73,2 millioner kroner pr. 31.12.2017. Målt i % av brutto driftsinntekter utgjør 

disposisjonsfondet 13,6 % pr. 31.12.2017 mot 10,5 % pr. 31.12.2016. 

I tillegg kommer eventuelle avsetninger kommunestyret velger å gjøre ved disponeringer 

av resultatet for 2017. 

 

Nøkkeltall 

Riksrevisjonen har pekt på noen sentrale nøkkeltall som bør følges opp både av 

Fylkesmannen og av kommunen selv:  

 

 
  

2017 2016 2015 2014 2013

Brutto driftsresultat * 26 408           31 038           18 478           19 075           34 820           

Netto driftsresultat 23 561           15 420           7 958             17 397           27 937           

Netto finanskostnader -2 848            -6 252            -10 519         -1 678            -6 883            

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4,4 % 3,1 % >  1,75 %

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 118 % 115 % <   75 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 14 % 11 % 5-10 %

resultat 

2017
 NØKKELTALL RIKSREVISJONENS 

ANBEFALINGER

resultat 

2016
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Investeringsregnskapet 

Utviklingen av lånegjelden 

 

Basert på regnskapet for 2017 utgjør brutto lånegjeld ca. 118 % av driftsinntektene 

(dette forholdstallet var 112 % i 2015 og 115 % i 2016). Dette oppfattes å være nivåer 

som er i overkant av det som er anbefalt som kommuners gjeldsgrad. Samtidig er dette 

også et uttrykk for at det har blitt gjennomført en rekke større investeringsprosjekter de 

senere år. 

Sum finanskapital til forvaltning kan også være relevant å se i relasjon til sum lånegjeld. 

 

 
       Foto: Pål M. Smørvik 
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Songdalen for livskvalitet 

Visjonen innebærer at kommunens 

politikere og ansatte jobber for at: 

 Songdalen skal være en attraktiv 

kommune å bo i. 

 Songdalen skal være en god 

kommune å vokse opp i, leve og 

bli eldre i.  

 Innbyggerne skal oppleve 

trygghet for nødvendige 

tjenester. 

 Tjenestetilbudet skal være av god 

kvalitet.      

      Foto: Bjørn Ole Nyborg 

Kapitlene er disponert slik at mål og tiltak/indikatorer fra handlingsprogram 

2017 står først, og deretter tiltak og måloppnåelse for målene. 

 

Overordnede og sektorovergripende mål 

Kommunen som samfunnsutvikler 

Kommuneplanlegging  

1. Alle ansatte i hele kommuneorganisasjonen skal ha et bevisst forhold til 

kommunens visjon, kommuneplanens hovedmålsettinger og 

satsningsområder. 

 Økonomiplanens handlingsprogram gjenspeiler kommuneplanens delmål og 

satsningsområder. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Ny planstrategi for valgperioden skal vedtas av 

kommunestyret innen oktober 2016.  

Planstrategien ble vedtatt av kommunestyret i 

januar 2017. Planstrategien foreslår moderat 

revisjon av kommuneplanen fra 2012. Som 

følge av at Songdalen blir en del av Nye 

Kristiansand fra 2020 er det mest 

hensiktsmessig å legge innsatsen i utarbeiding 

av kommuneplan for den nye kommunen. 

Rådmannen forankrer kommuneplanen, 

primært samfunnsdelen, i organisasjonen. 

Ikke prioritert som følge av vedtaket om ny 

kommune. 

Det er henvisninger til kommuneplanen i 

handlingsprogrammet til alle enhetene og 

rådmannens stab. 

Delvis gjennomført at enhetene og staben har 

konkret henvisning til kommuneplanen. 

Konkrete mål og satsinger, uten at det er 

konkret henvist til kommuneplanen, er likevel i 

stor grad oppfølging av kommuneplanens 

satsinger.  
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Befolkningsutvikling  

1. Kommuneplanen legger til grunn en årlig vekst i innbyggertall på 1,5-2,0 %. 

2. Andel under 18 år øker med 2 % i perioden. 

 

 

Befolkningsveksten for 2017 er 1,2 %. Gjennomsnittlig har den årlige befolkningsveksten 

i denne perioden 2008 - 2017 vært på 1,5 % pr. år. Som tabellen viser er ytterpunktene 

2,7 % (2011) og 0,3 % (2013). Fra det laveste nivået i 2013 er trenden imidlertid jevnt 

stigende. Med en såpass variasjon i veksten kan det være utfordrende å tilpasse nivået 

på de ulike tjenestene.   

 

Ytterligere analyser av demografi og befolkningsutviklingen innenfor de forskjellige 

grunnkretsene i kommunen vil være et viktig datagrunnlag for å dimensjonere de 

forskjellige tjenestene fremover.

 

Tiltakene for å oppnå målene om befolkningsvekst framkommer under nærings- og 

sentrumsutvikling, boligbygging, markedsføring og profilering, samt skolene og 

barnehagene. 

 

 

 

 

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Folketall 31.12 6 649 6 568 6 419 6 354 6 303 6 285 6 165 5 999 5 940

Økning fra året før 81 149 65 51 18 120 166 59 136

%-vis økning 1,22 % 2,27 % 1,01 % 0,80 % 0,29 % 1,91 % 2,69 % 0,98 % 2,29 %
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Sentrums- og næringsutvikling  

1. Prioritere utviklingen av Nodeland sentrum, Brennåsen – og 

Rosselandsområdet samt Mjåvann II og III med vekt på at områdene skal 

kjennetegnes av positive kvaliteter. 

 Positiv omtale av de nevnte områdene. 

2. Styrke Nodeland og Brennåsen som kollektivknutepunkt. Særlig fokus på 

stasjonsområdet. 

 Øve aktiv påvirkning på Jernbaneverket, Vegvesenet og Agder kollektivtrafikk. 

3. Etablere et godt samarbeid med Næringsforeningens rådgiver for Søgne og 

Songdalen. 

 Jevn og god kontakt med Næringsforeningen om næringsrelaterte saker. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Arealplan for Nodeland sentrum legges ut til 

offentlig ettersyn vinteren 2017. 

Det var lagt til rette for at arealplanen kunne 

legges ut til offentlig ettersyn i 2017, men 

høsten 2017 vedtok k-styret å bygge ny skole 

på Rosseland i stedet for på Vollan. Som følge 

av behov for å avklare forhold omkring 

byggegrunn m.m. på Rosseland, er utlegging 

av arealplanen for sentrum på offentlig 

ettersyn utsatt til våren 2018.   

Videreføre drift og vedlikehold av nye 

Haugenparken i samarbeid med 

Haugenparkens venner og bidra til 

videreutvikling av parken.  

Parken betyr mye for sentrum. 

Venneforeningen arrangerte i juni 

gratiskonsert med Vazelina Bilopphøggers og i 

september med Annbjørg Lien og Kirsten 

Bråten Berg. I april var Kongen på besøk. Det 

gode samarbeidet mellom kommunen og 

venneforeningen må videreføres.  

Følge opp tiltak i Lokal handlingsplan for 

næring basert på strategisk næringsplan for 

Kristiansandsregionen. 

Fra 01.01.2018 er Business Region 

Kristiansand etablert. Dette blir avdelingen 

som skal handtere næringsarbeidet i den nye 

kommunen. 

Ny arealplan for Mjåvann trinn III, ca. 300 daa. 

Kommunen arbeider aktivt for å realisere 

atkomst fra framtidig Breimyrkryss til Mjåvann.  

Lokal atkomst til Mjåvann er vist i detaljplanen 

for E-39 i dette området. Kostnadsestimat for 

bygging av atkomsten blir en del av 

totalentreprisen for ny E-39. Atkomsten må 

finansieres lokalt. Det arbeides med en 

finansieringsmodell. Utbygging av trinn III har 

nå startet opp. 

Songdalen kommune påvirker aktivt for å få 

etablert overgang ved jernbanestasjonen, 

trafikksikker kryssing av Fv. 461 ved 

Brennåsen senter samt flomsikker kryssing på 

E-39 v/Rosseland. 

Bane Nor, fylkeskommunen og kommunen har 

hatt flere møter om saken i løpet av året. 

Prosessen er god. Det er viktig at prosjektet 

blir omtalt med økonomisk ramme i Bane Nor 

sitt handlingsprogram som blir offentliggjort 

våren 2018. 
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Boligbygging  

1. Et allsidig tilbud av tomter og boliger i hele kommunen som oppleves som 

attraktive for alle deler av befolkningen, både nye og etablerte innbyggere. 

 Antall boliger som omsettes i kommunen er over snittet for Kristiansandsregionen 

sett i forhold til folketallet. 

 Det omsettes boliger av forskjellig type og form; både rimelige og dyrere, 

eneboliger og leiligheter, rekkehus og boliger som passer for unge i 

etableringsfasen. 
 

Indikatorer/tiltak          Måloppnåelse i 2017 

Positive bokvaliteter vektlegges i 

reguleringsarbeidet (tomtestørrelse, nærhet til 

natur, attraktive uteområder, estetikk og 

funksjonalitet). 

Det er ferdigstilt 76 boliger i 2017. Det meste 

av boligbyggingen har vært på områdene 

Nodeland syd og Fagermoen. 

 

Samferdsel  

1. Arbeide for at ny firefelts E-39 bygges så raskt som råd og gjennomføres i en 

trasé som i størst mulig grad ivaretar Songdalens interesser. 

2. Arbeide for at flere ansatte i bedriftene på Mjåvann industriområde benytter 

kollektivtransport til og fra jobb. 

3. Økt antall togreisende fra/til Nodeland stasjon. 

 Passasjertallet er økende.  

4. Utbedret vei i Nodelandsbakken snarest mulig. 

 Strekningen er prioritert i fylkeskommunens handlingsplan for 

fylkesveger.  

5. Målene i trafikksikkerhetsplanen (vedtatt 2014) legges til grunn for 

prioriteringer av tiltak i kommunen. 

 De høyest prioriterte tiltakene realiseres. 

 Antall drepte og alvorlig skadde i Songdalen er synkende og helst lik null. 
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Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Arbeide aktivt for at ny E-39 får en linjeføring 

som best ivaretar innbyggernes bokvalitet og 

mulighet for nærturområder. 

Geoteknisk krevende forhold har gjort det 

nødvendig å legge en dagsone nærmere opp til 

bebyggelsen på Volleberg enn opprinnelig 

forutsatt. 

Arbeide for etablering av kollektivtransport inn 

og ut av Mjåvann industriområde på morgenen 

og ettermiddagen. Av særlig betydning er 

realisering av lokal atkomst fra framtidig 

Breimyrkryss. 

Kommunens fokus er på atkomst fra ny E-39. 

Realiseres dette, blir det mulig å få til 

ringvegforbindelse som vil være en stor fordel 

med tanke på bussbetjening. 

Bidra til markedsføring av togforbindelsen 

Nodeland-Kristiansand overfor innbyggerne. 

Informasjon på infoskjermer i Rådhustorget. 

Nært samarbeid med Jernbaneverket (endret 

navn til Bane Nor) og fylkeskommunen for å få 

etablert overgang mellom Park & Ride ved 

Nodeland stasjon og selve stasjonen. 

Det vises til omtale ovenfor. 

Kommunen prioriterer høyt å følge opp alle 

tiltak vedr. Songdalen som foreslås i 

Bymiljøavtalens handlingsdel. 

Det er god dialog mellom kommunen og 

fylkeskommunen om dette. 

Detaljplanlegging av Kuliabakken opp til 

Nodelandsheia iverksettes av Vegvesenet. 

Songdalen kommune vil oppheve selvpålagt 

rekkefølgekrav. 

Anleggsarbeid på Fv. 303 opp Kuliabakken tar 

til våren 2018. Rekkefølgekrav er opphevet. 

Bidra til at gang- og sykkelveger fra Vatneli til 

Finsland bedehus og fra avkjørsel mot 

Svarttjønnheia til Gratjønn blir realisert i 

planperioden.  Detaljplanlegging av gang- og 

sykkelveg fra Fv. 303 og opp til toppen av 

Svarttjønnheia ble startet opp i 2016. 

Anleggsarbeidene tar til på gang– og sykkelveg 

mellom Vatneli og Kilen våren 2018. 

Det er satt av en økonomisk ramme på 8,5 

mill. til bygging av fortau (3 m. bredde) fra Fv. 

303 til toppen av Svarttjønnheia i 2021. 

Detaljregulering endelig vedtatt i februar 2018.  

Følge opp målsettinger og tiltak i 

trafikksikkerhetsplanen. 

Revidering av trafikksikkerhetsplanen settes i 

gang i 2018. 

Søke å innarbeide i økonomiplanen tiltak i 

trafikksikkerhetsplanen som ikke lar seg 

realisere innenfor vedtatte budsjetter og drive 

aktiv påvirkning overfor eksterne når disse har 

ansvar for trafikksikkerhetstiltak. 

Bygging av gang- og sykkelveg fra Fv. 303 til 

Svarttjønnheia er innarbeidet i økonomiplanen 

for 2021.  

Kommunen driver aktiv påvirkning mot Bane 

Nor ift. sikker jernbanekryssing og mot 

fylkeskommunen ift. lokal atkomst til Mjåvann.  
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Samfunnssikkerhet og beredskap 

Vedtak med konsekvenser for tjenesten 

 Ny lov og forskrift om kommuners beredskapsplikt (Sivilbeskyttelsesloven) stiller 

strengere krav til ROS-analyser, beredskapsplaner og øvelser. 

 

1. Songdalen kommune har god beredskap mot alle aktuelle kriser og uønskede 

hendelser. 

 Uønskede hendelser blir håndtert på en måte som viser at 

kommuneorganisasjonen har god beredskap. 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Revidere overordnet ROS-analyse i løpet av 

kommunestyreperioden. 

Kommunen har fått aksept fra Fylkesmannen 

på at det utarbeides felles overordnete ROS-

analyse for nye Kristiansand. Fellesnemnda 

har fattet vedtak om oppstart av ROS-analyse. 

Følge opp prioritert tiltaksliste i vedtatt ROS-

analyse. 

Konkret oppfølging i 2017: 

Innspill til Fylkesmannen om å påvirke til at 

teleoperatørene må få krav om større 

batterikapasitet på basestasjonene. 

Anskaffet 2 ekstra satellitt-telefoner for bruk 

når mobilnettet er nede. 

Overtatt VHF fra KBR – utarbeidet oversikt 

over aktuelle skog- og sikringsradioer. 

Løpende oppdatering av beredskapsplanene, 

dog minimum 2 ganger pr. år. 

Gjennomført. 

Årlig møte i det kommunale beredskapsrådet. Gjennomført. 

Årlig beredskapsøvelse for kriseledelsen. Gjennomført. 

Årlig temamøte om beredskap i 

kommunestyret. 

Fylkesmannens rapport fra tilsyn 18.10.2016 

referert i kommunestyret i januarmøtet. 

Årlig kursing/øving for brukere i 

krisestøtteverktøy DSB-CIM. 

Øving gjennom jevnlig bruk i forbindelse med 

hendelser i 2017. 
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Regionutvikling og interkommunalt samarbeid 

1. Bidra til at Knutepunkt Sørlandet befester sin posisjon som en viktig arena 

for regional utvikling. 

2. Videreutvikle det interkommunale samarbeidet med Søgne kommune. 

3. Bidra til en god prosess knyttet til kommunereformen i samarbeid med 

knutepunktkommunene. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Følge opp strategiske plan for Knutepunkt 

Sørlandet for 2017-2020. 

Rådmannen i Songdalen kommune har ledet 

rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet i 

2017, der hovedoppdraget har vært å utforme 

ny politisk og administrativ styringsmodell og 

fremme den for politisk behandling i de syv 

samarbeidskommunene.  Ny modell 

iverksettes fra 2018. Samarbeidet består av 

de samme kommunene men endrer navn til 

Region Kristiansand. Samarbeidet i 

oppvekstnettverket og helse, sosial og 

omsorgsnettverket har fungert som normalt 

med betydelig aktivitet. 

Felles formannskapsmøter med Søgne 

kommune. 

Ikke prioritert i 2017 på grunn av arbeidet 

med kommune sammenslåingsprosessen. 
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Kommunen som tjenesteleverandør 

Folkehelsearbeid  

1. Bidra til en samfunnsutvikling som opprettholder og fremmer folkehelse og 

motvirker sosiale helseforskjeller. 

2. Identifisere og styrke de faktorer som fremmer trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold.  Identifiserer og forebygge psykisk og somatisk 

sykdom, skade eller lidelse, med særlig fokus på bakenforliggende årsaker. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Revidere oversiktsdokument over folkehelse i 

kommunen. 

Gjennomført. 

Revidert oversiktsdokument over folkehelse 

ble politisk behandlet i oktober 2017. 

Endre organiseringen av folkehelsearbeidet der 

folkehelsefokuset kommer tydeligere til uttrykk 

både gjennom stedsutvikling og ved 

igangsetting av tiltak rettet mot særlig 

identifiserte satsningsområder. 

Delvis gjennomført.  
Flere arenaer hvor folkehelsekoordinator er til 
stede og nye faste rutiner er under 
utarbeidelse for å sikre at folkehelsefokuset 
blir tidlig inkludert i de ulike arbeid som pågår, 
særlig hva gjelder planarbeid og tiltaksarbeid. 

Utvikle stillingen som folkehelsekoordinator. Gjennomført. 
Folkehelsekoordinator jobber mer 
tverrsektorielt og tverrfaglig, både internt i 
organisasjonen og med eksterne aktører.  

Videreføre det etablerte samarbeidet med 

Vest-Agder fylkeskommune i forbindelse med 

tiltaksutvikling og kompetansehevende tiltak. 

Gjennomført. 
Arbeidsgruppe Barnevandrerstien. 
Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder. 
Turstiprosjekter. 
Spillemiddelsøknader. 

Turskiltprosjekt. 

Forvaltningsplan for statlig sikret områder, 
Fagermoen friluftsområder. 
Stolpejakten. 
Mulighetsstudie Nodelandsheia. 
Folkehelseprogrammet, «Nye mønstre – Trygg 
oppvekst». 

Jevnlige møter i folkehelseforum. Gjennomført.  
4 møter i 2017, godt oppmøte blant deltagerne 
og 2 ganger har vi hatt eksterne inne for å 
presentere ulike folkehelseprosjekt/ tiltak. 

Utvikle og etablere helsefremmende tiltak som 

turstier. 

Gjennomført.  

Minkparken er etablert, med kanolager, 
gapahuk og fiskebrygge.  
Tursti Kalveneset – Lågneset, ferdigstilt. 
«Stolpejakten» gjennomført. 
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Samarbeid med lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT-

koordinator)  

1. SLT-koordinator skal samarbeide med de øvrige tjenestene i kommunen, 

frivillige og politiet, om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i 

aldersgruppen 0-25 år, samordne innsatsen og jobbe mot felles mål. 

Arbeidet er rettet mot enkeltindivider, grupper og mot samfunnet som 

helhet. Arbeidet deles inn i tre nivå: styringsnivå, koordineringsnivå og 

utførernivå. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Fremme barn og unges interesser og deres 

medvirkningsmuligheter på arenaer som har 

betydning for deres oppvekstvilkår. Eks. 

barnekonvensjonens §§ 12 og 13. Konkrete 

tiltak: Barnas kommunestyre, ungdomsrådet-

Songdalen. 

Ungdomsleder drifter barnas kommunestyre og 

ungdomsrådet, og fungerer som sekretær og 

tilrettelegger. I 2017 har det vært gjennomført 

4 møter i Barnas kommunestyre og 6 møter i 

Ungdomsrådet. 

I forbindelsen med åpning av nye lokaler og 

ungdomsklubb har barn og unge gjennom hele 

prosessen deltatt i påvirkningsprosessen. Det 

har vært tatt i bruk ulike metoder og 

workshops for å innhente ideer og 

synspunkter. 

I utvikling av tilbudet Noden+ har ungdom 

vært inkludert i prosessen gjennom blant 

annet spørreundersøkelser og intervju i den 

innledende fasen, og deltatt på workshop og 

på møtene i Noden+. 

SLT-koordinator har vært barnas representant 

i plansaker. 

SLT løfter erfaringer fra ungdomsmedvirkning 

og annen kontakt vi har med ungdom inn i 

fagforaer, politikk og utadrettet virksomhet. 

Fast deltakelse i Knutepunkt Sørlandets 

Krimutvalg, som består av SLT-koordinatorer, 

samt forebyggende politi i 

knutepunktkommunene. Samarbeid om ulike 

prosjekter, utveksle erfaringer, jobbe mot 

felles mål i Knutepunktet med fokus på 

kriminalitets- og rusforebyggende arbeid. 

SLT-koordinator har deltatt på alle møter i 

Krimutvalg, lokalt politiråd, regionalt politiråd, 

SLT-konferansen, konferanse med Politiets 

kriminalitetsforebyggende råd og hatt løpende 

kontakt med samarbeidspartnere på 

forebyggingsfeltet i Knutepunktkommunene. 

SLT har også deltatt på ulike møter med 

erfaringsutveksling om 

kriminalitetsforebygging på andre møter og 

samarbeidsarenaer. 

Samarbeide og koordinere ungdomsarbeidet i 

kommunen, eks. drift av det kommunale 

ungdomshuset X-RAY. 

X-ray ble drevet frem til våren med ca. 15 per 

uke. Etter at Noden åpnet har det vært ca. 100 

barn i uken på juniorklubben og ca. 80 

ungdom per uke på ungdomsklubben. 

Det ble også arrangert ulike tilbud til ungdom 

som overnattingsturer, 16. mai-arrangement, 

LAN, temamøter og andre arrangementer. 
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Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Jobbe for en kommune hvor det er plass til 

alle, gi barn og unge mulighet for deltakelse i 

samfunnslivet, og øker deres demokratiske 

kompetanse. 

Forebyggende team har likestilling som 

plattform for alt forebyggende ungdomsarbeid. 

Vi har et faglig fokus på inkludering, sosial 

mobilitet, ressursfokus og muligheter. Dette 

fokuset gjennomsyrer alt arbeidet som gjøres 

med ungdom, foreldre, kompetanseheving og 

utadrettet arbeid samt i møte med 

samarbeidsinstanser. 

Av konkrete tiltak er crew på Noden, der det 

har vært arrangert 2 allmøter og 8 crewmøter i 

2017. Ungdomsrådet har besøkt stortinget og 

hilst på politikere, og deltatt på landstinget til 

Ungdom og fritid.  

Delta i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, 

eks. faste møter med politi, barneverntjeneste, 

kjernegrupper i skolen etc. 

SLT-koordinator deltar på faste samarbeids- og 

oversiktsmøter med politi og barnevern, 

kjernegrupper og Tverrfaglige team. 

Påse at Oppfølgingsteam og Ungdomsstraff blir 

et tilbud til alle aktuelle lovbrytere i Midt-

regionen. 

SLT-koordinator deltar i KOG-midt og følger 

opp i samarbeid med politiet. 

Ha fokus på og utvikle gode rutiner for barn og 

unge med flyktningstatus. Jobbe for å fremme 

deres inkludering i lokalsamfunnet, i samarbeid 

med interne og eksterne aktører, næringsliv, 

frivillige lag og foreninger. 

SLT jobber sammen med 

inkluderingskoordinator for å fremme 

inkludering av familier med 

minoritetsbakgrunn i lokalsamfunnet gjennom 

blant annet samtaler med familier og tiltak 

rettet mot større grupper som foredrags- og 

workshopholder ved introduksjonsprogrammet, 

temakvelder og en arbeidsgruppe med foreldre 

med innvandrerbakgrunn. SLT og 

forebyggende team har samarbeid med mange 

lokale og regionale frivillige lag og foreninger. 
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Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Implementere to nye handlingsplaner: 

 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 
 Veileder for å forebygge radikalisering og 

voldelig ekstremisme. 

Songdalen kommune har mottatt midler til et 

treårig prosjekt om vold i nære relasjoner som 

innebærer bred kompetanseheving og tiltak 

som er i tråd med handlingsplan mot vold i 

nære relasjoner. Dette arbeidet er igangsatt i 

samarbeid med politi, barnevern, krisesenter 

og samarbeidspartnere. 

 

Veileder for å forebygge radikalisering og 

voldelig ekstremisme er distribuert. Arbeid mot 

radikalisering tas blant annet opp i TFT-møter 

og andre samarbeidsmøter. Veilederen er 

benyttet i konkrete tilfeller ved mistanke om 

radikalisering og tilslutning til ekstremistiske 

grupperinger. 

Følge opp/ansvarlig for to prosjekter: 

 

 Seksuell helse og abortforebygging i 
aldersgruppen 14-21 år (fram til skoleslutt 
sommeren 2017). 

 LOS-koordinator er engasjert i treårig 

prosjekt, med ansvar for å følge opp og 
lage gode rutiner for unge som dropper ut, 
eller er i ferd med å droppe ut av 
skole/utdanning (fram til skoleslutt 2018). 
LOS-prosjektets mandat er å jobbe med 
utfordringer på individ-, samfunns- og 
systemnivå. 

Arbeidet med seksuell helse, abortforebygging 

og LOS er overlappende med det øvrige 

forebyggingsarbeidet i kommunen. Prosjektene 

har gitt gode resultater i form av blant annet 

flere unge i aktivitet og tilknyttet 

hjelpeinstanser. Prosjektene har ført til det 

tverrfaglige og tverretatlige aktivitets- og 

oppfølgingstilbudet Noden+. Prosjektene har 

også ført til nye og sterkere samarbeidsformer 

med flere aktuelle samarbeidsaktører og 

bidratt til kompetanseheving internt, samt 

synliggjort Songdalens satsing og innovative 

metoder i likestillings- og inkluderingsarbeid. 

Stillingene er nå gjort faste i kommunen. 
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Kommunen som organisasjon og arbeidsgiverrollen 

Organisasjonsutvikling 

1. En kostnadseffektiv organisasjonsstruktur som evner å yte de tjenester som 

er vedtatt av sentrale og lokale myndigheter. 

 KOSTRA, brukerundersøkelse og/eller andre relevante sammenligninger viser at 

kommunen drives kostnadseffektivt og gir gode tjenester. 

2. En politisk organisasjonsstruktur som gir gode og effektive arenaer for 

demokratiske beslutninger og gode arbeidsforhold for kommunens 

folkevalgte. 

 Songdalen skårer over landsgjennomsnittet i undersøkelser som måler 

lokaldemokratiet. 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Jevnlige bruker- og innbyggerundersøkelser. Ikke gjennomført. 

Gjennomføre kompetansebygging knyttet til 

endringer. 

Fokusert på som del av felles aktiviteter med 

enhetsledere og nøkkelpersoner. 

 

Arbeidsgiverfunksjonen  

1. Songdalen kommune er en attraktiv arbeidsplass som gir ansatte muligheter 

til faglig vekst og utvikling. 

 Godt omdømme, god arbeidsgiverpolitikk. Lav turnover. Høy avgangsalder. 

2. Kommunen har til enhver tid riktig kompetanse for å møte faglige krav og 

utviklingsbehov. 

 God tilgang på kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Alle ansettelser er 

kvalitetssikret i forhold til prioriterte kompetansebehov. Kommunens overordnede 

kompetansestrategi sikrer et kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling, og de 

ulike sektorene har til enhver tid tilfredsstillende kompetanse for å kunne yte 

gode tjenester. 

3. Kommunen har ledere som gir tillit og handlingsrom. 

 Kommunen kjennetegnes av mestringsorientert og relasjonsbasert ledelse. 

4. Kommunen skal til enhver tid ha minimum 10 lærlinger. 

 Kommunen har til enhver tid minst 10 lærekontrakter. 
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Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Jevnlig oppfølging og kompetansebygging av 

enhetslederne og linjeledere med 

personalansvar. 

Gjennomført ledersamling for alle ledere 

m/personalansvar + HTV og HVO, med 

professor Linda Lai (oppfølging etter 

Medarbeiderundersøkelsen 10 FAKTOR – fokus 

på mestringsorientert ledelse). 

Fokus på oppfølging av lokale HMS-grupper på 

enhetene. 

Det gjennomføres løpende 

kompetanseutviklingsprogrammer for ledere 

med vekt på utviklings- og 

endringskompetanse. Det utvikles konkrete 

lederprogram med fokus på mestringsorientert 

ledelse. 

Partssammensatt arbeidsgruppe har ferdigstilt 

et lederutviklingsprogram for alle ledere med 

personalansvar (2018 – 2020). Første samling 

gjennomføres januar 2018. 

Overordnet fokus på god oppfølging av 

lærlinger og godt samarbeid med kommunens 

eget opplæringskontor Opplæringsring Sør. 

Antall lærekontrakter i kommunen i 2017: 22 

Barnehage/skole: 7 

Helse/omsorg: 13 

Teknisk: 2 

 

Likebehandling og likestilling 

1. Arbeidsgiverpolitikken utvikles på områdene rekruttering og likestilling slik 

at kommunen sikrer seg rett kompetanse og utvikler seg som en likestilt 

organisasjon. 

 Kommunens ansatte avspeiler befolkningssammensetningen. 

2. Songdalen kommune gir ansatte like rettigheter og muligheter uavhengig av 

den enkeltes alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk opprinnelse.  Lønn 

og arbeidsvilkår for kvinner skal ha et særlig fokus. 

 Andel mannlige ansatte i kommunale barnehager er 6 %. 

 Lokal lønnspolitikk med fokus på likelønn. 

 Livsfasepolitikk som bidrar til utvikling av ansatte gjennom alle faser i 

arbeidslivet. 

3. Songdalen kommune har en heltidskultur i alle sektorer. 

 Det er utviklet en heltidskultur i alle sektorer i kommunen. Jevnlige kartlegginger 

av situasjonen i forhold til antall deltidsstillinger. 
 

Indikatorer/tiltak                         Måloppnåelse i 2017 

Utarbeide gode rutiner for 

rekruttering, tilsetting og oppfølging 

av nyansatte. Ved ansettelser vil 

man etterstrebe kjønnsbalanse så 

langt mulig, både innenfor de ulike 

enhetene og på ledernivå.  

En partssammensatt arbeidsgruppe har gjennomgått og 

fornyet rutiner for rekruttering, tilsetting og oppfølging av 

nyansatte.  
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Indikatorer/tiltak                        Måloppnåelse i 2017 

  

Fokus på rekruttering og beholde 

menn i barnehagene. Kriteriet 

likelønn vurderes kontinuerlig i 

forbindelse med lokale 

lønnsforhandlinger. Revisjon av 

seniorpolitikken gjennomføres av 

partssammensatt arbeidsgruppe. 

Antall menn ansatt i barnehagene er pr januar 2018: 6. 

Et vedtatt kriterium i lokale forhandlinger høsten 2017 

handlet om fokus på likelønn og å utlikne utilsikta 

lønnsskjevheter. 

Rådmannens ledergruppe vedtok å utsette revisjon av 

kommunens seniorpolitikk i påvente av 

kommunesammenslåingen. 

Kommunens heltidsprosjekt 

videreføres og utvides til å omfatte 

alle sektorer. 

Heltidsprosjektet er videreført i 2017 og kartlegging + 

ulike tiltak er utvidet til alle sektorer og enheter i 

kommunen (viser til egen kartleggingsrapport). Det er 

satt i gang forskning på frivillig deltid ved hjelp av 

Agderforskning. 

Tall fra kartleggingsrapporten viser at: Resultater 

kommunen som helhet:  

 65 % av de ansatte jobber heltid (minst 90% stilling), 
85% av mennene og 61% av kvinnene. 

 Andelen ansatte som arbeider heltidsstilling har 
dermed økt fra 60 til 65% i løpet av 2017.   

 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er økt fra 83 til 86 
%. 

 Ser vi bort fra studenter, ansatte på 
pensjonistavlønning og ansatte som kombinerer med 
annen stilling er gjennomsnittlig stillingsstørrelse 89 
%. 

 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse på kvinner og menn i 

kommunen er: 
Menn: 92 % (91 % i 2016) 

Kvinner: 84 % (81 % i 2016) 

Det vil si at det har vært en større økning på 

gjennomsnittlig stillingsstørrelse hos kvinner enn hos 

menn.  

 Det er 8,3 % av de ansatte som har oppgitt at de er 
gradert ufør. 

 Det er 29 % av de ansatte som jobber frivillig deltid. 

Tar vi bort de 41 ansatte som er studenter, 
kombinerer med annen stilling utenfor kommunen 
eller er pensjonistavlønning vil tallet være 23,5 %. 
 

Det har vært en nedgang i alle sektorer knyttet til andelen 

som jobber frivillig deltid. Dette viser at fokus på kultur 

og holdningsendringer og arbeidsplassbesøk har hatt 

effekt i 2017. 

 Helse og omsorg            46 % (52 % i 2016)  
 Skole    18 % (33 % i 2016)  

 Barnehager   26 % (27 % i 2016) 
 Resten av enhetene 11 % (ikke kartlagt i 2016) 
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Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

 

 

Songdalen kommune har ved utgangen av 2017 465 årsverk (faste stillinger) fordelt på 

577 ansatte. Dette utgjør 80,6 % kvinner og 19,4 % menn. 

 

I rådmannens toppledergruppe er 75 % menn. (3 menn og 1 kvinne) 

Mellomledere: 58 % kvinner og 42 % menn. 

 

Lønn (kvinners lønn i prosent av menns lønn):  

Kvinnelige ansatte (utenom ledere) tjener i gjennomsnitt 93 % av mannlige ansattes 

lønn. (Gj.snittslønn kvinner: kr 454.051 og menn: kr 488.262). 

Mellomledere: kvinnelige ledere tjener i gjennomsnitt 92 % av mannlige lederes lønn. 

 
      Foto: Bjørn Ole Nyborg 

 

 Måloppnåelse gjennomsnittlig stillingsstørrelse 

innen utgangen av 2018 

Sektor Mål 
2018 

Resultat 
alle 

2016  

Resultat 
alle 

2017 

Resultat 
* 

Skole 92 % 87 % 90 % 91 % 

Barnehagene 95 % 90 % 91 % 92 % 

Helse og 
omsorg 

80 % 75 % 78 % 82 % 

Resten av 

enhetene 

92 % 87 % 90 % 96 % 

Hele 
kommunen 

90 % 83 % 86 % 89 % 

*Uten: Studenter, ansatte på pensjonist- avlønning, 

ansatte som kombinerer med annen stilling, totalt 100 %. 
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Helse, miljø og sikkerhet  

1. Songdalen kommune er en helsefremmende arbeidsplass, med motiverte og 

myndig-gjorte medarbeidere 

 Ledere har kompetanse i HMS-arbeid og involverer verneombud og tillitsvalgte. 

 Ansatte blir hørt og sett. 

2. Nærværet er stabilt høyt og ansatte gir uttrykk for trivsel og arbeidsglede. 

Nærvær på 94,4 % i 2017. 

 Godt arbeidsmiljø og høyt nærvær (lavt fravær). 

3. Alle tjenester benytter avviksmodulen i kvalitetssystemet som et ledd i det 

kontinuerlige forbedringsarbeidet. 

 Forsvarlig og sikkert arbeidsmiljø med få skader og fraværsdager grunnet 

jobbrelaterte skader. 

4. Videreutvikle AMU til et viktig strategisk utvalg for å utvikle arbeidsmiljøet. 

 AMU er et aktivt utvalg for å utvikle arbeidsmiljøet. 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Opplæring i HMS arbeid i lokale HMS grupper.  

Alle enhetene gjennomfører årlig 

utviklingssamtaler med samtlige ansatte. 

Ansatte deltar i utvikling av arbeidsmiljøet ved 

deltakelse i gruppesamtaler. 

HVO og nærværsrådgiver hadde møter med 17 

HMS grupper i 2017. Temaet var HMS 

gruppens rolle og oppgaver. 2 møter ble utsatt 

til 2018 (disse møtene ble gjennomført i januar 

2018). Hver enhet følger opp tiltak for 

arbeidsmiljø og utviklingssamtale. 

Gjennomføre årlige gruppesamtaler knyttet til 

psykososialt arbeidsmiljø på den enkelte enhet 

og følge opp handlingsplan knyttet til dette på 

den enkelte arbeidsplass. 

Det jobbes med arbeidsmiljøet på enhetene. 

Hver enhet rapporterte at de hadde fulgt opp 

10 faktor undersøkelsen med gruppesamtale i 

2017. 

Nærværet for 2017 kom på 92.8% 

(sykefravær på 7,2%). 

Jevnlig opplæring og oppfølging i bruk av 

avviksmodul for å forbedre og utvikle sikkert 

arbeidsmiljø. 

Enhetene har hatt ansvar for opplæring i 

avviksmodul. Arkivleder og nærværsrådgiver 

har bistått med opplæring etter behov. Avvik 

var også et tema i møter med lokale HMS 

grupper. Rutine for avvikshåndtering ble 

redigert i 2017. 

Opplæring for AMU medlemmer for å 

videreutvikle arbeidsmiljøet. 

28. februar ble det gjennomført kurs for AMU 

medlemmer/vara i AMU sin rolle ved Arne 

Berhardsen. 
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Økonomisk styring og kontroll 

1. Enheten skal oppnå de mål og gjennomføre de tiltakene som er beskrevet i 

handlingsprogrammet, virksomhetsplaner og innenfor tildelte økonomiske 

rammer. 

2. Det skal ikke forekomme misligheter eller underslag i noen deler av 

organisasjonen. 

3. Forvalte kommunens aktiva og gjeld på en måte som er til beste for 

kommunens innbyggere. 

4. At alle anskaffelser som krever det skjer innenfor Lov om offentlige 

anskaffelser. 

5. Kommunen er kommet langt i å kartlegge risiko og sårbarhetsområder 

innenfor økonomiområdet. 

6. Definere og gjennomføre kontrollaktiviteter.  

7. Styrke det økonomiske kontroll- og veiledningsarbeidet i kommunen. 

8. Utvikle et naturlig samspill mellom fag/tjenester og økonomi. 

9. Utvikle en større grad av politisk forankring på nivå for tjenester versus 

økonomiske rammer. 

10. Styrke intern kontrolltenkningen og innkjøpstenkningen i 

virksomhetsledelsen. 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Alle enheter rapporterer økonomisk status til 

økonomisjefen månedlig. 

Gjennomført i tråd med plan. 

Tjenestesjef og økonomisjef har jevnlige 

oppfølgingsmøter med alle enheter. 

Gjennomført i tråd med plan. 

Det er innført nytt elektronisk 

reiseregningssystem for alle ansatte. 

Gjennomført. 

Økonomiområdet er fast punkt på 

enhetsledermøter. 

Gjennomført. 

Utarbeide innkjøpsstrategier sammen med de 

øvrige knutepunktkommunene. 

 Få på plass rutiner for god dokumentasjon 
av innkjøpsprosessene. 

 Klargjøre innkjøpsfullmaktene i 
organisasjonen. 

 Forbedre kontrollaktivitetene knyttet til 
bestilling, varemottak og utbetaling. 

 Holde de innkjøpsansvarlige ute i enhetene 
godt orientert om innkjøpsregelverket. 

Vi har deltatt med de andre 

knutepunktkommunene på 

innkjøpssamarbeidet, både med tanke på 

prosesser og ved inngåelse av rammeavtaler. 

Vi har etablert Mercell som vårt KGV 

(KonkurranseGjennomføringsVerktøy) og har 

hatt flere opplæringsrunder knyttet til både 

selve verktøyet og til innkjøpsregelverket.  
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Budsjett og ansvarsområde  

 Eventyrheia barnehage, 101 barn                                                   

 Birkelid barnehage, 63 barn 

 Bjørnungen barnehage, 74 barn                                    

 Tunballen barnehage, 60 barn                                                   

 Finsland barnehage, 60 barn      

 
 
 
 
 

 
 

 

Vedtak med konsekvenser for tjenesten              
 Fra 1. mai 2015 kom ordningen med at ingen husholdninger skal betale mer enn 

6 % av inntekten sin for en barnehageplass. 

 Familier med inntekt under kr. 500 500 (2017) kan søke om redusert 

foreldrebetaling. 

 Familier med inntekt under kr. 428 000 (2017) kan søke om gratis kjernetid 20 

t/u for 4- og 5-åringer. Ordningen ble utvidet i august 2016 også for 3 – åringene.  

 

Mål og måloppnåelse 

1. Barna trives, opplever mestring og utvikler sosial kompetanse 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

I brukerundersøkelsen skal gjennomsnittet de 

to siste årene være bedre enn 

landsgjennomsnittet på følgende punkter: 

 Resultatet av barnets sosial utvikling 

 Barnets språkutvikling 
 Godt vennskap med andre barn 
 Det er gøy i barnehagen. 

Undersøkelsen fra 2016 viser at barnehagene 

skårer bedre enn landsgjennomsnittet på 

trivsel, vennskap/sosial kompetanse og 

tilrettelegging for barns språkutvikling.  

Barnehagene gjennomfører 

brukerundersøkelse annet hvert år, neste 

undersøkelse vil gjennomføres i november 

2018.  

Sikre en prosess der vi ivaretar 1-3 åringen 

spesielt når det gjelder opptak, 

gruppestørrelse og kompetanse. 

Forskning viser at mindre grupper på 

småbarnsavdelingene er viktig for kvaliteten. 

Vi drifter for det meste 14 barns grupper pga. 

kapasitet.  (Areal til småbarnsplasser) 
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2. Tidlig innsats og forebygging gjennom et godt tverrfaglig samarbeid 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Tverrfaglig observasjoner gjennomføres i alle 

barnehager (Teamet består av PP-tjeneste, 

familiens hus, barnevern, barnehage) 

Barnehagene har organisert og gjennomført 

tverrfaglige observasjoner, men pga. kapasitet 

og fravær i PPT og Barnevern har ikke 

teamene vært fulltallige.   

Tverrfaglig teammøter/systemmøter 

gjennomføres etter behov i 2017. 

Har vært gjennomført etter behov.  

Videreutvikle felles plattform for samarbeidet 

barnehage – PPT, i tråd med satsingen 

Inkluderende læringsmiljø.  

Det har vært gjennomført felles møter mellom 

barnehage og PPT, men arbeidet har stagnert 

pga. kapasitet.    

Utvikle samarbeidet med Familiens hus.  Arbeidet er i gang, men må utvikles videre.  

Faste ledermøter med skolene, 

flyktningetjenesten, barnevern, familiens hus.  

Faste ledermøter med flyktningetjenesten, 

barnevern og familiens hus har ikke vært 

gjennomført.  

Rutinene for overgang barnehage-skole/SFO 

følges og evalueres. 

Det er etablert en god samarbeidskultur med 

skolene og rutinene for overgang barnehage/ 

skole følges og evalueres hvert år.  

 

3. Barnehagene skal ha gode kartleggings- og kvalitetssikringssystemer for å 

sikre det pedagogiske arbeide i barnehagen 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Gjennomføre foreldreundersøkelse i 2017. God 

informasjon til foreldre i forkant av 

undersøkelsen skal bidra til en svarprosent på 

minst 80 %. 

Barnehagene gjennomfører 

brukerundersøkelse annen hvert år, neste 

undersøkelse vil gjennomføres høsten 2018.  

Alle barnehagene bruker kartleggingsskjemaet 

”ALLE MED” som et arbeidsverktøy. 

Barnehagene benytter kartleggingsverktøyet 

«ALLE MED». 

Tilsynsmyndigheten i kommunen blir kjent 

med og tar i bruk verktøyet RefLex. Et verktøy 

som gir barnehagemyndigheten anledning til 

selv å vurdere om den oppfyller sitt ansvar i 

barnehageloven.  

Tilsynsmyndigheten er kjent med verktøyet 

RefLex.  

Barnehagelederne blir kjent med ulike typer 

kvalitetsverktøy. Utdanningsdirektoratets 

ståstedsanalyse, foreldreundersøkelse og 

verktøy for systematiske barnesamtaler. 

Barnehagene benytter Utdanningsdirektoratets 

kvalitetsverktøy, både foreldreundersøkelsen 

og ståstedsanalysen.  
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4. Ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og barnehagene skal til enhver tid ha 

nødvendig kompetanse 

 Sykefraværet i barnehagen skal være under  
8,0 %. 

 Andelen menn økes til 6 % innen utgangen av 2017. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Strategisk kompetanseplan for barnehagene 

revideres. 

Kompetanseplanen er revidert. Hovedtiltak er 

implementering av Rammeplanen og 

«Inkluderende læringsmiljø». 

Barnehagene skal hvert år ha en plan for 

kompetanseheving av sine ansatte. 

Barnehagene har utarbeidet en plan for 

kompetanseheving i sin enhet.  

Utarbeide lokale tiltak for å rekruttere og 

beholde barnehagelærere. 

Tiltak: Lønn, Mentor A ordning, 

Rekrutteringsfilm, videreutdanning.  

 

Barnehagene opprettholder andelen barne- og 

ungdomsarbeidere på 60 %. 

Andelen har økt til 70 % fagarbeidere. 

Barnehagene øker andelen heltidsstillinger 

innen utgangen av 2017.  

Andelen ansatte som arbeider i heltidsstillinger 

har økt fra 71 % til 72 %.  

Sykefraværet i barnehagen skal være under 

8,0 % 

10 %. Det jobbes systematisk med 

nærværstiltak og arbeidsmiljø. Barnehagene 

med høyt sykefravær har tett samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten. 

Andelen menn økes til 6 % innen utgangen av 

2017. 

Andelen menn er 5,9 % 

 

5. Full barnehagedekning 

 Lovfestet barnehagerett oppfylles. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Analyse av fremtidige behov hvert år. Behovsanalyse utarbeides hver vår.  
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Viktige hendelser i året som gikk  

Inkluderende læringsmiljø: 

Satsingen «Inkluderende læringsmiljø» 

er videreført med fokus på: 

Relasjon og kommunikasjon og ledelse 

av profesjonelle læringsfellesskap.  

 

Midtveiskartleggingen ble gjennomført. 

Den viser fremgang, men det er områder 

som barnehagene skal ha fokus på som 

utviklingsområder.   

Handlingsplaner med mål, tegn og tiltak 

ble utarbeidet våren 2017. Ny 

Rammeplan for barnehagen trådde i 

kraft høsten 2017. Den tydelig-gjør hva 

personalet skal gjøre for at barn skal 

trives og utvikle seg. Det er blitt 

tydeligere at personalet skal forebygge 

og stoppe mobbing, og at fremtidens 

barnehager skal være inkluderende 

arenaer. Inkludering er en 

grunnleggende verdi i barnehagen og 

rammeplanen er tydelig på at 

barnehagen skal være et inkluderende 

fellesskap. 

 

Tverrfaglig samarbeid: 

Tverrfaglige observasjoner ble organisert 

og gjennomført i alle barnehagene i 

november. Deltakere fra barnevern,  

PP–tjenesten, helsestasjonen og 

familiesenteret er ute og observerer i 

barnehagene. Utfordringene i 2017 har 

vært kapasitetsproblemer både i PPT og 

Barneverntjenesten. Pga. av fravær så 

har ikke teamene vært fulltallige. Da 

faller noe av intensjonen med 

observasjonene bort.  

 

Endringer i barnehageloven: 

Stortinget vedtok i juni 2016 en rekke 

endringer i barnehageloven. 

Endringer i barnehageloven gjelder både 

flytting av allerede eksisterende 

rettigheter for barn og foreldre fra 

opplæringsloven til barnehageloven, og 

nye rettigheter som har kommet til.  

 Retten til spesialpedagogisk hjelp 

flyttes fra opplæringsloven til 

barnehageloven. 

 Fjerning av fritak i foreldrebetaling 

for barnehageplass ved vedtak og 

spesialpedagogisk hjelp og 

tegnspråkopplæring.  

 PP–tjenestens rolle i arbeidet med 

kompetanse og 

organisasjonsutvikling i barnehagen.  

 

 
 

Hypernet@direkte:  

Barnehagene har tatt i bruk 

Hypernet@direkte. Et digitalt verktøy 

som brukes administrativt og for kontakt 

mellom hjem og barnehage.  
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Utfordringer i året som kommer 
 

Utvidet rett til plass – voksentetthet  

I 2016 fikk barn født i september og 

oktober rett til plass. Nytt fra august 

2017 er at også barn født i november 

har rett på plass fra de er ett år. Det er 

positivt for foreldre at ventetiden blir 

kortere, men enhetslederne melder om 

bekymring med tanke på kvaliteten for 

de yngste barna. Økt voksentetthet er 

grunnleggende for kvalitet i barnehagen, 

tid til omsorg, tilknytning, trygg base, 

samspill osv.  

Nyere forskning viser til hvor viktig 

samspill med voksne omsorgspersoner 

er for hjernens utvikling. De minste 

krever så mye mer, og det er ikke 

vedtatt en høyere bemanning på 

småbarnsavdelingen i forhold til denne 

utvidelsen av retten. Forskning viser 

også at småbarnsavdelinger med én 

voksen på tre barn gir best betingelser 

for alle barn i aldersgruppa 0-3 år. Når 

antallet barn per voksen overstiger 

dette, synker barnehagens kvalitetsskår 

merkbart. I NOU 2012: Til barnas beste, 

er 6 barn per voksen for barn over 3 år 

og 3 barn per voksen for barn under 3 

år, antydet som minimumsnorm. Det bør 

være et mål for barnehagene i 

Songdalen kommune å arbeide mot en 

voksentetthet innenfor denne normen.  

 

Minoritetsspråklige barn: 

Songdalen kommune har en høy andel 

minoritetsspråklige barn i barnehagene 

sammenlignet med de øvrige 

knutepunktkommunene. Språkopplæring 

er en av barnehagenes viktigste 

oppgaver. Forskning viser at i 

barnehager med mange 

minoritetsspråklige barn kreves det en 

annen struktur og systematikk i 

språkopplæringen. 

 

I 2017 søkte Bjørnungen barnehage 

Fylkesmannen om skjønnsmidler til et 

prosjekt kalt «Intensiv 

språkstimulering». I prosjektet deltar 22 

barn. Det er ansatt en barnehagelærer 

som prosjektleder i 100 % stilling. 

Tidlig start, allerede fra barna er 2 år 

jobbes det systematisk med språk.  

Observere/kartlegge alle 

minoritetsspråklige barn mer 

grunnleggende for å gi individuelt 

tilpasset språkopplæring. 

Barnehagen samarbeider tett med 

logoped. Etter evaluering i januar 2018 

skriver logopeden «barnehagen har gjort 

gode funn som viser en framgang hos 

alle barn». Det viser at prosjektet har 

hatt effekt på den generelle 

språkforståelsen. Bjørnungen barnehage 

søker om midler også i 2018 slik at 

prosjektet kan videreføres.  

 

Sykefravær: 

Høyt sykefravær setter ytterligere press 

på barnehagene, som allerede er presset 

på bemanning. Det jobbes systematisk 

med nærværstiltak og arbeidsmiljø. 

 

 

 

     

  Foto: Bjørn Ole Nyborg 
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Nøkkeltall økonomi og personal   

 

 

Årsverk 2017 2016 2015 2014 

Tunballen barnehage 16,70 16,10 16,10 20,10 

Bjørnungen barnehage 22,85 19,50 21,20 20,10 

Eventyrheia barnehage +(Birkelid ) 24,95 25,95 24,95 24,95 

Birkelid barnehage egen enhet  17,45 18,40 18,40 15,50 

Finsland barnehage 13,90 13,70 13,70 15,50 

Sum årsverk.  95,85 93,65 94,35 96,15 

 Årsverk er forholdsvis stabilt.  

 

Sykefravær 2017 2016 2015 2014 

Finsland barnehage  

 

3,4 5,7 5,8 1,9 

Bjørnungen barnehage 15,4 11,7 9,1 16,1 

Tunballen barnehage 12,2 16,6 7,4 5,7 

Eventyrheia barnehage 6,5 5,8 7,2 6,1 

Birkelid barnehage  11,7 6,0 6,3 6,1 

Snitt 10,0 8,9 7,3 7,7 

 Det har vært en økning i sykefraværet. Det jobbes tett sammen med 

bedriftshelsetjenesten og NAV.  
 

 

 

Tal l  i  kr. 1.000

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 71 039 62 431

Driftsinntekter -17 535 -9 109

Netto driftsutg. 53 504 53 322 182

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond
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Budsjett og ansvarsområde 

 Finsland skole 1-10, 146 elever 

 Rosseland skole 1-7, 126 elever 

 Tunballen skole 1-7, 354 elever 

 Songdalen ungdomsskole 8-10, 193 elever 
 

Vedtak med konsekvenser for tjenesten 

 Knutepunktsatsingen Inkluderende læringsmiljø 

 Endring i opplæringslovens § 9A 

 Økt lærerinnsats på barnetrinnet 

 Økte lovkrav til undervisningskompetanse 

 Statlig videreutdanningsprogram 

 Kommunesammenslåingen 

 Ny skole som erstatning for Rosseland skole 
 

Mål og måloppnåelse 

Visjon: Alle barn opplever å lykkes hver dag 

 

1. Elevene trives og opplever sosial læring og inkludering 

Indikatorer/tiltak     Måloppnåelse i 2017 

Ved resultat av indikatorene mobbing, støtte 
fra lærerne og mestring i elevundersøkelsen, 
skal gjennomsnittet de tre siste årene være 
bedre enn de tre foregående årene. 

Resultatene vektes mot nasjonalt nivå. 

4. Resultatene viser en forsiktig bedring fra 
tidligere år, og noe bedre resultater enn 
gjennomsnittet på nasjonalt nivå for 7. trinn. 

5.  

6. På 10. trinn ligger Songdalen på nasjonalt 

nivå, men har litt økning på mobbetall 
sammenliknet med tidligere år. 

Skolens utviklingsarbeid fremmer tilhørighet, 
trygghet og trivsel. Segregerende tiltak 
reduseres og folkehelse er integrert i alt arbeid 
i skolen. 

Det er laget en plan for et trygt og godt 
læringsmiljø. 
Andelen elever med spesialundervisning er 
fremdeles for høyt i forhold til målet. 

 

2. God kvalitet på opplæringen  

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Gjennomsnittsresultatene i nasjonale prøver 
og grunnskolepoeng de tre siste årene skal 
være bedre enn de tre foregående år. 

Resultatene vektes mot nasjonalt nivå. 

Gjennomsnittsresultatene er fremdeles litt 
lavere enn nasjonalt nivå, både på 5. og 8. 
trinn. Det positive er at andelen elever på de 

laveste mestringsnivåene har gått ned. 

Minoritetsspråklige elever som trenger det, får 
særskilt språkopplæring til de har 
tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge 
ordinær undervisning. 

Gjennom året har skolene fått statlig veiledning 
i undervisning av minoritetsspråklige elever. 
Det er fremdeles bekymring for at omfanget av 
denne undervisningen ikke er tilstrekkelig, både 
i omfang og kvalitet. 
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3. Skolene skal ha gode kvalitetssikringssystemer 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Skolene bruker et kvalitetssikringssystemer 
som tilfredsstiller kravene i opplæringsloven  
§ 13.10. 

I løpet av året har skolene tatt i bruk det 
digitale programmet Moava 13.10 for å 
kvalitetssikre tjenesten etter kravet i 
opplæringsloven. Tilbakemeldingen fra skolene 
er at programmet er godt tjenlig til formålet.  

Skolene bruker analyseverktøyene i 
Skoleporten og skolenes eget 
kvalitetssikringssystem som grunnlag for 
kvalitetsvurdering og utvikling. 

Skolene bruker resultatene fra kartlegginger 
som Elevundersøkelsen og Nasjonale prøver, 
samt andre kartlegginger og resultater til 
skolebasert vurdering. Tilstandsrapporten gir en 
samlet årlig oppsummering. 

 

4. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og skolene har til enhver tid 

nødvendig kompetanse 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Skolene har plan for etter- og 
videreutdanning av sine ansatte med basis i 
lokale og sentrale satsninger, og har avsatt 
midler til dette. 

Det er laget plan for etter- og videreutdanning 
og lærere deltar i det statlige programmet for 
videreutdanning. Deltakelse er frivillig, men 
kommunen legger til rette og alle som har søkt 
blir anbefalt fra kommunens side. 

Alle med lederansvar deltar i nødvendig etter- 

eller videreutdanning. 

Ledere i skolene har deltatt i alle tiltak fra 

kommunens side. 

Sykefraværet i skolesektoren skal være under 
6,0 %. 

Sykefraværet er høyere enn måltallet. Skolene 
rapporterer at det i hovedsak skyldes forhold 
utenfor skolens kontroll. Stor grad av 
tilrettelegging hindrer uførhet, men medfører i 

noen tilfeller økt sykefravær. 

Skolene bruker kommunens og skoleportens 

verktøy for analyse og utvikling av 
arbeidsmiljøet.  

Arbeidet er sikret gjennom den årlige 

skolevurderingen og kommunens systematiske 
personalarbeid. 
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Viktige hendelser i året som gikk

Kommunestyret har vedtatt å utsette 

prosjektet med bygging av Vollan skole 

for å vurdere utbygging på området der 

Rosseland skole ligger i dag. Før bygging 

av ny skole kan begynne må areal- og 

grunnforhold utredes og avklares. 

Det er tilsatt kommunalsjef oppvekst. 

Hun begynte høsten 2017, og inngår i 

rådmannens ledergruppe. Dette 

innebærer en vesentlig styrking av 

skolesektoren og hele oppvekstfeltet. 

Innen 2025 må kommunen sikre at alle 

lærere har formell studiekompetanse i 

fag de skal undervise i. Det er laget en 

egen plan for videreutdanning av lærere 

det gjelder. Skoleåret 2016-2017 var det 

i alt 5 lærere som deltok. Kommunen har 

oversikt over behovet, og i gjennomsnitt 

må 8 lærere hvert år ta videreutdanning. 

 

Alle skolene, sammen med barnehagene 

og PPT, deltar i satsingen Inkluderende 

læringsmiljø (IL). Satsingen er forankret 

på ledernivå i kommunen og er skolenes 

hovedsatsing frem mot 2020. 

Det er opprettet et eget realfagsnettverk 

i kommunen med hovedvekt på 

matematikk. Dette er en satsing som 

støttes opp med ressurser fra 

kommunen. I det årsrapporten skrives, 

får vi bekreftet at kommunen er blitt 

deltaker i den statlige realfagsatsingen.  

Stortinget har skjerpet kravene i 

opplæringsloven om elevenes rett til et 

trygt og godt skolemiljø. Skolene må ha 

mer oppmerksomhet på forebyggende 

og systematiske arbeid på dette feltet. 

Det er laget en egen plan for trygt og 

godt skolemiljø som gjelder alle skolene i 

kommunen. 

Skoleåret 2017-2018 får skolene 

veiledning fra Nasjonalt senter for 

flerkulturell opplæring (Nafo) for å få et 

bedre grep om undervisningen av 

minoritetsspråklige elever.

 

Utfordringer i året som kommer

Avklaring om bygging av ny skole som 

erstatning for Rosseland skole, blir helt 

avgjørende for skolestrukturen i 

Songdalen. 

Prosessen i arbeidet med nye 

Kristiansand krever mye oppmerksomhet 

i tiden fremover. Selv om skolene består 

som egne enheter, kan forhold knyttet til 

økonomi og administrative strukturer og 

systemer bli betydelig endret og fordre 

stor arbeidsinnsats. 

Resultatene på nasjonale prøver, 

standpunktkarakterer og eksamen er 

ikke på nivå med målene til kommunen, 

selv om det er en viss fremgang å spore. 

Det er viktig å holde læringstrykket 

oppe. Derfor er det svært gledelig at 

Songdalen, som en av få kommuner i 

Agder, er blitt realfagkommune i den 

statlige realfagsatsingen. 

 

 

Det er en allmenn erkjennelse at 

integrering av flyktninger og innvandrere 

er avhengig av god kvalitet på 

opplæringen av barn og ungdom. 

Språkopplæringen for 

minoritetsspråklige elever vil bli styrket 

gjennom opprettelsen av et eget 

fagnettverk i Songdalen for denne 

undervisningen.  

 

En av målsettingene ved satsingen 

Inkluderende læringsmiljø, er å redusere 

omfanget av segregerende tiltak for 

elever. Som et ledd i dette endrer PPT 

fokus fra individrettet til systemrettet 

arbeid på skolene. 

 

Vårt mål er at alle elever skal ha tilgang 

til en egen digital læringsflate (PC, 

nettbrett eller lignende). Kristiansand 

har utarbeidet en god plan for dette med 

virkning fra 2020. Det er både praktisk 

og hensiktsmessig vi tilpasser oss planen 

fra Kristiansand.
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Nøkkeltall økonomi og personal   

 

 
Årsverk 2017 2016 2015 2014 

Antall årsverk rapportert i GSI 

(Adm. og elevrelaterte årsverk) 
113,85 114,99 101,53 108,65 

Alle årsverk 121,48 122,62 109,16  116,3 

 Den svake nedgangen i antall årsverk skjuler relativt store endringer i oppgaver. 

Det har vært reduksjon i statlig finansiert styrking av ungdomstrinnet, men en 

økning i oppgaver knyttet til særskilt tilrettelegging som kommunen selv må 

finansiere.

 

Sykefravær 2017 2016 2015 2014 

Finsland skole 3,6 5,0 2,4 0,9 

Tunballen skole 8,8 10,5 7,4 9,1 

Songdalen ungdomsskole 6,8 3,6 6,8 3,4 

Rosseland skole 8,4 6,6 6,5 7,6 

Snitt 7,3 7,0 6,2 5,6 

 Det meste av fraværet er langtidssykemeldinger av medisinsk art utenfor 

arbeidsgivers kontroll. Der gjøres en stor innsats for å unngå uførhet, noe som 

innebærer at sykefraværet kan øke.

 

 

 

 

Tal l  i  kr. 1.000

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 116 852 104 923

Driftsinntekter -23 589 -13 227

Netto driftsutg. 93 263 91 696 1 567

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond
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Budsjett- og ansvarsområde 

 Kulturskole 

 Kulturkonsulent 

 Idrett og friluftsliv 

 Birkelid læringssenter med 

spesialundervisning 

 Forebyggende team barn og unge 

(SLT koordinator, ungdomsleder, 

inkluderingskoordinator, 

prosjektstillinger, og ungdoms- 

og juniorklubb i Noden) 

 Kommunal tiltakskonsulent 

 Flyktningetjenesten 

 

 

 

 

Mål og måloppnåelse 

1. Vi jobber med gode holdninger for å se hverandre i Songdalen kommune. Vi 

vil fremme involvering og inkludering, motvirke utenforskap, marginalisering 

og stigmatisering, og bruke vårt arbeid til å være gode eksempler. 

2. Vi etablerer møteplasser, inne og ute, som skal bidra til større samhold og 

identitet blant befolkningen. 

3. Folkehelseperspektivet er tydelig til stede i alle plan- og utviklingsprosesser 

hos oss. 

4. Kulturfeltet er integrert i plan- og utviklingsprosesser for å sikre kultur- og 

inkluderingsperspektivet i plan. 

5. Tverrfaglig samarbeid i vår enhet er etablert for alt arbeid rettet mot barn og 

unge med fokus på forebygging og tidlig intervensjon. 

6. Vi utvikler tiltak som fremmer aktivitet og god helse blant alle innbyggere, 

med hovedfokus på barn og unge, flyktninger og innvandrere. 

7. Vi hører på brukerne, gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og 

oppfordrer til brukermedvirkning i våre tjenester.

 
 
 

 
          Foto: Bjørn Ole Nyborg 
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Enhetens kompetanse 

1. Vi fokuserer på god kvalitetssikring av tjenestene 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Eventuelle klagesaker til Fylkesmannen skal 

ikke bli omgjort. 

En klagesak. Kommunalt vedtak opprettholdt. 

Avvik ved eventuelle tilsyn fra Fylkesmannen 

lukkes innen tre uker. 

Ingen tilsyn. 

Resultatene fra å være deltakerkommune for 

beregningsutvalget evalueres og relevante 

tiltak iverksettes. 

Songdalen avsluttet sin deltakelse i 

Beregningsutvalget i 2017 etter 4 år. Dette 

grunnet andre oppgaver for organisasjonen. 

Deltakelse i utvalget har gitt oss en bedre 

oversikt over behov og bruk av 

integreringstilskuddet.  

Tema tjenesteutvikling på ukentlige fagmøter i 

tjenestene resulterer i konkrete tiltak som 

reflekteres og måles i enhetens 

virksomhetsplan. 

Gjennomføres kontinuerlig. Tiltak prøves ut i 

perioder og evalueres. 

 

2. Vi fokuserer på at de ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og nødvendig 

kompetanse 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Vi har gode resultater fra jevnlige 

undersøkelser knyttet til arbeidsmiljø. 

Undersøkelse ikke gjennomført i 2017. 

Birkelid læringssenter har opprettet lokal HMS 

gruppe. 

Sykefraværet skal ved utgangen av 2017 være 

under 3,7 %. 

Sykefraværet var 5,1%. 

Alle ansatte i faste stillinger skal ha nødvendig 

oppdatering av kunnskap/videre- og/eller 

etterutdanning i.h.t. enhetens 

kompetanseplan.  

Videreutdanning og kompetanseheving 

gjennomføres i.h.t budsjett og kapasitet. 

Birkelid læringssenter har lærere ute i 

etterutdanning :I 2016/17 har 2 lærere tatt 

videreutdanning, 2017/18 tar 3 lærere 

videreutdanning. 

Alle ansatte skal ha tilbud om veiledning i 

gruppe og/eller individuelt etter behov. 

Utfører kollegaveiledning og får ekstern 

veiledning ved behov. 

Fadderordning for nyutdannede/nyansatte er 

aktiv. 

Gjennomføres. 
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Tjenestenes tiltak 

Birkelid læringssenter og spesialundervisning 

1. Elevene er forberedt for familieliv, arbeidsliv, utdanning og fritid i 

samfunnet. 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Videreføre pågående prosjekt i samarbeid med 

biblioteket i forhold til rekruttering av 

samtalepartnere for elever i 

voksenopplæringen, for ytterligere 

språkstyrking og integrering. 

Språkkafeen har hatt mange treff. Både nye og 

gamle frivillige er svært viktige. 

Morsmålsdagen ble markert i februar med 

spennende program. 

Videreutvikle praksisplass-system via verktøy 

utarbeidet i Trappetrinnprosjektet, og 

pedagogoppfølging i praksis. 

Vi har for det meste kommunale 

språktreningsplasser. Gode rutiner på plass. Vi 

har fått kommunale utviklingsmidler fra IMDI 

for å prøve ut smarttelefon for å knytte skole 

og praksisplass bedre sammen. Koordinator og 

pedagoger har også prøvd ut digitale 

læringsressurser for KompetanseNorge. 

Utviklingsteamet har ukentlige møter for 

evaluering og videreutvikling av skolens 

virksomhet. 

Vi har utviklet læringssenteret med god 

struktur med teamleder og utviklingskomite. Vi 

har sett nødvendigheten av å styrke 

grunnopplæring for elever som vil ta 

utdanning. Resultat: Grunnskole for voksne er 

blitt 2-årig.  

Spesialundervisningen utføres i.h.t. vedtak og 

der det er hensiktsmessig på elevenes 

hjemmearena.  

Gjennomført på en god måte.  
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Flyktningetjenesten 

1. Bosette antallet flykninger vedtatt av kommunestyret 

 For 2017 er måltallet 30 personer. I tillegg kommer familiegjenforeninger. 

2. 70 % av deltakerne i introduksjonsordningen er i arbeid eller utdanning 

etter endt program. 

3. Flyktningene opplever å være inkluderte og aktive bidragsytere i 

lokalsamfunnet. 

 Alle barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. 

 Alle bosatte flyktninger får obligatorisk informasjon og oppfølging med mål om 

deltakelse. 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Vi arbeider organisert og målrettet i samarbeid 

med voksenopplæring, Nav og andre relevante 

aktører med utgangspunkt i Lov om 

introduksjonsordning. 

Flyktningetjenesten bosatte 29 personer i 

2017, i tillegg kom 3 personer på 

familiegjenforening. Vi hadde tilsammen 88 

aktive deltakere på introduksjonsprogrammet 

hele/deler av året.  

31 personer avsluttet 

introduksjonsprogrammet i 2017. 

Av disse gikk 61% videre til arbeid eller 

utdanning. De øvrige er i tiltak i regi av Nav, 

eller mottar økonomisk sosialhjelp. 

Vi benytter flyktningguider og 

inkluderingskoordinator som et tiltak for å søke 

å integrere flyktninger og innvandrere i frivillig 

arbeid og samfunnsengasjement. 

Vi har benyttet inkluderingskoordinator som et 

tiltak i integreringsarbeidet. Alle bosatte 

voksne og barn har fått informasjon og 

oppfølging i forhold til fritidsaktiviteter i 

kommunen. Vi har ikke benyttet oss av 

flyktningeguider i 2017 grunnet mangel på 

mannlige flyktningeguider. Vi har som 

alternativ gjort et forsøk med å ansette 

fritidskontakter i begrenset periode.  

Vi samarbeider med Plattform, politi, SLT-

koordinator og Birkelid læringssenter for å 

motvirke radikalisering. 

Sammen med de øvrige instanser har vi 

kontinuerlig  fokus på dette temaet, og 

iverksetter tiltak når det vurderes nødvendig. 
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Kulturskolen 

* Antall elever i kulturskolen øker. 

* Kulturskolen er aktiv og synlig i lokalsamfunnet. 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Være aktive samarbeidspartnere for enheten i 

tilrettelegging for grupper som har behov for 

tjenester. 

I løpet av kalenderåret 2017 har elevantallet 

(inkludert venteliste) økt med ca. 10 %. God 

dialog med ungdomsleder og voksenopplæring 

er en medvirkende faktor, samt oppstart av 

gratis kortilbud. Inkludering av minoriteter i 

kulturskolen har fått større fokus. 

Gjennomføre deltakelse i aktiviteter og 

konserter i lokalmiljøet. 

Utover faste utadrettede tiltak på 

menighetshuset og Songdalstunet, trekkes 

deltakelsen i anledning Kongens besøk, 

kulturskolens 20-års jubileum, gratis 

Ungdomskonsert på Noden med rapperen 

«Unge Beirut», band-konsert i samarbeid med 

ungdomsklubben og fullt hus på 

prøveordningen med egen julekonsert på 

Finsland frem som vellykkede tiltak. Lokal 

presse har gitt god omtale av mange av 

tiltakene. 

Knytte tettere kontakter med skoler og 

frivillige for å inkludere flere i kunst- og 

kulturundervisning. 

Det ble gjennomført skoleforestillinger på 

kommunens grunnskoler, og det ble vedtatt at 

kulturskolerektor deltar på rektormøtene fra 

2018. 
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Kulturkonsulent 

* Antall barn og unge som deltar i fritidsaktiviteter øker. 

* Antall kulturarrangementer øker. 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Involvering i planarbeid for å fremme lek, 

samvær, møteplasser, aktivitet og 

kulturarenaer. 

Prosjektleder for nye lokaler for ungdomsklubb 

og lag og foreninger på Noden. Utvikling av 

tilbudet for ungdom. 17. mai. Nissebyen.  

Bistå frivillige organisasjoner i å drive aktivitet 

og inkluderingsarbeid i kommunen. 

Nye digitale søknadskjemaer – søkerveiledning 

(ikke godt besøkt).  

Være en motor i utviklingen av gode 

møteplasser og arrangementer for 

innbyggerne. 

Vært med å arrangere åpen dag på Noden. 

Rådgiver for kulturskolen i forbindelse med 

utvidelse av tilbud. Utvikling av ny 

nyttårskonsert med kulturprisutdeling. Deltatt i 

prosjektgruppe i forbindelse med kongebesøk. 

Opprettholde og videreutvikle samarbeid med 

skole og andre relevante aktører for å utvikle 

kulturfeltet for ungdom, spesifikt med tanke på 

involvering i bl.a. UKM, Arrangørfabrikken, 

kursrekke med fokus «Skape-skrive-dele» 

sammen med biblioteket, og Songdalsdagen. 

Videreutvikling av UKM med todagers helg, 

mer involvering og opplæring av unge 

arrangører. Egne verksteder med kursholdere. 

Videreutvikling av kursrekke på biblioteket 

med tilbud i høstferie, nye kursholdere og nye 

temaer. Kurs både på Nodeland og Finsland 

bibliotek. 

 

 
       Foto: Klara Turid F. Frettun 
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Forebyggende team barn og unge  

* Antall Drop-out fra videregående skole reduseres. 

* Resultatet fra Ungdataundersøkelsen forbedres på variabler som omhandler ensomhet   

og utenforskap.  

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

SLT-koordinator skal samordne det 

kriminalitetsforebyggende arbeidet og 

stimulere til samarbeid og samhandling mellom 

instanser som arbeider med barn og unge. 

Videre skal det, ved målrettet innsats primært 

jobbes ut fra et friskhets- og 

forebyggingsperspektiv, og gjennom dette 

også fange opp ungdom i risikosonen, 

koordinere samarbeid og systematisk vurdere 

virkemidler opp mot mål og hensikt. 

Monitorering og iverksettelse av nødvendige 

tiltak for kriminalitetsforebygging gjennom 

tett, systematisk og sterkt forankret samarbeid 

med nærpoliti, regionalt politi, nærliggende 

kommuner og andre organisasjoner og 

instanser.  

Drift av ulike forebyggende inkluderings- og 

fritidstiltak. 

 Drift av ungdomsgruppe for 
kommunikasjon og konfliktløsing og 

ikkevoldelig kommunikasjon. 
 

Arbeid for ung medvirkning og 

demokratiutvikling jfr. Barnekonvensjonens 

paragrafer.  

 Barn og unges representant i bygge- og 
plansaker. 

LOS-prosjektet skal jobbe både på samfunns- 

system- og individnivå gjennom kartlegging, 

informasjon, dialog og tverrfaglig samarbeid 

for å motvirke drop-out-problematikk i skolen. 

Arbeidet med enkeltungdommer, samarbeider 

med andre kommunale, fylkeskommunale og 

frivillige hjelpesystemer. 

Arbeidet med å opprette og videreutvikle 

tiltakene Drop-in og Noden-pluss. 

Arbeidet med å fremme ungdomsdeltakelse. 

Los- prosjektet har fremmet stemmen til de 

ungdommene som ofte blir satt på siden av 

samfunnet. 

 

Undervisning om likestilling, inkludering og 

mangfold. 

Prosjekt Sex & Sånn skal jobbe både på 

samfunns- system- og individnivå for å 

gjennom kartlegging, informasjon, dialog og 

tverrfaglig samarbeid motvirke ekskludering og 

marginalisering. 

Samtaler og oppfølging av enkeltungdommer 

og deres familie. Veiledning av fagpersoner og 

hjelpesystemet. Deltatt aktivt i media og 

presse for å sette søkelyset på temaer som er 

viktig for ungdommer og deres seksuelle helse, 

- som deling av intime bilder, 

seksualundervisning og arbeid for et mer 

inkluderende samfunn for alle grupper.  

Vært ansvarlig for flere arrangementer for å 

sette fokus på seksuell helse, 

seksualundervisning og seksuelle rettigheter 

gjennomåret 2017. 
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Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 
Ungdomsleder/inkluderingskoordinator er 

ansvarlig for drift av ungdomshus og 

gjennomfører obligatorisk mottakssamtale med 

bosatte flyktninger med fokus på inkludering i 

fritidsaktiviteter og deltakelse i 

lokalsamfunnet. Det skal i.h.t. 

samarbeidsavtaler med frivillige lag og 

foreninger, og øvrige tjenester i enheten 

jobbes med å motvirke marginalisering og 

utjevning av levekårsforskjeller blant barn og 

unge. 

Med nye ungdomslokaler på Noden hvor Noden 

ungdomsklubb og juniorklubb er et tilbud for 
barn og unge, har antallet besøkende steget 
betraktelig i 2017 etter åpning.  
 
I tillegg har ungdomsleder undervist om hasj- 
og rusundervisning på Introprogrammet.  

 

I 2017 har inkluderingskoordinator hatt 
kontakt med så og si alle flyktningene i 

Songdalen, både de som er på 
introprogrammet og de som er ferdige.  
 

 

Tiltakskonsulent 

1. Motvirke utenforskap i arbeidsmarkedet 

 Sysselsettingen i kommunen øker. Sosialhjelpeutbetalingene reduseres. 

 

Tiltakskonsulent 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Motvirke utenforskap i arbeidsmarkedet. Legge 

til rette for spesielle behov og samarbeid med 

offentlige og private arbeidsgivere for å få opp 

sysselsettingen i kommunen. 

Tiltakskonsulent har jobbet sammen med 95 

personer, til sammen 118 tiltak: 35 i 

språkpraksis, 66 i arbeidspraksis, 6 personer i 

fast arbeid, 5 personer i lønnet vikariat, og 6 

personer på skole. Personene kommer fra 

flyktningetjenesten, NAV, og på eget initiativ. 

Redusere sosialhjelpsutbetalinger til unge 

funksjonsfriske personer. 

Tiltakskonsulent har faste møter med Nav, og 

får formidlet aktuelle kandidater derfra. 

Vurdere den enkeltes muligheter og behov og 

iverksette tiltak gjennom utdanning og/eller 

arbeid. 

Kontinuerlig arbeid der det lykkes å gjennom 

grundig kartlegging, veiledning og oppfølging 

av både arbeidstaker og arbeidsgiver å bidra til 

at personer kommer ut i arbeid og aktivitet. 

Ha hovedansvar for systematisering av 

kommunens praksisplasser iht. tverrfaglig 

praksisplassrapport. 

I samarbeid med flere av kommunens øvrige 

enheter har vi et system for språk- og 

arbeidstreningsplasser. 35 personer har hatt 

språkpraksis i Songdalen kommune. 

66 personer har hatt arbeidspraksis fordelt på 

flere kommuner og private bedrifter. 
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Viktige hendelser i året som gikk

Forebyggende team barn og unge:  

 Åpning av nye lokaler og nytt tilbud 

på Noden i 2017. 

 Oppstart av tiltaket Noden-pluss, et 

tverrfaglig tilbud til unge som står 

utenfor jobb og skole.  

 Innsats for å forebygge tilstrømming 

til utsatt ungdomsmiljø i 

Kristiansand: Organisering av 

storforeldremøte for alle bygdas 

ungdomsskoler, utdeling av 

foreldreverktøy, samarbeid med FAU. 

Løpende dialog med 

kriminalitetsforebyggende 

koordinator, ungdomsteam og 

uteteamet i Kristiansand. 

 Oppstart av prosjekt mot vold i nære 

relasjoner. Organisering av 

opplæringsopplegg for alle 

kommunens ansatte i samarbeid med 

barneverntjenesten, politiet, 

krisesenteret og Alarmtelefonen. 

 Forberedelser til oppstart av 

kommunalt voldsteam. 

 Laget film med håndballregler på 

arabisk, sammen med ungdommer 

fra ungdomsklubben og ungdommer 

på GIL. 

 

Kulturskolen: 

 Fortsatt positiv vekst i ventelistene. 

 Redusert elevkontingent fra 2018. 

 Oppstart av kortilbud høsten 2017. 

 20-års jubileum og andre vellykkede 

utadrettede tiltak, deriblant 

Ungdomskonsert med «Unge Beirut». 

 Casper Kuhlmann og Simen 

Håverstad med deltagelse på MGP-

junior på NRK. 

 Fordypningselevene har positiv 

utvikling og bidrar med deltakelse på 

lørdagsskolen i Agder, samt andre 

viktige regionale arenaer. 

 Godt samarbeid med nye Noden 

ungdomsklubb, med samordning av 

tiltak og deling av lokaler og utstyr.  

 

Birkelid læringssenter: 

 Vi har hatt stort fokus på at skolen 

skal bruke digitale ressurser og 

plattformer i språkopplæringa. 

 Gangbroa til Birkelid ble ødelagt i 

oktober. 

 Skolens hjemmeside er blitt vårt 

vindu utad, og ble vår viktigste 

forbindelse til elevene i forbindelse 

med ekstremværet i oktober. 

 Vi fikk kommunale utviklingsmidler 

fra IMDI. 

 Spesialundervisninga fikk nye og 

gode lokaler på Moen. 

 

Kulturkonsulent:  

 UKM – ung kultur møtes, har hatt 

fokus på unge arrangører, mer 

involvering/medvirkning av 

ungdommer i hele arrangementet. 

Utviklet bedre kompetanse hos 

ungdommene som er arrangører. 

Samarbeid i fylke – kursing av unge 

arrangører. Helårlig aktivitet. 

Utvikling av UKM media.  

 Gjennomført planlegging og åpning 

av nytt ungdomshus. Utviklet tilbud 

og lokaler på en måte som fungerer 

bra og er attraktivt for ungdommer i 

Songdalen.  

 Kursrekke – skrive-skape-dele: 

prosjektutvikling, markedsføring, 

avvikling, videreutvikling sammen 

med biblioteket og 

kultur/ungdom/fritids-forum. 
 

Flyktningetjenesten: 

 I 2017 startet bosetting fra 

integreringsmottaket (IM) i 

Kristiansand. De voksne fra IM gikk 

direkte fra programmet på IM til å 

begynne på 

introduksjonsprogrammet i 

forbindelse med bosettingen.   

 Høsten 2017 var det svært redusert 

bemanning i tjenesten grunnet 

sykmeldinger, og vi fikk da bistand 

fra gode samarbeidsparter. 

 Vi startet et vellykket 

grønnsakshageprosjekt på Birkelid 

for introdeltakerne. 

 

Tiltakskonsulent: 

 Stor økning av antall brukere. Fra 46 

i 2016 til 90 i 2017. Dette skyldes 

både arbeid med personer i 

introprogrammet og personer som 

kommer på eget initiativ. 
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Utfordringer i året som kommer 

Forebyggende team barn og unge: 

 Arbeide med å lage tilbud hvor alle 

kan delta. Dette ut fra erkjennelsen 

av at mennesker har ulike 

utfordringer for å delta i samfunnsliv, 

skole, fritid og etter hvert arbeidsliv. 

Når grupper ekskluderes, går 

samfunnet glipp av deres bidrag til 

fellesskapet, og ofte vil onde sirkler 

oppstå. Blant annet øker forskjellene 

i helse. Hvis det ikke jobbes 

systematisk med å forebygge og 

redusere forskjellene koster det mye, 

både i form av utgifter til trygd og 

helsetjenester, og i form av tapt 

inntekt.  

 Voksne flyktninger i aktivitet.  

 Det må arbeides videre med å 

implementere handlingsplanene mot 

vold og radikalisering i kommunens 

enheter. 

 

Kulturskolen:  

 Enkelte tilbud tar mindre plass i 

tverrfaglige forestillinger og mottar 

mindre omtale av lokalpresse. Økt 

bevisstgjøring rundt dette bør på sikt 

føre til bedre balanse i ventelistene.  

 Systematisk fagutvikling er en 

utfordring i en tjeneste med små 

stillinger. Fortsatt økt 

tilrettelegging/samordning av 

arbeidstid og det psyko-sosiale 

arbeidsmiljø bør gi gevinster.   

 Aldersfordelingen på ventelistene til 

tilbud i dans er skjev, slik at det er 

utfordrende å fylle opp de eldste 

gruppene mens det er svært lang 

ventetid for de yngste. 

 En egen ordning med behovsprøving 

for familier med lav inntekt bør 

vurderes med tanke på 

inkluderingsperspektivet. 

 Forbedre samarbeidet med 

kulturkonsulent i forbindelse med 

«kursrekka» og UKM-relaterte tiltak. 

 
 
 
 
 
 

 

Birkelid læringssenter: 

 I arbeidet med 

kommunesammenslåing er det viktig 

at Birkelid læringssenter må bestå 

som et svært viktig bindeledd til 

integrering og inkludering av 

flyktninger og andre innvandrere i 

Søgne og Songdalen. 

 Gi tilpasset opplæring til alle 

deltakere når bosettingstallet og 

dermed elevantallet går ned. 

 Motivere og tilrettelegge for 

deltakere med mye utdanning fra 

hjemlandet. 

 Samarbeide med NAV og 

Flyktningetjenesten om meningsfylt 

og tilrettelagt løp for introdeltakere 

med store helseutfordringer. 

 Møte elever som har utfordringer på 

en god måte og motivere til kontakt 

med Flyktningehelseteamet. 

Ha fokus på miljøarbeidet og bygge 

bro mellom elever fra motstridende 

grupper i urolige områder i verden. 

 

Kulturkonsulent: 

 Utvikle samarbeid og samhandling i 

Noden. 

 Kommunesammenslåing. 

 Lekeplassmidler – samordne 

informasjonsarbeidet med 

tippemidler og andre utviklingstiltak 

for nærmiljø, idrett og lekeplasser. 

Fokus på å styrke velforeningene i 

samarbeid med teknisk enhet og 

folkehelsekoordinator. 

 Være bevisst utfordring med balanse 

frivillighet/profesjonalisering. 

 Utnytte potensial i tettere samarbeid 

med kulturkontakter i skolene også i 

forbindelse med DKS og 

kulturtilbudet til barn og unge.  

 Ny støtteordning for lag og foreninger 

for å unngå at folk faller fra pga. 

barnefattigdom. Få en god rutine, få 

gode søknader og undersøke 

virkningene. 

 Holde aktivitetsnivået høyt i 

forbindelse med UKM og unge 

arrangører. Og generelt tilbudet til 

ungdom. Rekruttering og opplæring 

er et kontinuerlig arbeid med stadig 

utskiftninger i målgruppen. 

 Få til en bedre ordning i forbindelse 

med tildeling av treningstider. 
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Flyktningetjenesten: 

 Frivillig arbeid er viktig for at 

flyktninger skal integreres best mulig 

og Songdalen kommune har en 

utfordring i å få flere frivillige 

engasjert i dette arbeidet.  

 Motivere introdeltakere til å 

engasjere seg i frivillig arbeid og 

andre fritidsaktiviteter, i aktiviteter 

som gir mulighet til å praktisere 

norsk språk.  

 Skaffe praksisplasser som gir 

mulighet til deltidsjobb. Flere 

introdeltakere ønsker å ta høyere 

utdanning, da blir det særlig viktig å 

ha en deltidsjobb for å kunne 

finansiere studiet. 

 Bidra til at introdeltakerne kommer 

ut i arbeid eller utdanning etter endt 

introduksjonsprogram. 

 Av de vi bosetter erfarer vi at flere 

har helseutfordringer, særlig familier 

som kommer som 

overføringsflyktninger. Vi ser at flere 

vi bosetter gir grunnlag for å 

søke/få ekstratilskudd (Tilskudd for 

flyktninger med nedsatt 

funksjonsevne eller adferdsvansker). 

Familiene/familiemedlemmene har 

behov fra flere tjenester i 

kommunen, og utfordringen i 2018 

blir å følge opp og å koordinere 

arbeidet rundt familiene slik at 

kommunen gir en best mulig tjeneste 

til de det gjelder.  

 I 2018 er måltallet for bosetting 10 

personer, dette er en stor reduksjon 

fra 2017 med måltall på 30 personer. 

Signaler fra IMDI er at vi skal bosette 

flest enslig menn fra IM og 

utfordringen med å bosette enslige 

uten familie, er at mange er i risiko 

for å føle seg ensomme. Vi må ha 

særlig fokus på tiltak for å motvirke 

ensomhet for denne gruppen.  

 Vi må øke fokus på gode resultater 

etter endt introprogram, og vi 

trenger å spisse tiltakene for å oppnå 

dette, f.eks. kompetanseheving, 

bedre kvalitet og utvikling 

av oppfølgingsarbeid særlig for 

gruppen som er på arbeidsrettet løp.  

 

Tiltakskonsulent 

 Få ledige arbeidsplasser. 

 Tiltaksplasser for de som trenger mer 

hjalp enn andre for å komme ut i 

arbeid. 

 Gode støtte og oppfølgingspersoner 

til å motivere og «dytte» både bruker 

og arbeidsgiver slik at de står løpet 

ut til målet er nådd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kultur og inkludering  

S i d e  48 | 93 

 

Nøkkeltall økonomi og personal  

 

 

Årsverk 2017 2016 2015 2014 

 32,45  32,45 28,57 30,52 

 
 
 

Sykefravær 2017 2016 2015 2014 

Snitt 5,1 5,2 4,3 5,7 

 Fraværet i enheten skyldes få langtidssykmeldinger. Følges opp i.h.t gjeldende rutiner. 
 

 

 

 

Tal l  i  kr. 1.000

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 37 488 33 389

Driftsinntekter -14 306 -11 763

Netto driftsutg. 23 182 21 626 1 556

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond
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Budsjett- og ansvarsområde 
 

 Veiledning i forhold til 

arbeidsmuligheter og kvalifisering 

til arbeid. 

 Økonomisk sosialhjelp 

 Økonomisk råd og veiledning 

 Midlertidig bolig/nødbolig 

 Kvalifiseringsprogrammet 

 Gjeldsrådgivning 
 

 

Vedtak med konsekvenser for tjenesten 

 Lov om sosiale tjenester i Nav  

 Folketrygdloven 

 Introduksjonsloven 

 Forskrift om arbeidsrettede tiltak 
 

Mål og måloppnåelse 

1. Nav sine arbeidssøkere skal bli møtt med kunnskap og respekt og tilbys 

tjenester basert på en faglig vurdering 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse 2017 

Minst 85 % av brukere som henvender seg på 

telefon til Nav skal kontaktes innen 48 timer 

dersom veileder ikke kan nås umiddelbart. 

97% - Målet er oppnådd. 

Lokale brukerundersøkelse ”ris og ros” 

gjennomføres kontinuerlig, og tjenesten 

evalueres på bakgrunn av tilbakemeldingene. 

«Ris og ros tas med i internkontrollen. Vi deler 

gode historien når brukere lykkes og vi tar 

serviceklager til etterretning og benytter disse 

som læring i kontoret. 

Det gjennomføres nasjonal brukerundersøkelse 

hvert år. Målkravet er snittscore på nivå på 

landsbasis og i vår region. 

I 2017 har vi ikke gjennomført nasjonal 

brukerundersøkelse, da undersøkelsesdesignet 

gir et begrenset utvalg av brukere som kan 

svare. Vi planlegger å delta på ny 

undersøkelse i 2018. 
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2. Arbeidssøkere skal få god og relevant veiledning i forhold til arbeid og 

aktivitet.  
Brukere som har behov for bistand fra NAV for å skaffe eller beholde arbeid sikres tidlig 

avklaring og oppfølging, og bistanden skal tilpasses den enkeltes ressurser og behov. 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Det skal gjennomføres dialogmøte 2 for minst 

80 % av sykemeldte med arbeidsforhold. 

85%  - Mål er oppnådd. 

Andel gradert sykmeldte på 12 ukers 

tidspunktet skal være 48% 

40% - mål er ikke oppnådd – Nav er 

avhengige av at fastlegene endrer praksis på 

dette området.  

Andel arbeidssøkere med dagpenger og 

overgang til arbeid skal være 70 %. 

77% - Mål er oppnådd. 

Andel arbeidssøkere uten dagpenger med 

overgang til arbeid skal være 60% 

63% - Målet er oppnådd. 

Andel arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne 

med overgang til arbeid skal være 45 %. 

47% - Målet er oppnådd. 

Andel personer med mindre enn 26 uker igjen 

av dagpengeperioden og som får utvidet 

oppfølging skal være 85% 

77% - Målet er ikke oppnådd. Dette skal følges 

opp i 2018. 

Andel arbeidssøkere med spesielt tilpasset 

innsats 20-29 år med godkjent aktivitetsplan 

skal være 85 %. 

91% - Målet er oppnådd. 

Andel virksomheter som har fått 

arbeidsmarkedsbistand fra Nav skal være 20 

%. 

41% - Målet er oppnådd. 

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr. 

mnd. skal ikke overstige 30 personer. 

143 mottakere i 2017. 

92 norske og 51 mottakere som har bodd 

mindre enn 5 år i Norge.  

Målet er oppnådd.  
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3. Det skal være god kvalitetssikring av tjenesten 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Minst 90 % av søknader om økonomisk 

sosialhjelp skal behandles innen 21 dager. 

 

Målet er oppnådd i 2017. 

 

4. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og skal til enhver tid ha nødvendig 

kompetanse 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Sykefravær kommunalt ansatte på under  

4,2 %.  

1,3 % - Målet er oppnådd. 

Enheten har oppdatert kompetanseplan og 

avsatt midler til å dekke 

kompetansehevingstiltak. 

Vi har gjennomført endringsledelse, og 

kompetanseheving innen områdene 
arbeidsmarked, inkludering og veiledning. 
Vi har sikret at medarbeiderne har nok 
kjennskap til og ferdigheter til bruk av de nye 
digitale løsningene. 

 

Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hver 

høst. Vi har som mål å score på minst 24 av 30 

mulige energiscore. Jo nærmere kontoret 

scoret opp mot 30 på ulike energiindikatorer, 

jo større engasjement og motivasjon vil vi 

kunne finne igjen i Nav kontoret. 

Energiskår på 24, som ligger innenfor anbefalt 

skår. Vi er likevel ikke fornøyd med nedgang i 

energiskår fra 2016. 
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Viktige hendelser i året som gikk 

Vi har også år hatt fokus på kvalitet i 

brukersamtalene. Nav Songdalen er et 

lite kontor som gjør det mulig å ha en 

fleksibel organisering, uten for mange 

stopp og endringer av veiledere, i forhold 

til oppfølging av brukere. Vi har unngått 

«å skyve» brukere, mellom ulike 

veiledere i kontoret.  

Vi har hatt et tett samarbeid med ulike 

arbeidsgivere i forhold til ordinære 

ansettelser, arbeidstreningsplasser og 

andre tiltak i regi hos arbeidsgivere. 

Dette samarbeidet er helt avgjørende for 

at våre brukere kommer ut i arbeid eller 

klarer å kvalifisere seg for 

arbeidsmarkedet.  

Vi har i år prioritert ungdom under 30 år 

og deltakere på introprogrammet. Vi har 

organisert ungdomssatsningen slik at 

ungdom får vesentlig mer og grundig 

veiledning, enn voksne brukere over 30 

år.  

Vi har samarbeidet godt med flyktninge- 

tjenesten i 2017. Vi har justert 

samarbeidsrutiner og disse rutinene vil 

også bli nyttige i 2018. Av 31 

introdeltakere som ble avsluttet i 2017, 

ble 11 overført til Nav etter endt 

program. 6 av disse 11 gikk direkte over 

på sosialhjelp. Dette var 6 for mange i 

2017. 

 

Familie og barneperspektivet har stått 

sterkt i kartleggingen av de ulike 

brukerne, i veiledningen og i vedtak. 

Boligsosial prosjekt for ungdom mellom 

18–30 år, har vært med på å avdekke/ 

forklare /forbedre de boligsosiale 

forholdene, for denne aldersgruppa. Vi 

har sammen med enhet for Livsmestring 

utarbeidet samarbeidsrutiner i forhold til 

nødboliger. Prosjektet ble startet opp i 

2015 og ble avsluttet i desember 2017. 

Også dette året har vi hatt fokus på 

kollegaveiledning og kvalitet i 

brukermøtet. Kollegaveiledningen har 

gått ut på at to og veiledere samarbeider 

rundt brukermøtene. De har gjennomført 

før- og etterveiledninger.  

Nav kontoret er fremdeles organisert i 

tre team og to av teamene har hatt et 

særlig fokus på ungdom under 30 år. 

Alle våre brukere under 30 år har i år 

hatt en godkjent aktivitetsplaner.  I 

aktivitetsplanen blir det avtalt mål og 

aktiviteter, som støtter opp under 

brukers mål om jobb eller skole.  Brukers 

kompetanse, ressurser og talent, er i 

større grad vektlagt i veiledningen.  

Drop-in tiden i mottaket er fra kl. 12.00-

14.00 og fungerer veldig bra. Mottaket 

er godt bemannet og det er lite ventetid 

for dem som dropper innom. Kontorets 

veiledere har nå bedre tid til planlagte 

timeavtaler fra kl. 08.00–15.30, mandag 

til fredag. Med kanalstrategien er det 

også svært mange tjenester som 

brukere og arbeidsgivere kan få løst via 

nav.no – hele døgnet. I tillegg er Nav 

kontaktsenteret åpnet fra kl. 08.00–

15.30 alle hverdager. 

I forhold til arbeidsledige, har vi i 2017 

kun gjennomført individuell veiledning. 

Det har ikke vært hensiktsmessig med 

gruppeinnkallinger pga. redusert 

arbeidsledighet i kommunen. Likevel er 

det et potensiale i å følge ekstra opp de 

langtidsledige. Dette blir et særlig fokus i 

2018. 

 

Vi har hatt besøk av første-års studenter 

fra UIA våren -17 og høsten -17 har vi 

tatt en tredje-års student (sosionom) i 

praksis fra august til desember. Det har 

vært spennende samarbeid med UIA. 

 

Det har ikke vært vold og trussel- 

situasjoner i kontoret i 2017. 
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Utfordringer i året som kommer  

Økt inkludering av utsatte grupper 

på arbeidsmarkedet  

Gi arbeidsrettet bistand med god kvalitet 

til rett tid. Brukere under 30 år skal 

prioriteres særskilt. 

Sikre god gjennomføring av nytt 

regelverk på AAP og nye fullmakter til 

NAV-kontorene. 

Ta i bruk ordinært arbeidsliv som arena 

for inkludering. Bruken av tjenester og 

virkemidler skal gi best mulig resultat for 

inkludering og overgang til arbeid. 

 

Målrettet samhandling og 

kompetansebygging for å tilby bedre 

tjenester til arbeidsgivere 

Styrke relasjonen og videreutvikle 

arbeidsgiverkontakten.  

Sikre bedre koordinerte tjenester fra 

NAV. 

Bidra til økt rekruttering til ledige 

stillinger og et inkluderende arbeidsliv. 

 

 

 

 

Bidra til bedre brukeropplevelser 

Utvikle og gjennomføre god offentlig 

service. 

Sikre at brukerne møtes på riktig 

arena og at tjenesteutviklingen er 

brukerdrevet.  

Bidra til mer helhetlige og 

koordinerte tjenester fra NAV og i 

samarbeid med andre aktører.  

Ta i bruk og videreutvikle digitale 

tjenester. Realiserte gevinster skal 

bidra til bedre service og kvalitet i 

brukeroppfølgingen. 

 

Bidra til økt kompetanse  

Sikre arenaer for læring og 

kunnskapsdeling slik at 

medarbeidernes kompetanse blir 

sett, utviklet og brukt.  

Endringsledelse, og 

kompetanseheving innen områdene 

arbeidsmarked, inkludering og 

veiledning. 

Sikre at medarbeiderne har nok 

kjennskap til og ferdigheter til bruk 

av de digitale løsningene. 
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Nøkkeltall økonomi og personal   

 
 

 

Årsverk 2017 2016 2015 2014 

 4,5 4,5 4,5 4,5 

 

 

 
Sykefravær 2017 2016 2015 2014 

Snitt 1,3 7,8 6,7 18,1 

 Vi har gjennomgående lavt sykefravær i enheten totalt sett, når vi ser på fravær 

både hos kommunalt og statlige ansatte. Dette gjelder både langt og 

korttidssykefraværet. Vi jobber systematisk med nærværsarbeid og faktorer som 

styrker nærværet på kontoret.  
 

 

 

 

Tal l  i  kr. 1.000

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 8 333 8 112

Driftsinntekter -971 -4

Netto driftsutg. 7 362 8 108 -746

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond
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Gamle Helse- og omsorgsenheten sluttførte OU-prosessen i 2017.  Fra 1. mars ble 

enheten delt i 4 nye enheter; Enhet for hjemmetjenester, Enhet for institusjonstjenester, 

Enhet for habilitering og Enhet for utvikling og forvaltning.  I det følgende har de nye 

enhetene beskrevet måloppnåelsen med bakgrunn i en felles økonomiplan

Budsjett og ansvarsområde 
 
Institusjonen: 

 Institusjonstjenester 

o Langtidsgruppe 

o Rehab/korttids. 

o Loftet 

o Kjøkken/renhold/vaskeri 

Utvikling og forvaltning: 

 Forvaltning/stab 

 Kommunelegetjenestene 

 FoU med samarbeid USHT 

 Dagsenter 

 Fysio-/ergoterapi 

 Friskliv 
 

 

 
           Foto: Bjørn Ole Nyborg 

 

Vedtak med konsekvenser for tjenesten 

 Primærhelsemeldingen  

 Plan for helse- og omsorgstjenestene mot 2030 

 Vedtak om endelig omorganisering av helse- og omsorgstjenester 

 

Mål og måloppnåelse 

1. Brukere og pårørende skal oppleve at det gis helse- og omsorgstjenester i 

tråd med lovens krav i form av riktig tiltak, på riktig nivå til rett tid ut fra 

faglig vurdering 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Alle brukere skal ha primærkontakt og eller 

koordinator som er kjent for bruker og 

pårørende. 

Kontinuerlig arbeid med  primærkontakt/ 

koordinatorrolle. 

Alle aktuelle brukere tildeles en koordinator og 

hvor arbeid med individuell plan igangsettes. 

Innføring av digitalt verktøy – SamPro. 

Etablering av ressursgruppe med deltakere fra 

flere enheter. 

Det brukes mer av budsjettet til 

hjemmetjenester og mindre til 

institusjonstjenestene enn gjennomsnittet i 

kommunegruppe 10 i KOSTRA rapporteringen. 

Mål er oppnådd og det blir prioritert videre. 
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2. Institusjonen og Utvikling og forvaltning skal følge opp 

Samhandlingsreformen og primærhelsemelding 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Forebyggende tiltak som ikke er 

kostnadskrevende videreføres.  

Gjennomført og utvikles videre. Frisklivsentral 

er nå en del av Utvikling og forvaltning. 

Videreutvikle bruk av elektronisk 

kommunikasjon med HF og fastlegene. 

Tiltak er godt i gang men må videreutvikles. 

Institusjonen tar imot utskrivningsklare 

pasienter raskt for å unngå overliggere i 

sykehuset 

Tilstreber alltid å ta imot utskrivningsklare.  

Få overliggere. 

Videreføre prioritering av institusjonsplasser til 

rehabilitering, utredning og kommunal 

øyeblikkelig hjelp for å møte utfordringene som 

Samhandlingsreformen gir. 

Godt innarbeidet i organisasjonen. 

ØHD-plasser for rus/psykisk helse skal ifølge 

sentrale føringer innføres fra 1.1.2017. De skal 

bygge på samme prinsipper som ble lagt vekt 

på ved ØHD innen somatiske lidelser. 

Ble innført og fungerer i tråd med 

retningslinjer. 

 

3. Institusjonen og Utvikling og forvaltning skal ha god kvalitetssikring av 

tjenestene 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Samle forvaltning for helse og 

omsorgstjenester. 

Prosessen med å samle 

forvaltning/saksbehandling startet 2017. 

Digitalt kvalitetssystem videreutvikles. Kontinuerlig prosess med å implementere 

digitale systemer i ulike ansattgrupper. 

Pasientsikkerhetsprogrammet følges opp. Arbeid pågår kontinuerlig. 

Felles responssenter for trygghetsalarmer, i 

samarbeid med knutepunktkommuner, er 

planlagt gjennomført i 2017. 

Lokal arbeidsgruppe etablert og tett samarbeid 

med prosjekt « Innføring velferdsteknologi på 

Agder». 

 

4. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og vi skal til enhver tid ha nødvendig 

kompetanse 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Kompetanseplanen legges til grunn for 

kompetanseutviklingen. 

Etablert eget Fou-team som bidrar ifht. alle 

enheter under helse og omsorg. 

Oppfølging av 10-faktor program i 2017. Medarbeidersamtale gjennomføres årlig. 

Fokus på lavt sykefravær som rapporteres i 

hver tertialrapport og skal ikke overskride 7,8 

% i 2018. 

Følges opp i HMS-gruppe og ifht. kommunens 

rutiner. 
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Viktige hendelser i året som gikk  

Helse- og omsorgsenheten har sluttført 

OU-prosessen. Fra 1 mars 2017 ble 

enheten delt i 4 nye enheter; Enhet for 

hjemmetjenester, Enhet for 

institusjonstjenester, Enhet for 

habilitering og Enhet for utvikling og 

forvaltning.  

Utvikling og forvaltning ble etablert 

som en ny enhet og favner flere ulike 

fagområder. Tjenester som har et særlig 

fokus rettet mot øvrige enheter under 

helse og omsorg. Eksempler er 

saksbehandling, FoUI-arbeid og 

dagsenteraktivitet. Tjenester som 

ivaretar øvrige områder i kommunen er 

legetjenester, kreftkoordinator, friskliv 

og fysio- og ergoterapi. 

I 2017 har FoUi-team i Songdalen deltatt 

i flere faglig strategiske prosjekter. 

Hovedsakelig har prosjektarbeidet 

omfattet områder som samarbeid med 

frivillige og pårørende, pasientsikkerhet, 

demens, lindring og arbeidsinkludering 

for personer med utviklingshemming. 

I 2017 har Songdalen hatt oppdrag for 

Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester i Vest-Agder. 

Oppdraget har i hovedsak innebært 

ledelse og koordinering av 

interkommunale fagnettverk i lindring, 

demens og habilitering, ansvar for all 

ABC-opplæring i fylket og prosjektledelse 

av lindringsprosjektet «livets siste 

dager» i alle kommuner i fylket utover 

Kristiansand. 

Forvaltning innen helse og 

omsorgstjenester, som ivaretar all 

saksbehandling, er nå samlet i enheten. 

Saksbehandlere arbeider tett sammen 

med fagenheter. 

Ordningen systemkoordinator individuell 

plan og koordinerende enhet (KE) er nå 

samlet under forvaltningen. Det er 

innført et digitalt verktøy, SamPro, for å 

ivareta arbeidet med individuell plan og 

sikre en god brukermedvirkning. Dette 

er et godt utprøvd verktøy som er innført 

i nesten 200 kommuner. I den 

forbindelse er det opprettet en 

ressursgruppe med deltakere fra flere 

enheter. 

Dagaktiviteter for hjemmeboende 

personer demens ble etablert som et 

nytt tiltak i 2017 med tilskuddsmidler fra 

helsedirektoratet. Songdalen driver nå 4 

forskjellige dagsenter.  

Institusjonen ble egen enhet og 

enhetsleder startet 1/8 2017.  

De ansatte i Institusjonen har gjort en 

kjempeinnsats for å sikre gode tjenester 

til brukere og samtidig komme ut i 

regnskapsbalanse ved årsslutt. Det er i 

perioder svært krevende å følge opp 

brukere med store omfattende 

funksjonsnedsettelser og det er et stabilt 

trykk på heldøgnplasser. 

Det utvises stor fleksibilitet mellom de 

ulike gruppene som medfører god 

ressursutnyttelse og kontinuitet for 

brukere. 

Sykefravær jobbes kontinuerlig med og 

kommunens rutiner rettet mot 

sykefravær følges. Ved behov benyttes 

ressurspersoner på personal. 
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Utfordringer i året som kommer  

Ny organiseringen av helse- og omsorg 

er på plass. Enhetsledere fra helse- og 

omsorgstjenester i kommunen har 

sammen med kommunalsjef ukentlige 

møter. Målet om sømløse tjenester for 

brukere er særlig viktig fremover. 

Enheter deltar i «gode pasientforløp» 

som ser på forbedringsområder for å 

ivareta sømløse overganger. 

Forvaltning skal videreutvikles og ivareta 

en god forvaltningspraksis. Ordningen 

individuell plan/koordinator, med bruk av 

SamPro, skal videreutvikles og flere 

fagpersoner skal få opplæring i SamPro 

for å kunne gå inn i rollen som 

koordinator. 

Prosessen med Nye Kristiansand er godt 

i gang og utfordringer fremover blir 

kombinasjon av drift og deltakelse i 

prosessen med sammenslåing av 

kommunene. 

FoUI-team er avhengig av dyktige 

fagpersoner med erfaring og 

gjennomføringsevne. I 2018 har sentrale 

medarbeidere signalisert overgang til 

annet arbeid, noe som kan medføre en 

utfordring for kontinuitet i 

prosjekt/utviklingsarbeid. I prosjekt- og 

innovasjonsarbeid vil det alltid være en 

balansegang mellom tjenestenes behov 

for å gjennomføre forsvarlig drift i en 

hektisk hverdag, og behov for endring og 

nytenkning i prosjektene.  

Utviklingssenter i Songdalen fortsetter 

som satellitt og arbeider på oppdrag fra 

Kristiansand. 2017 blir sett på som et 

prøveår som evalueres i slutten av 2017. 

Demografien tilsier at press på tjenester 

øker. Vi ser et særlig press på 

heldøgnplasser/omsorgsboliger og 

muligheter for å benytte uteareal rundt 

Songdalstunet.  Der er planlagt tiltak for 

å gjøre sansehagen mer tilgjengelig for 

beboere på Songdalstunet hele året. 

Arbeid med kontinuitet i tjenesten og 

heltidskultur prioriteres videre slik at 

brukere opplever å ha færre ansatte å 

forholde seg til. Dette ses i sammenheng 

med satsing på heltidsprosjekt. 

Forebygging, tidlig innsats, 

hverdagsrehabilitering og 

velferdsteknologi skal satses på videre 

for å sikre at innbyggere i Songdalen kan 

bo hjemme og føle seg trygge lengst 

mulig. Dagaktiviteter for hjemmeboende 

personer med demens blir lovpålagt i 

2020 og enheten ser muligheter for å 

videreutvikle denne tjenesten. 

Songdalen deltar sammen med de fleste 

kommuner på Agder i en felles Innkjøps- 

og Responstjeneste for å sikre gode 

løsninger for innkjøp av velferdsteknologi 

og responssenter. Prosessen er godt i 

gang og skal implementeres i 2018. 

Sykefravær må arbeides med 

kontinuerlig. Dette gjøres sammen med 

ressurspersoner fra personal. 
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Nøkkeltall økonomi for Institusjon, Utvikling og Forvaltning, 

Habilitering og Hjemmetjenesten 

 
 

Den tidligere Helse- og Omsorgsenheten ble organisatorisk delt opp i 4 nye enheter fra  

1. mars 2017.  Budsjetteknisk ble det valgt å ikke splitte budsjettene i løpet av året. 

Dette betyr at 2017 avsluttes regnskapsmessig med den tidligere Helse- og 

Omsorgsenheten. Fra 1.1.2018 har de 4 enhetene hver sine budsjetter. 

 

Nøkkeltall personal for Utvikling og Forvaltning og Institusjon 

Årsverk 2017 2016 2015 2014 

Institusjonen 39 128 121 121 

Utvikling og forvaltning 27 - -  

 Årsmelding for 2017 er splittet i flere enheter og årsverk ovenfor vises for 2 

enheter. 

 
 

Sykefravær 2017 2016 2015 2014 

Institusjonen 8,5 9,1 6,2 7,7 

Utvikling og forvaltning 4,9    

 Tall i 2016-2014 gjelder Helse og omsorg.  

 2017 gjelder kun institusjonen og Utvikling og forvaltning. 

 Fraværstall vises for 2 enheter da organisasjonen er splittet. 

 

 
    Foto: Pål M. Smørvik 

Tal l  i  kr. 1.000

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 125 515 113 564

Driftsinntekter -30 055 -20 779

Netto driftsutg. 95 460 92 785 2 675

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond
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Budsjett og ansvarsområde  

 Bolig Svarttjønnheia 2 

 Bolig Kirkeveien 14 

 Bolig Rosselandsvegen 47 

 Aktivitetssenteret 

 Avlastning/støttekontakttjenester 

 

 

 
 

        Foto: Klara Turid F. Frettun 

Viktige dokumenter 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

 Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 

 Lov om spesialhelsetjenester 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter 

 Rundskriv om rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer 

med utviklingshemmede. 

 

 

Mål og måloppnåelse  

Tjenesten skal tilrettelegges slik at en skal oppnå best mulig livskvalitet for den enkelte 

gjennom selvstendighet og deltagelse. Brukermedvirkning skal ha stort fokus. 

 

 

1. Habilitering skal ha god kvalitetssikring av tjenestene 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Politisk vedtatt tjenestekriterier og standard på 

helse- og omsorgstjenestene følges opp.  

Fulgt opp. 

Digitalt kvalitetssystem videreutvikles. Det er utført en opprydding og oppdatering i 

Compilo i 2017.  

Alle brukere skal ha primærkontakt som er 

kjent for bruker og pårørende. 

Alle beboere i bofelleskapene har 

primærkontakter. 

Barn og unge som får oppfølging av enhet for 

habilitering får tilbud om koordinator og 

individuell plan. 

Tatt i bruk SamPro som er et digitalt verktøy 

for tverrfaglig samhandling. 
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2. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og vi skal til enhver tid ha nødvendig  

kompetanse 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Kompetanseplanen legges til grunn for 

kompetanseutviklingen. 

Mange i Habilitering har gjennomført «Mitt livs 

ABC». Hospitering og opplæring i tegnspråk er 

gjennomført. Etablert kompetansegruppe 

autisme. 

Oppfølging av 10-faktor program i 2017. Handlingsplan og medarbeidersamtaler er 

gjennomført. 

Fokus på lavt sykefravær som rapporteres i 

hver tertialrapport og skal ikke overskride 7,8 

% i 2017. 

Sykefraværet i enhet for Habilitering i 2017 er 

6,6 %. 
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Viktige hendelser i året som gikk 

Ny organisering av helse- og omsorg 

kom på plass 1.3.2017.  Ble etablert i 

etterkant av forutgående OU prosess. 

Organisering: Enhetsleder, stedfortreder 

og 3 fagledere. Fagledere jobber 

kombinert administrasjon og direkte 

brukerrelatert.  

Habilitering har også gitt oppfølging til 

brukere som ikke er knyttet til 

døgnbemannede boliger. I den 

forbindelse har antall koordinatorer for 

IP økt, spesielt i forhold til barn og unge. 

Endret rutiner for støttekontakt/avlaster. 

Rapporteringsskjema utarbeidet. Det 

rapporteres halvårlig. 

Det har i 2017 vært et økt behov for 

avlastningstjenester for barn og unge, 

deler av disse tjenesten er kjøpt av 

Søgne kommune. 

Støttekontakt: Det er opprettet en 

«vennegruppe» i kommunen, 

intensjonen med den er å få til et mer 

variert og attraktivt tilbud for de som har 

behov for støttekontakt.  

Saksbehandling: Tildeling av tjenester i 

henhold til helse og omsorgstjeneste 

loven er tatt ut av enheten.  

Vi har hatt fokus på å rydde og 

oppgradere kvalitetssystemet Compilo. 

Faglig fokus: Mange i habilitering har tatt 

«Mitt livs ABC» i 2017. Stort fokus på 

autismeaspektet, utfordrende adferd og 

tverrfaglig samarbeid. 

Songdalen kommune ble i 2017 deltager 

av interkommunalt nettverk for 

utviklingshemmede. 

Eksterne prosjekter. Inn-arbeid. 

Kommunen ble deltager i prosjektet 

«Inn-arbeid». Dette er et 3-årig prosjekt 

med fokus på å få mennesker med 

utviklingshemmede ut i arbeid. 

 

 

Utfordringer i året som kommer 

Sammenslåingsprosessen med Søgne og 

Kristiansand vil innvirke på enheten.  

Det kan bli større press spesielt på 

lederfunksjon og bruk av ressurser i 

forbindelse med sammenslåingen. Det 

kan også bli en utfordring å gi nok 

informasjon til ansatte underveis.  

Planlegging av tjenestene lengre fram i 

tid kan bli krevende grunnet usikkerhet 

rundt sammenslåingen. Derfor blir det et 

viktig fokus å drifte enheten på en god 

måte på tross av dette. 

Kompetanseheving: Det å holde på og få 

inn nok fagpersoner på feltet habilitering 

må vektlegges. 

Jobbe videre med å følge opp rutiner på 

alle nivåer. 

Fortsatt fokus på å bidra i tverrfaglig 

samarbeid i kommunen og eksternt. 

Følge med på utviklingen av feltet 

velferdsteknologi og ta dette i bruk. 
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Nøkkeltall personal   

Årsverk 2017 2016 2015 2014 

 30 128 121 121 

 Tall i 2016-2014 gjelder Helse og omsorg. 

  2017 gjelder kun Habilitering.   

 

      
Sykefravær 2017 2016 2015 2014 

 6,6 9,1 6,2 7,7 

 Tall i 2016-2014 gjelder Helse og omsorg. 

 2017 gjelder kun Habilitering. 
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Budsjett og ansvarsområde 
Budsjett- 

 Hjemmetjenesten i hele 

kommunen.  

 Egen base på Kilen 

 Omsorgsboliger med heldøgns 

omsorg og pleie.  

 Egne ansatte, personlige 

assistenter, hos enkelte 

brukere.  
 

 
              Foto: Klara Turid F. Frettun 

Mål og måloppnåelse 

1. Brukere og pårørende skal oppleve at det gis gode og forsvarlige 

hjemmetjenester i tråd med lovens krav.  

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Alle brukere skal ha primærkontakt som er 

kjent for bruker og pårørende. 

Dette er en grunnverdi i tjenesten som er 

opprettholdt gjennom 2017. 

Turnus som medfører at brukerne i 

hjemmetjenesten forholder seg til redusert 

antall ansatte. 

Grunnlaget for primær systemet ligger i 

turnus, som står uforandret gjennom året.  

 

2. Hjemmetjenesten skal følge opp viktige utviklingstrekk i samfunnet 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Videreutvikle bruk av elektronisk 

kommunikasjon med HF og fastlegene. 

Er blitt del av daglig praksis. Hjemmetjenesten 

deltar i gode pasientforløp.  

Helse- og omsorg tar imot utskrivningsklare 

pasienter raskt for å unngå bøter fra 2. 

linjetjenesten. 

Ett godt samarbeid mellom forvaltning, 

institusjon og hjemmetjeneste er innarbeidet 

og fungerer svært godt. 

Økning av de eldste eldre. Gjennomført forprosjekt omsorgsbolig. 

Omsorgsboliger snart 20 år. Startet opp arbeid med mulig oppgradering. 
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3. Hjemmetjenesten skal ha god kvalitetssikring av tjenestene 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Politisk vedtatt tjenestekriterier og standard på 

helse- og omsorgstjenestene følges opp.  

Forvaltning og tjeneste følger godt opp.  

Bruk av digitalt verktøy og kvalitetssystem 

videreutvikles. 

Har tatt i bruk I-pad som nytt verktøy for 

pleiere. Avviksbehandling er forbedret. Bruk 

av Compilo må utvikles.   

Pasientsikkerhetsprogrammet følges opp. Legemiddelgjennomgang er langt på veg blitt 

standardisert.  

Felles responssenter for trygghetsalarmer, i 

samarbeid med knutepunktkommuner, er 

planlagt gjennomført i 2017. 

Hjemmetjenesten har deltatt aktivt i 

prosessen og ønsker å kople seg på felles 

responssenter ila 2018. 

God oversikt over enkeltbrukere. Færrest mulig ansatte hos den enkelte. Kjent 

primærkontakt for både bruker, pårørende og 

kolleger.   

 

4. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og vi skal til enhver tid ha nødvendig 

kompetanse 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Kompetanseplanlegging sammen med Fou 

avdeling og øvrige enheter. 

Hjemmetjenesten deltar i flere 

kompetanseutviklingsprosjekter.  

Ressurspersoner følger opp fag spesifikke 

kurs. 

Fokus på lavt sykefravær som rapporteres i 

hver tertialrapport og skal ikke overskride 7,8 

% i 2017. 

Har hatt stort fokus, men fraværet endte 

dessverre betydelig høyere.  

Samarbeidsmøter mellom verneombud, 

tillitsvalgte og ledelse. 

Gjennomføres hver 6. uke.  

Sosiale fellesaktiviteter. Har hatt både sommer og juleavslutning.  
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Viktige hendelser i året som gikk  

Etter etablering som egen enhet i mars 

gikk tidligere avdelingsleder inn som 

enhetsleder. Ny nestleder i full stilling 

ble ansatt i september. Øvrige 

støttefunksjoner på koordinator og 

systemsiden er på plass tidlig i 2018.   

De ansatte i Hjemmetjenesten har 

opprettholdt en solid tjeneste ut mot 

brukerne. Det er god dialog og høy grad 

av tillit mellom brukere og personalet i 

tjenesten.  

Sykefravær er noe høyere enn det har 

vært de siste årene. Nestleder har 

kommet godt i gang med oppfølgningen 

og fraværet er noe lavere i siste 

halvdelen av året.  

Året har vært preget av forberedelse for 

fremtiden. Å bygge en god administrativ 

struktur har vært viktig.  

Videre har mye tid gått til 

bygningsmessige forhold.  Enheten 

startet ombygging av lokalene sine. 

2017 gikk også med til å skaffe 

kunnskap som grunnlag for å vite hva 

som må planlegges for å ivareta 

økningen i antall eldre med hjelpebehov. 

Senter for Omsorgsforskning Sør driftet 

ett forprosjekt i tett samarbeid med 

tjenesten, brukere og pensjonister for å 

få avklart hva og hvor mange boenheter 

vi må etablere i kommunen i årene 

fremover.  

 

Dagens omsorgsboliger kan kanskje 

oppgraderes slik at de blir bedre å bo og 

jobbe i. Husbanken har deltatt i 

foreløpige samtaler.   

Velferdsteknologi og felles responssenter 

har vært svært fokusert gjennom 2017.  

Faglige er det også bygd mye kunnskap, 

spesielt i forhold til hvordan en økende 

andel demente i kommunen kan ivaretas 

godt.  

Samarbeid om kommunal ØHD med 

Søgne i sommerferien var nyttig for å 

sikre sykepleierdekning.    

 

Utfordringer i året som kommer  

Overordnet er det avgjørende å bygge 

videre på det gode samarbeidet mellom 

enhetene under «Helse og 

omsorgsparaplyen.»   

I hjemmetjenesten vil alle sentrale 

stillinger være besatt fra februar. En god 

struktur rundt fordeling av oppgaver og 

ansvar skal da på plass. 

Utviklingssamtaler har i liten grad blitt 

tilbudt, så alle ansatte skal få mulighet i 

2018. 

På bygningssiden må 2018 brukes til å 

omsette kunnskap opparbeidet gjennom 

2017 i faktiske anbefalinger og valg for 

fremtiden. 

Faglige og administrative vurderinger på 

type boliger som skal prioriteres når, 

institusjonsrom eller omsorgsbolig, må 

avklares før endelige anbefalinger.  

Det må sikres at behovene også 

gjenspeiles i kommune/sentrumsplan.  

Faglig er det viktig å ta i bruk ny 

kunnskap om hvordan vi best kan 

ivareta hjemmeboende demente i hele 

forløpet. Fra diagnose, livet hjemme og 

overgang til en plass med heldøgns 

omsorg.   

Felles responssenter og innkjøp av 

velferdsteknologi er på plass for hele 

Agder. Det gir nye muligheter som 

tjenesten må få mest mulig nytte av.
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Ekstremvær utfordrer oss og vil bli 

fokusert ekstra på.   

Sykefravær vies mye oppmerksomhet 

målet er å ende betydelig lavere enn i 

2017.

Nøkkeltall personal   

Årsverk 2017 2016 2015 2014 

 41,5 42,3 33,32 32,9 

 Økt nestlederstilling på 0,7 årsverk fra høst 2017. 

 Ned 1,5 årsverk i pleie fra juli 2017 som følge av betydelig reduksjon i antall 

brukere.  

 Økningen fra 2015 – 2016 skyldtes at hjemmetjenesten overtok all natt tjeneste 

som tidligere lå til institusjonen.   

 

Sykefravær 2017 2016 2015 2014 

 11,4 9,1 6,2 7,7 

 Tall i 2016-2014 gjelder Helse og omsorg.  

 2017 gjelder kun hjemmetjenesten. 

 Sykefravær har vært høyt i 2017. Mange faktorer spiller inn og dessverre har flere 

ansatte opplevd svært alvorlige helseutfordringer.  
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Budsjett og ansvarsområde  

 Oppfølgingsteam 

 Boteam 

 Familiens hus 

 Veksthuset 

 

Vedtak med konsekvens for tjenesten 
 Kommunestyresak 056/13 Organisering av ny enhet for Livsmestring 

 Rådmannen administrativ beslutning den 1.10.2014 om at avdelingene 

Helsestasjon og Familiesenteret med nåværende organisering i enhet for Kultur og 

Levekår flyttes til enhet for Livsmestring fra 1.1.15 

 Samordnet temaplan for psykisk helse og rusfeltet 2016-2019, Songdalen 

kommune. 

 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Songdalen kommune 2017-2020. 

 
Viktige dokumenter 

 I-4/2003 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- 

og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 

 Nasjonal faglig retningslinje for jordmortjenesten 2014: «Nytt liv og trygg 

barseltid for familien» 

 Oppfølgingsrutine for gravide, Songdalen kommune 

 IS-1022 Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og 

familiegjenforente 

 IS-1332 Veileder. Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene 

 IS-2076 Veileder. Sammen om mestring 

 IS-1948 Veileder. Nasjonal faglig retningslinje for utreding, behandling og 

oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP lidelser. 

 Meld.St.26. 2015 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

 IS-XXXX, Rapport Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold 

Veiledningsmateriell 

 Prop. 15s Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)  

 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.  

 

Mål og måloppnåelse 
Enhetens målsetting ble satt ved etablering, og har vært evaluert halvårlig i samarbeid 

med de ansatte. Enhetens mål og delmål for 2017 har vært:  

 

Hovedmål 

 «Den enkelte bruker skal gjennom en helhetlig og samhandlende oppfølging sikres støtte 

og hjelp til mestring, økt livskvalitet og opplevelse av verdig liv.» 
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Enheten ønsker å forplikte seg til å levere tjenester med fokus på Inkludering – 

Integrering – Ansvar, gjennom følgende delmål og indikatorer:    

1. Møte den enkelte med respekt 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Kartlegging av den enkeltes mål, 

funksjonsnivå, ressurser og utarbeide 

oppfølging- og/eller behandlingsplan med 

utgangpunkt i brukerens ønsker. 

Videreført gode kartleggingsrutiner. 

Påbegynt arbeidet med en felles 

forvaltningsenhet for hele helse og 

omsorgsfeltet i kommunen.  

 

2. Inkluderende tjenester 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Videreutvikle inntaksrutiner som sikrer 

inkludering og samarbeid. 

 

Utvikling av tilbudet på Veksthuset.  

Videreutviklet gruppetilbudet i enheten. 

Nytt samarbeidsprosjekt Noden + med interne 

og eksterne samarbeidsprosjekter. 

Nytt prosjekt startet opp: Rask psykisk 

helsehjelp. 

Videreutvikle møteplasser tilpasset brukernes 

behov og ønsker. 

Tilby individuell støtte med fokus på sosial 

integrasjon. 

Fokus på aktivitet og sosial trening. 

 

3. Integrert brukermedvirkning både på bruker- og systemnivå 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Tilbud om individuell plan og 

koordinatorfunksjon, innføre Sampro. 

Alle brukere i Boteam og oppfølgingsteam har 

koordinator og får tilbud om IP der det er 

behov for samordnede tjenester. 

SamPro, nytt system for IP tatt i bruk i 2017. 

Inkludere likemannsarbeid i tjenesten. Ikke gjennomført da vi ikke fikk tilført 

prosjektmidler fra fylkesmannen. 

Videreføre enhetens brukerutvalg og inkludere 

dette i utviklingsarbeidet. 

Enheten har brukerutvalg. Brukerutvalget har 

deltatt i arbeidsgrupper, blant annet 

boligsosialt prosjekt med bygging av nye 

leiligheter Midheilia. 
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4. Være en samarbeidende enhet 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Tilgjengelige tjenester og tilgjengelighet 

tilpasset brukernes behov 

Felles tverrfaglig inntaksteam for hele 

enheten. Inntaksrutiner med tilhørende 

tidsfrister for responstid og saksbehandling. 

Lav terskel for inntak og kartlegging. Rask 

respons på henvendelser. 

Ingen ventetid på inntak av nye brukere ved 

utgangen av 2017. Økt trykk på inntak nye 

saker i familiens hus. 

Delta på felles samarbeidsarenaer med andre 

tjenester og enheter. 

Deltar i KOTT. 

Felles samarbeidsmøter og prosjekt med NAV. 

Faste samarbeidsmøter med barnevernet. 

Gjennomført samarbeidsdager med relaterte 

tjenester i Lillesand og Søgne. 

Samarbeid med andre instanser. 

Økt fokus på pårørendearbeid barn, unge og 

voksne.  

Enheten har definert barneansvarlig. 

Rutiner for kartlegging av barn. Økt fokus på 

dette. 

Tilbudet om pårørendesamtaler er noe 

redusert grunnet mangel på 

kommunepsykolog. 

Etablere gode samarbeidsrutiner med 

Spesialisthelsetjenesten. 

Kontinuerlig arbeid. 

ØHD psykisk helse og rus feltet. 

Profilering av enheten internt og eksternt. Kontinuerlig arbeid. 

Videreutvikle pårørendetilbudet. Videreføres også i 2018. 
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5. Kontinuerlig kompetansebygging 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Gjennomføre kompetansekartlegging og 

utforme kompetanseplan. 

Påbegynt men ikke fullført i 2017. Fullføres 

innen mars 2018. 

Teamledere på alle definerte fagområder. OK 

Kontinuerlig fagutvikling på definerte områder, 

gjennom utdanning, etterutdanning, deltakelse 

på kurs og veiledning. 

Årshjul med sosiale og faglige arrangementer 

gjennomført. 

Fagdager gjennomført. 

Studietur for hele enheten. 

Pågående videreutdanning for 4 ansatte samt 

tre psykologer i spesialistforløp. 

 

6. Fokus på nærværsarbeid. Sykefravær skal ikke overstige 5,0 %. 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Årlig medarbeidersamtale/utviklingssamtale og 

medarbeiderundersøkelser. 

Ikke gjennomført i 2017 grunnet enhetsleder 

gikk over i ny stilling. Gjennomføres i 

begynnelsen av 2018. 

Jevnlige samarbeidsmøter HMS-møter med VO 

og tillitsvalgte. 

Har faste HMS møter. 

Tydeliggjøre roller, ansvar og oppgavedeling. Kontinuerlig arbeid. 

 
 

Viktige hendelser i året som gikk  

Aktivitetsnivået av antall aktive brukere 

har siste 4 år hatt jevn økning fra 2013-

2016. Driftsåret 2017 synes det å 

stabilisere seg på samme nivå som 

2016. Det er fortsatt mange innbyggere 

som mottar bistand fra enhet for 

livsmestring. Også på det forebyggende 

arbeidet innen barne- og ungefeltet har 

økningen vært markant. Det har vært 

stor økning i antall henvendelser og fra 

2016 til 2017 har antall registrerte 

henvendelser økt betraktelig. Vi ser 

samtidig at alvorligheten i flere av 

sakene øker. Det er behov for tett og 

godt samarbeid med PPT og 

Barneverntjenesten. Raskere respons og 

tverrfaglig arbeid har i 2017 vært 

påkrevd.   

Fagenheten har fra årsskiftet 2015-2016 

fått ny helhetlig tjenesteorganisering. 

2017 har gått med på å stabilisere 

driften etter omorganiseringen. 

Endringsarbeidet har vært en 

belastningsfaktor for de ansatte i 

enheten.  

Et stort boligprosjekt ble ferdigstilt våren 

2017. Enheten fikk 6 nye sosial boliger 

på Midtheilia. Der har også boteam sin 

base og ambulerer ut til innbyggere med 

oppfølgingsbehov.  

Det er også pågått et boligsosialt 

prosjekt med NAV Songdalen vedørende 

bygging av 2 nødboliger på Midtheilia.  
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Utfordringer i året som kommer  

Kapasitet og organisering 

Som beskrevet ovenfor har aldri tidligere 

vært så mange innbyggere som har 

mottatt bistand fra kommunens psykisk 

helse eller rusarbeid. Også på det 

forebyggende arbeidet innen barne- og 

ungefeltet har økning vært markant. 

Økningen står ikke i forhold til den 

økning som er lagt i kommunens ramme 

øremerket fagfeltet.  

 

Psykisk helse og rusfeltet er fra 2018 

inkludert som del av Samhandlings-

reformen, med det ansvar og 

oppgavetildelinger dette vil medføre av 

kompetanse- og økonomiske 

utfordringer. Det er p.t ikke utført 

konsekvensutredning fra myndighetene i 

forhold til hvilke økonomiske utfordringer 

dette vil medføre for kommunen.  

 

Innfasing av Samhandlingsreformen 

skjer samtidig og parallelt med at vekst i 

antall henvisninger og søknader allerede 

er i økning. Spesielt er den vekst vi ser 

innen barn- og ungefeltet 

bekymringsfull. Behov for økning av 

både ressurs og kompetanse er markant. 

 

Sosialtjeneste 

Som også forrige år har man sett en 

økning blant pasienter og brukere der 

sosialmedisinske utfordringer er enten 

del av eller hovedårsak for innsøking til 

helsetjenesten. Tettere samarbeid med 

kommunens Nav-kontor er etablert, men 

utfordringsbildet synes like fullt i økning.  

Dette utløser en helsefaglig, men også 

økonomisk konsekvens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny kommunestruktur 

Enheten har vært gjennom flere 

omorganiseringer de siste årene. Det har 

skapt en del uro blant de ansatte. Det er 

av vesentlig betydning at det videre 

arbeidet med bygging av ny 

kommunestruktur skjer på en slik måte 

at både ansatte og brukere opplever den 

som forståelig, hensiktsmessig og god.  

 

Omorganisering av helse og 

omsorgsfeltet i 2017 

Jfr. rådmannens vedtak om endring i 

organisering av tjenestene innen helse- 

og omsorgssektoren. Videreutvikling av 

gode samarbeidsarenaer fortsetter i 

2018.  

 

Forvaltning 

Utvikling og forvaltning tar over 

forvaltning av helse og omsorgstjenester 

fra livsmestring mars 2018. Da får 

kommunen et helhetlig 

forvaltningssystem for hele sektoren. 

Samarbeid rundt dette er påbegynt i 

2017. 
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Nøkkeltall økonomi og personal  

 
 

 

Årsverk  2017 2016 2015 2014 

Alle ansatte 34,7 33,73 33,15 20,8 

 Økningen skyldes prosjektstilling – Rask psykisk helsehjelp. 

 

Sykefravær 2017 2016 2015 2014 

Snitt 5,9 6,3 4,2 6,9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal l  i  kr. 1.000

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 27 314 27 311

Driftsinntekter -10 863 -8 080

Netto driftsutg. 16 451 19 231 -2 780

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond
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 Kommunale veger, gang- og 

sykkelveger  

 Vann og avløpsnett, renovasjon 

 Idrettsanlegg og friområder 

 Behandling av arealplaner og 

planregister 

 Byggesaksbehandling  

 Matrikkel og geodata 

 Viltforvaltning, jord- og skogbruk 

 Bygningsvedlikehold 

 Bygge- og anleggsprosjekter 

 

 

Mål og måloppnåelse  

1. Fremme folkehelse i arealplanlegging og saksbehandling 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Vurdere bomiljø og folkehelse i forbindelse 

med behandling av arealplaner. 

Koordinering av saksbehandling, sørger for at 

tema knyttet til folkehelse og bomiljø er 

temaer som behandles i planprosessen. 

Involvering av kommuneplanlegger, 

folkehelsekoordinator mv. i planbehandlingen. 

Planprosessen legger til rette for involvering. 

Delta i samarbeidsforum med 

kommuneplanlegger, folkehelsekoordinator 

mv. 

Deltakelse.    

Bidra til utarbeidelse av temakart til bruk for 

ivaretakelse av viktige samfunnshensyn. 

Skjer i begrenset utstrekning. 

Vurdere gode forutsetninger for 

folkehelsearbeid i forbindelse med behandling 

av arealplaner. 

Er en del av planprosessen, der dette er 

aktuelt. 

 

2. Sikre beredskap og forebygge skadefølger av klimatiske og naturgitte forhold 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Sikre gode rutiner for at beredskap og 

forebyggende tiltak vurderes. 

Det er fokus på beredskap i rutinebeskrivelser 

(FDVU System) og konkrete hendelser er fulgt 

opp med erfaringsinnhenting.       
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3. Følge opp hovedmålene i vedtatt kommuneplan 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Sikre planhierarkiet i behandlingen av 

arealplaner. 

Sikres i planprosessen. 

 

4. Forvalte og formidle kunnskap om tekniske lover og forskrifter på en positiv 

og imøtekommende måte 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Revidere hjemmesiden til kommunen, med 

tanke på å bedre informasjonsnivået og 

forenkle kontakt mellom saksbehandler og 

innbygger. 

 

Det er stadig oppfølging for å forbedre 

kommunens nye hjemmeside. Muligheter for 

aktiv tilbakemelding fra publikum. 

 

5. Opprettholde god dialog mellom kommune, innbyggere og næring 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Være tilgjengelig for spørsmål via telefon eller 

ved personlig oppmøte i Rådhuset. 

Det er et klart fokus på å være tilgjengelig for 

publikum. Lav terskel for publikum til å få 

kontakt med saksbehandlere/ledere. 

 

6. Gjennomføre saksbehandling innenfor lovbestemte frister og rett kvalitet 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Fokus på saksbehandling og bruk av P360. 

Undersøke mulighet for å ta i bruk 

byggesaksmodul, med sikte på å bedre 

kvaliteten i digital saksbehandling. 

Det er samhandling med Kristiansand og 

Søgne, og digitalisering må harmoniseres i 

forbindelse med prosessen knyttet til 

kommunesammenslåing. 

 

7. Ivareta og styre kommunens investeringsprosjekter i tråd med lover og 

forskrifter 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Videreutvikle rutiner og kvalitetssystem for 

prosjektgjennomføringen, med fokus på 

designkriterier og anskaffelsestema. 

Prosjektavdelingen koordinerer arbeidet med 

byggeprosjekter. Det er utviklet rutiner for 

prosjektgjennomføringen. Utfordringen er at 

samhandlingen skjer på mange plan og med 

mange ulike aktører. 
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8. Sikre at investeringsprosjektene blir gjennomført på den mest økonomiske 

fordelaktige måten 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Bruke ISY-prosjektøkonomi for å bedre 

rapporteringen i våre prosjekter. 

ISY prosjektstyring er implementert og tatt i 

bruk. Prosjektstyringsverktøyet gir god 

oversikt. 

 

9. Videreutvikle kvaliteten på tjenestetilbudet gjennom bl.a. interkommunalt 

samarbeid, normer og standarder 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Gjennomgå alle normer og planer for enheten 

og gjøre opp status. 

Dette er dels gjennomført, og dels en del av 

prosessen knyttet til kommunesammenslåing . 

Videreutvikle planer og normer for de 

områdene som trenger det. 

Blir en del av arbeidet med 

kommunesammenslåing. 

 

10. Videreutvikle den digitale verktøykassen 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Legge til rette for bruk av Plania WEB og 

fullføre implementering av tegninger i Plania. 

Dataprogrammet PLANIA er styringsverktøy, 

som brukes aktivt for bygningsvedlikeholdet. 

Plania WEB er etablert, og alle driftsoperatører 

har bærbare enheter. Det alt vesentlige av 

tegninger er lagt inn i Plania.  

Oppstart av BIM tegninger (3-D-tegninger) Avventes kommunesammenslåing. 

Arbeide for å integrere fagsystemer og heve 

kompetansen for bruk av digitale verktøy. 

Gjennomføres og videreutvikles. En pågående 

prosess. 

 

11. HMS arbeid og gode arbeidsrutiner skal ligge til grunn for alt arbeid som 

utføres i enheten 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Fokusere på HMS arbeid ved gjennomgang av 

risikofylte arbeidssituasjoner og 

rutinebeskrivelser. Dette utføres ved at risiko- 

og sårbarhet indentifiseres, gjennomgang av 

eksisterende og nye rutinebeskrivelser og 

deretter implementering i daglig arbeid. 

ROS vurderinger foretatt. Aktuelle 

rutinebeskrivelser er gjennomgått. 

Gjennomføre systemrevisjon knyttet til 

vedlikehold og tilsyn, brann. 

Det er en systematisk oppfølging av brann. For 

Rådhuset, NAV og legesenter lages ny 

brannbok. 

Tilrettelegge for lærlingeordning, og- eller 

trainee stilling/er. 

Det er to lærlinger i Teknisk enhet, som blir 

fulgt opp. Inngått avtale om trainee på vann- 

og avløp. 

Videreføre ordningen med tiltaksplasser på 

enheten i regi av tiltakskonsulent. 

Kontinuerlig tilbud om tiltaksplasser. Aktuelle 

kandidater formidles av tiltakskonsulent. 
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Viktige hendelser i året som gikk 
 

Reguleringsplan for gang- og sykkelsti i 

Kilen er vedtatt, og det ble sikret 

finansiering for gjennomføring av 

prosjektet. 

 

Reguleringsplan for ny E-39 ble vedtatt i 

2017. Arbeidet med forberedelser til 

byggestart er godt i gang og Nye Veier 

AS arbeider med å avklare kontrakter for 

gjennomføring. 

 

Det ble inngått en festeavtale med 

Oasen skole–Birkelid. Festetomten er 

opprettet og tinglyst. 

 

Det ble utarbeidet en utomhusplan for 

Birkelidområdet, som gir føringer for 

bruk av dette området. 

 

Nytt stadionanlegg med kunstgress på 

Hortemo er finansiert og klar for bygging 

i 2018. Dette blir et stort løft for all den 

flotte aktiviteten som idrettslaget driver.  

 

Ulovlig utfylte masser i Tronstadvann er 

fjernet.  

 

Høsten 2017 var utfordrende med stor 

flom og ekstreme nedbørsmengder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Våren 2017 fikk Songdalen kommune 

besøk av Kong Harald. Under 

kongebesøket ble den nye 

ungdomsklubben i Noden høytidelig 

åpnet. I Noden er flere av lokalene 

renovert. Første etasje er innredet til 

ungdomsklubb, og lokalene for 

Frivillighetssentralen er renovert med 

nytt kjøkken og arbeidsrom. I andre 

etasje er det lagt til rette for bruk av 

frivillige organisasjoner. Røde kors har 

flyttet opp til lokaler i andre etasje, og 

det er innredet et større rom for 

vevstoler. 
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Utfordringer i året som kommer

Kunstgressbane på Hortemo skal 

ferdigstilles. Det skal utarbeides en 

reguleringsplan som avklarer 

arealbruken for gjennomføring av 

mulighetsstudiet for Hortemo.  

 

Det skal også gjennomføres et større 

prosjekt ved Finsland idrettsanlegg. 

 

Vatneli renseanlegg skal bygges nytt. 

 

Det skal lages en overordnet plan for 

håndtering av overvann og tiltak for å 

redusere skadevirkninger av flom og 

ekstreme værhold. 

 

Kommunestyret har vedtatt at ny 

barneskole skal bygges på Rosseland. 

Dette vil kreve samordning av mange 

ulike fag og interesser. 

 

Det skal også lages et mulighetsstudie 

for å klarlegge om det kan bygges 

flerbrukshall/kulturhus på Nodeland 

sentrum. 

 

Det er vedtatt å utarbeide 

reguleringsplan for skytebane, 

pistolklubb og leirduebane. 

 

Arbeidet med kommunesammenslåing er 

omfattende, arbeidskrevende og 

involverer i større eller mindre grad alle 

ansatte. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Teknisk 
 

S i d e  79 | 93 

 

Nøkkeltall økonomi og personal   

 
 

Årsverk  2017 2016 2015 2014 

Ansatte 37,15 36,2 32,2 32,2 

 Antall årsverk er basert på ansatte på de ulike avdelingene og renholdspersonale 

som er knyttet til Teknisk enhet. 
 
 

Sykefravær 2017 2016 2015 2014 

Snitt 3,0 5,0 3,7 2,6 

 Teknisk enhet har hatt noen tilfeller av lengre sykmeldinger. For øvrig er 

sykefraværet lavt i enheten. 

 

 

 

 

 

 

  

Tal l  i  kr. 1.000

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 58 633 46 763

Driftsinntekter -30 714 -19 897

Netto driftsutg. 27 919 26 866 1 053

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond
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Budsjett og ansvarsområde 

 Beredskap, personal og 

organisasjon, lønn, regnskap, 

skatt 

 Pensjon, forsikringer, 

kommuneplan 

Foto: Pål M. Smørvik

 

Når det gjelder rapportering av resultater for rådmannens stab, vises det til ovenstående 

overordnede og sektorovergripende mål som i stor grad utgjør stabens ansvarsområde.  

Det må samtidig påpekes at mål og resultater staben oppnås i tett samarbeid med 

aktuelle tjenesteområder på enhetene (eks. personal, nærvær, likestilling, økonomi)

Mål og måloppnåelse 

Overordnede mål for rådmannens stab 

1. Rådmannens stab skal være en pådriver for kontinuerlig utviklingsarbeid i 

kommuneorganisasjonen 

 Til enhver tid er minst en medarbeider i staben involvert i et utviklingsprosjekt. 

2. Alle oppgaver og tjenester utføres effektivt og er basert på faglighet, 

likeverd og respekt for innbyggere og medarbeidere. 

 Arbeidsmiljøundersøkelser viser at arbeidsmiljøet er preget av godt samarbeid, 

gode relasjoner og vilje til å gjøre hverandre gode. 

 

Lønn  

1. Lønningskontoret utfører lønnsutbetalinger til ansatte og rapporterer 

til offentlige myndigheter og pensjonsselskaper til rett tid og med god 

kvalitet 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Riktig lønn er utbetalt den 12. hver måned. Gjennomført. 

Alle rapporter til offentlige myndigheter er 
avgitt innenfor fastsatte frister. 

Gjennomført. 

Det er gjennomført kontroll av refusjoner fra 

Nav annenhver måned (sykepenger m.m.). 

Gjennomført. 
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Regnskap  

1. Kommunens regnskap er korrekt, informativt og fremmet for politisk 

godkjenning innen fastsatte frister 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Korrekt regnskap er ferdigstilt innenfor 

lovbestemte frister. 

Kommunens regnskap ble fremmet for politisk 

godkjenning innenfor fastsatt frist. 

Moms og momskompensasjonsoppgaver er 
rapportert innenfor lovbestemte frister. 

Gjennomført. 

KOSTRA-tall er korrekt rapportert til SSB 

innenfor fastsatte frister. 

Gjennomført. 

 

Nøkkeltall økonomi og personal  

 

 

Årsverk 2017 2016 2015 2014 

 15,7 17,2 15,65 23,3 

 Nedgangen skyldes overføring av lønnsfunksjonen til Kristiansand kommune.. 

 

 

Sykefravær 2017 2016 2015 2014 

Snitt 2,0 2,6 3,5 1,9 

 Stabilt lavt sykefravær.

Tal l  i  kr. 1.000

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 18 215 17 714

Driftsinntekter -2 832 -1 268

Netto driftsutg. 15 383 16 446 -1 063

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond
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Budsjett og ansvarsområde 

  

 Publikumsmottak og telefon 

 Post og dokumentsenter 

 Politisk sekretariat 

 Bibliotek 

 Nettside og sosiale medier  

 Boligkontor 

 Saksbehandling 

 Økonomiforvaltning og 

kontorrekvisitter 

 

 

 

  

 

Mål og måloppnåelse 
 

Kommunikasjonsstrategi og profilering  

1. www.songdalen.kommune.no er kommunens viktigste 

informasjonsplattform mot publikum. Facebook er en hurtig og uformell 

dialogarena mellom innbyggerne og kommunen. 

 Innbyggerne opplever at kommunen gir tidlig, korrekt og god informasjon. 

2. All kommunal virksomhet profileres i tråd med vedtatt profileringsmål. 

 Designhåndboka legges til grunn for all profilering. 

3. Kommunens ansatte er kompetente i møte med media og har et klart språk 

som understøtter kommunens mål og verdier. 

 Gode tilbakemeldinger fra innbyggere på at informasjon og kommunikasjon er 

lettfattelig og kvalitetssikret. 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Ny hjemmeside etableres hvor innbyggerne 

enkelt skal finne den informasjonen de søker, 

gis anledning til selvhjelp og inviteres til å dele 

innhold. 

Ny hjemmeside er utviklet med gode 

søkefunksjoner og mulighet til innspill fra 

innbyggerne. 

Min Side er under utarbeidelse i samarbeid 

med Kristiansand kommune. 

Facebook vedlikeholdes daglig og nye 

medier/digitale verktøy vurderes løpende. 

Innbyggerne kan kommunisere med 

kommunen på en uformell arena. 

Facebook vedlikeholdes daglig. YouTube og 

instagram brukes i tillegg.   

Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av 

sosiale medier. 

Infoteamet gjennomfører kompetanseplanen 

innenfor vedtatte rammer. 

Infoteamet har økt kompetansen gjennom 

året, særlig ved kompetansedeling i teamet.  

Rådmann, ordfører og enhetsledere tilstreber 

informasjonsflyt av aktuelt stoff for 

publisering, for eksempel saker i forkant av 

politisk behandling. Webredaktøren og 

infoteamet publiserer kommunens aktiviteter, 

nyheter og aktuelle saker. 

Publisering skjer fortløpende. 

Webredaktøren bistår med veiledning ved 

forespørsler. 

Webredaktør-ressursen styrkes. Webredaktør har hatt 80% stilling i 2017. 

Annet hvert år gjennomføres 

brukerundersøkelse. 

Gjennomført i 2016. 

 Ny kommunikasjonsplan er vedtatt. 

http://www.songdalen.kommune.no/
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Dokumentsenter 

1. Sak- og arkivsystemet P360 gir god dokumentforvaltning. Arkivverdig 

dokumentasjon gjenfinnes her. 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Arkivplanen er oppdatert. Gjennomført. Det skjer kontinuerlig 

redigeringer ved nye systemer, 

omorganiseringer osv. 

Publikum gis innsyn uten unødig opphold, 

vanligvis innen et par dager. 

Gjennomført.  

Oppgradering av sak-/arkivsystem P360 til ny 

servicepack sammen med Kristiansand. 

Igangsatt. Blir gjennomført i 2018. 

Postutsending digitaliseres i SvarUt. Er igangsatt, men brev sendes i stor grad via 

post fortsatt. 

 

 

2. Alle fagsystemer er arkivfaglig vurdert  

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Informasjonssikkerhet. Ansvar for 

informasjonssikkerheten i fagprogram ligger 

hos systemeier.   

Informasjonssikkerhet bør få økt fokus i 2018. 

Blir i stor grad samordnet med Kristiansand 

kommune. 

Arkivleder skal delta i prosjekt ved 

nyanskaffelser av system for å sikre arkivfaglig 

kvalitet. 

Arkivleder har deltatt i anskaffelse av nye 

fagsystem innen helse- og omsorgstjenester. 

 

 

3. Dagligarkiv i enhetene avleveres bortsettingsarkiv i henhold til rutiner og 

lovverk 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Fagenheter avleverer avsluttede arkiver til 

bortsettingsarkivet i rådhuset. 

Skjer fortløpende gjennom året.  Bør 

prioriteres frem mot ny kommune 2020. 

Avsluttede arkiver fra bortsettingsarkivet 

avleveres til sentralarkiv (Ikava). 

10 hyllemeter avlevert i 2017.  Må tilpasses 

ressurssituasjonen i IKAVA. 

Post registreres daglig i P360. Dokumenter blir 

kvalitetssikret ved gjennomgang av offentlig 

postjournal og journalføring. 

Gjennomført. Enkelte enheter bør følges opp i 

workshop med tema dokumentfangst og 

journalføring. 

Superbrukere i P360 gis opplæring og bidrar til 

å styrke kompetansen i enhetene. 

Superbrukere har god kompetanse og veileder 

i sin enhet.  

Superbrukere har deltatt i test på innføring av 

eArkiv. 

Gjennomført kurs for saksbehandlere.  Det gis 

daglig veiledning ved henvendelser til 

dokumentsenteret.  
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Bibliotek  

1. Biblioteket er et aktuelt, variert og godt tilbud til alle i kommunen og bidrar 

til å utjevne sosioøkonomiske forskjeller. Vi er et aktivt og utadvendt 

bibliotek som møter innbyggernes behov i alle faser i livet. 

 Økende bruk av biblioteket og god oppslutning om bibliotekets arrangementer. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Utvikle biblioteket til møteplass og kulturarena 

gjennom arrangementer som språkkafeen og 

kurstilbud som Skrive-Skape-Dele, i samarbeid 

med frivillige, skole og barnehage og enhet for 

kultur og inkludering. Tiltakene er 

folkehelsearbeid ved at sosioøkonomiske 

forskjeller utjevnes, interesseområder utvikles 

og nye relasjoner etableres. 

Gjennomført, fortsetter i 2018. 

Tilrettelegge biblioteket med møbler, 

belysning, pc-utstyr. 

Utsatt til 2018. 

Kompetanseoverføring mellom bibliotekansatte 

og ved deltakelse i fagkurs og nettverk. 

Deltatt på kurs og prosjekter arrangert av 

fylkesbiblioteket. 

Videreutvikle bibliotekets nettside Web Løft. Gjennomført og er en kontinuerlig prosess. 

Etablere selvbetjeningsstasjon. Midler bevilget i 2018, blir da gjennomført. 

 

 
 

    

                                             

 



Kommunikasjon og service 
 

S i d e  85 | 93 

 

Politisk sekretariat, skranke og sentralbord, boligkontor, økonomi- og 

administrative oppgaver 

 
1. Den politiske saksforberedelsen skjer i rett tid og saksfremstillingen er 

kvalitetssikret og lett tilgjengelig via nettsiden og ny politikerportal. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

God tilbakemelding fra politikere og 

innbyggere. 

Ja. 

Streaming av politiske møter til hjemmesiden. Ja.  Dessverre har det vært innkjørings-

problemer. Disse skal nå være utbedret.  

 

2. Stortings- og sametingsvalg gjennomføres i henhold til lovverk og etablerte 

rutiner. 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Det benyttes elektronisk manntall for første 

gang. 

Gjennomført med godt resultat. 

 

3. Førstelinjen kommuniserer respektfullt og tjenesten gir topp service som 

bekreftes i brukerundersøkelse. Telefonformidling er basert på ny teknologi. 

 

4. Boligkontoret og administrativ bolignemnd sikrer en kommunedekkende og 

systematisk boligforvaltning, og en langsiktig og behovsorientert 

boligplanlegging. 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Administrativ bolignemnd melder behov for 

kommunal boliger til 

investeringsbudsjettarbeid. 

Administrativ bolignemnd har hatt 4 møter.  

Boliginvesteringer og fremtidige boligbehov er 

kartlagt og ses sammen med regulering av 

sentrum.      

 
 

5. Finansieringshjelp med startlån, tilpasningstilskudd, etableringstilskudd og 

bostøtte følger av forskrift og retningslinjer. 

 

6. Økonomi- og administrative oppgaver som er lagt til enheten utføres 

profesjonelt og kostnadseffektivt innenfor gjeldende frister. 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

E-handel og e-faktura benyttes der det er 

mulig. 

Gjennomføres løpende. 
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7. Kompetansetiltak for hele enheten gjennomføres med vekt på mestring, 

endringslæring og lagspill. 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

10-FAKTOR tiltak blir fulgt opp. Gjennomført med fokus på mestring. 

 

Viktige hendelser i året som gikk

I 2017 ble ny kommunikasjonsplan 

vedtatt. Planen er utarbeidet med 

veiledere for klart språk, sosiale medier, 

grafisk profil og kompetanseplan. 

Stortingsvalget ble gjennomført uten feil, 

og for første gang med elektronisk 

manntall. 

Streaming av kommunestyremøter. 

Kommunereformen er ressurskrevende, 

men enhetens medvirkning ved 

deltakelse i flere arbeidsgrupper har 

vært viktig.   

I biblioteket har det vært gjennomført 

kurs og arrangement i tråd med forskrift 

og nasjonale føringer. 

 

 
                      Foto: Bjørn Ole Nyborg 

Utfordringer i året som kommer  

Kommunereformen er ressurskrevende. 

Normal drift parallelt med reformprosess 

betyr at nye prosjekter bør begrenses. 

Informasjon til innbyggere og ansatte 

bør ivaretas best mulig i egnede medier. 

Vi mener det er lagt en god 

kommunikasjonsstrategi for K3.  

Ansattes involvering bør vektlegges. 

Ansattes motivasjon for endring bør 

styrkes og er særlig viktig i enheten.  

Ny kommunikasjonsplan skal 

presenteres for enhetene. 

Det arbeides med digitalisering og 

utvikling av Min Side i samarbeid med 

Kristiansand. 
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Nøkkeltall økonomi og personal 

   
 

 

Årsverk 2017 2016 2015 

 9,2 8,7 9,3 

 Økningen skyldes utvidet stilling for web.redaktør. 

 

 

Sykefravær 2017 2016 2015 

Snitt 1,4 0,8 4,4 

 Fraværet er stabilt lavt.

Tal l  i  kr. 1.000

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 6 993 6 498

Driftsinntekter -879 -231

Netto driftsutg. 6 114 6 267 -153

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond
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PP-tjenesten for Søgne og Songdalen  

Søgne og Songdalen kommuner har felles interkommunal tjeneste. Søgne kommune er 

vertskommune. PP-tjenesten (PPT) er organisert som en egen enhet. Internt er tjenesten 

organisert i et førskoleteam og et skoleteam. 

PP-tjenestens mandat og oppgaver reguleres av Opplæringsloven og Barnehageloven. 

PPT skal sikre at barn som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det 

ordinære opplæringstilbudet, gis rett til spesialundervisning. Barn under 

opplæringspliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik 

hjelp.  

PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for 

å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT skal sørge for at 

det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. 

PPT i Søgne og Songdalen gir tjenester til barn og unge 0-16 år og til voksne med 

særlige behov innenfor grunnskolens område.  

PPT har en enhetsleder, 10 fagstillinger og 0,6 merkantil stilling. 

Overordnede mål 

Visjon for tjenesten: 

«En innovativ tjeneste, for utvikling i et inkluderende fellesskap» 

 Styrke det systemrettede arbeidet i skole og barnehage. 

 Øke fokuset på muligheter innenfor det tilpassede opplæringstilbudet. 

 Høy faglig kvalitet og relevans på sakkyndighetsarbeidet, der inkludering er et 

viktig element. 

 

 

Planlagte tiltak 2017-2020                     Måloppnåelse i 2017 

PP-tjenesten er for tiden fullt bemannet. 

Resultatet på brukerundersøkelsen 2014, fra 

foresatte ga en del negative resultater som det 

tar tid å endre. Resultatet for undersøkelsen i 

2016, ga fortsatt et negativt resultat vurdert 

fra foresatte. Vårt fokus fremover vil fortsatt 

være å øke tilfredsheten med 

tjenestekvaliteten og informasjonen om vårt 

arbeid. Her er det flere virkemidler som blir 

iverksatt. 

PP-tjenesten arbeider internt med å utvikle 

kvaliteten slik at vår visjon, mål og holdninger 

blir felles for alle medarbeidere. Viktige tiltak 

er å utvikle PPT som et profesjonelt lærende 

fellesskap og delta i lærende nettverk gjennom 

arbeidet i Inkluderende læringsmiljøsatsingen. 

PPT har utarbeidet en felles 

kompetanseutviklingsplan. Denne ble evaluert 

og revidert våren 2017, og er gjeldende i 

perioden 2017-2019. 
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Planlagte tiltak 2017-2020           Måloppnåelse i 2017 

Sikre god bemanning og beholde godt 

kvalifiserte medarbeidere. 

Aktivt arbeid med å skape et godt 

arbeidsmiljø. Sikre at ansatte opplever faglig 

utvikling. 

Ambisjonsnivået for sykefraværet skal være 

mellom 5,6-7,5 % 

Sykefraværet var på 12,3 % 

 

Fordeling av saker i PPT, Søgne og Songdalen kommuner ved utgangen av 2017 

 Kvinner Menn Totalt 

Kristiansand 4 2 6 

Lindesnes  1 1 

Mandal 3 3 6 

Marnardal 1  1 

Songdalen 85 146 231 

Søgne 119 216 335 

Totalt 212 368 580 

 

Det er registrert elever fra Kristiansand, Lindesnes, Mandal og Marnardal. Disse barna/elevene er 

tilknyttet Oasen privatskole i Songdalen, og skal dermed tilknyttes Songdalen kommune. 
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Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen  
 

Tjeneste Regnskap Budsjett Avvik 

244 (administrasjon) 4 052 394 3 970 000 82 394 

251 (tiltak i hjemmet)      1 392 231       1 368 000           24 231  

252 (tiltak utenfor 

hjemmet)    6 097 345  8 833 000       

- 2 735 655 

 

Sum      11 541 970     14 171 000       2 629 030  

 

Kommunen har samlet et regnskapsmessig underforbruk på 2,6 mill. kr. I tillegg kommer 

ekstrautgifter knyttet til avlasterdommen som ble iverksatt i 2017. 

Overforbruk på 244 skyldes ekstrakostnader knyttet til dokumenthåndtering. 

Samlet på 251 er det et positivt avvik på 0,82 mill. kr. Kommunen har hatt i underkant 

av 5 familier inne i tiltaksavdelingen i snitt pr måned og budsjettet ligger på 4 familier i 

snitt. Det ble holdt av en buffer 297 000 kr samlet sett for året som har ligget sentralt 

for å ha et jevnt nivå på tiltaksarbeid i hele tjenesten. Holdes bufferen utenfor, så er det 

overforbruk sammenlignet med budsjettet for drift på 251. Det er brukt noe mindre på 

kjøp av tjenester fra private og skyldes i hovedsak at tiltaksavdeling jobber med de 

tyngste sakene og en har sett et noe mindre behov for å kjøpe privat. De største 

negative avvikene er på bidrag til barnehage og SFO (53 000 kr), samt besøkshjem 

(43 000 kr).  

På tjeneste 252 har kommunen et samlet avvik på 2,73 mill. kr i underforbruk. 

Underforbruk på fosterforeldre skyldes overflytting av barn fra fosterhjem til institusjon. 

Det har likevel vært en reduksjon av institusjonsplasseringer, og det er brukt langt 

mindre enn det som ble lagt inn i budsjettet. Underforbruk på kjøp fra private skyldes 

opphør av tiltak kommunen hadde i 2016.  

 

Tjenesteproduksjon i tabeller under: 

Tabellene under viser antall meldinger, antall undersøkelser, antall barn med hjelpetiltak 

og antall barn i fosterhjem/ institusjon - i perioden 2011 til 2017.  

Den gule søylen er innbyggerjustert og viser sammenlignbare tall for 

Kristiansandsregionen. 
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Nøkkeltall økonomi 

 

Politisk styring og kontrollorgan 

 

 

Fellesområdet 

 
 

 

Tal l  i  kr. 1.000

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 3 886 4 298

Driftsinntekter -73 0

Netto driftsutg. 3 813 4 298 -485

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond

Tal l  i  kr. 1.000

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 11 918 10 502

Driftsinntekter -1 395 -419

Netto driftsutg. 10 523 10 083 440

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond


