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Arkivsak-dok. 18/00170-41 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 26.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 26.11.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen til møtet 26.11.2018 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 
 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 26.11.2018 
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Arkivsak-dok. 18/00170-42 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 26.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteprotokoll fra møte 26.09.2018 godkjennes. 

 

 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteprotokoll fra møte 26.09.2018 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll fra møte 26.09.2018 
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Møteprotokoll  
 

Sauherad kontrollutvalg 

 
Dato: 26.09.2018 kl. 9:00 – 12:00 
Sted: Sauherad kommunehus, kommunestyresalen 
Arkivsak: 18/00170 
  
Til stede:  Helge Aarnes 

Roar Darrud 

Gunhild Kleven Ripegutu 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Peder Rekkedal  

  
Forfall:  Hanna Nyborg Storm 

Jarl Olav Rugtveit 
  
Andre: Rådmann Åse Egeland (sak 24-25/18) 

Prosjektleder ny kommune Per Dehli (sak 24/18) 

Konstituert rådmann, Notodden Jan Erik Søhol (sak 25/18) 

Teknisk sjef Bø og Sauherad, Vidar Lofthus (sak 25/18) 

 

Bø kontrollutvalg (sak 24-25/18) 

Notodden kontrollutvalg (sak 25/18) 

 

Forvaltningsrevisor Dag Oftung (sak 25/18) 

Oppdragsrevisor Notodden, Elizabeth Kasin (sak 25/18) 

Oppdragsrevisor Bø og Sauherad, Birgitte Lindner Bøen  

Sekretær for kontrollutvalget i Notodden, Marianne Lundeberg (sak 25/18) 

Sekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/18 18/00170-34 Godkjenning av innkalling 26.09.2018 3 
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Møteprotokoll 

5/18 18/00170-35 Godkjenning av protokoll fra møte 17.09.2018 4 

Saker til behandling 

24/18 18/11287-1 
Orientering om sammenslåingsprosessen av Bø kommune og 

Sauherad kommune. 
5 

25/18 17/06495-39 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Eierskap, styring og formål - IRMAT 

AS - Sauherad kommune 
6 

    

 

 
Akkerhaugen, 26.09.2018 

 

 

Helge Aarnes       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av innkalling 26.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.09.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

Møteinnkallingen til møtet 26.09.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling  

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteinnkallingen til møtet 26.09.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 17.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.09.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteprotokoll fra møte 17.09.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteprotokoll fra møte 17.09.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

24/18 Orientering om sammenslåingsprosessen av Bø kommune og 

Sauherad kommune. 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.09.2018 24/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Prosjektleder for Nye Midt-Telemark kommune Per Dehli ga utvalget en orientering om den pågående 

sammenslåingsprosessen. Rådmann Åse Egeland orienterte om rådmannens internkontroll i nåværende 

kommunen og i ny kommune.  

 

Rådmann og prosjektleder svara på spørsmål frå utvalgsmedlemmene.  

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eierskap, styring og formål - IRMAT 

AS - Sauherad kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.09.2018 25/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar rapporten «Eierskap, styring og formål – IRMAT AS» til orientering. 
 

Innstilling til kommunestyret. 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber Sauherad kommune sørge for:   

 å vurdere organiseringen i selskap som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til 

monopolvirksomhet for å minske risiko for kryssubsidiering og rolleblanding.  

 klare fullmakter for den som skal møte i generalforsamlingen, eventuelt ta slike fullmakter inn 

i delegasjonsreglementet.  

 en klarere regulering av forholdet mellom kommunen som bestiller og selskapet som utfører  

 
Kommunestyret ber selskapet sørge for:  

 at kravene til utvidet egenregi er oppfylt, f.eks. ved å skille nærings-virksomheten og 

tjenesteytingen til kommunen i selvstendige juridiske enheter, slik at den enheten som leverer 

tjenester til kommunen kan oppfylle aktivitetskriteriet i anskaffelsesforskriften, alternativt å 

justere selskapets formål og å redusere næringsaktiviteten i selskapet, slik at denne aktiviteten 

utgjør mindre enn 20 % av selskapets totale omsetning.  

 at offentlighetslovens krav til postjournal blir fulgt.  

 å utarbeide innkjøpsreglement som er tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet.  

 å sørge for at selskapet har tiltak som kan sikre gode forretningsmessige betingelser i samsvar 

med selskapets formål.  

 å sikre at håndteringen av fond er i samsvar med retningslinjene (H-3/14).  

 å dokumentere kostnader for levering av selvkosttjenesten for hver kommune, og fastsette 

avgiftene med bakgrunn i den enkelte kommunes selvkost.  

 

Det bør gjennomføres en ny selskapskontroll av IRMAT AS i slutten av neste valgperiode for å se til 

at anbefalingene i denne rapporten er fulgt opp.  

 

 

Møtehandsaming 
Forvaltningsrevisor Dag Oftung la frem rapporten for kontrollutvalgene i Notodden, Sauherad og Bø, 

og besvarte spørsmål fra utvalgsmedlemmene.  

 

Rådmann i Bø og Sauherad Åse Egeland, konstituert rådmann Notodden Jan Erik Søhol og teknisk 

sjef i Bø og Sauherad Vidar Lofthus var tilstede og ga innspill i saken.   

 

Sekretariatet mottok høringssvar fra Notodden kommune i møtet. Dette ble lest opp for utvalgene.  

 

Leder satt frem følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget anbefaler at eierkommunene tar opp med selskapet de forhold som er påpekt i 

rapporten, og spesielt om den inngåtte avtalen om leie av arealene på Brenna er inngått etter korrekte 

forutsetninger.  
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Votering 

Enstemmig.  

 
Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten «Eierskap, styring og formål – IRMAT AS» til orientering. 

 

Innstilling til kommunestyret. 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber Sauherad kommune sørge for:   

 å vurdere organiseringen i selskap som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til 

monopolvirksomhet for å minske risiko for kryssubsidiering og rolleblanding.  

 klare fullmakter for den som skal møte i generalforsamlingen, eventuelt ta slike fullmakter inn 

i delegasjonsreglementet.  

 en klarere regulering av forholdet mellom kommunen som bestiller og selskapet som utfører  

 

Kommunestyret ber selskapet sørge for:  

 at kravene til utvidet egenregi er oppfylt, f.eks. ved å skille nærings-virksomheten og 

tjenesteytingen til kommunen i selvstendige juridiske enheter, slik at den enheten som leverer 

tjenester til kommunen kan oppfylle aktivitetskriteriet i anskaffelsesforskriften, alternativt å 

justere selskapets formål og å redusere næringsaktiviteten i selskapet, slik at denne aktiviteten 

utgjør mindre enn 20 % av selskapets totale omsetning.  

 at offentlighetslovens krav til postjournal blir fulgt.  

 å utarbeide innkjøpsreglement som er tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet.  

 å sørge for at selskapet har tiltak som kan sikre gode forretningsmessige betingelser i samsvar 

med selskapets formål.  

 å sikre at håndteringen av fond er i samsvar med retningslinjene (H-3/14).  

 å dokumentere kostnader for levering av selvkosttjenesten for hver kommune, og fastsette 

avgiftene med bakgrunn i den enkelte kommunes selvkost.  

 

Det bør gjennomføres en ny selskapskontroll av IRMAT AS i slutten av neste valgperiode for å se til 

at anbefalingene i denne rapporten er fulgt opp.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at eierkommunene tar opp med selskapet de forhold som er påpekt i 

rapporten, og spesielt om den inngåtte avtalen om leie av arealene på Brenna er inngått etter korrekte 

forutsetninger.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 



26/18 Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2019 og økonomiplan - 18/12039-1 Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2019 og økonomiplan : Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2019 og økonomiplan

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/12039-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2019 og 

økonomiplan 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

 

 

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

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

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

budsjettsaken via formannskapet til kommunestyret.  

 

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

budsjett for 2019 er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å se til at det føres kontroll 

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

vedtak, jf. Kommuneloven § 77 4.  

 

Kommunalsjef stab, støtte og utvikling Mona Slaaen vil orientere om rådmann sitt budsjettforslag for 

2019 i møtet. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 – rådmannens forslag  
 

 



26/18 Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2019 og økonomiplan - 18/12039-1 Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2019 og økonomiplan : Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022

Budsjett- og økonomiplan   2019 - 2022 

 

 
Sauherad kommune 

 
Rådmannens forslag  

Budsjett- og økonomiplan  
2019-2022 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



26/18 Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2019 og økonomiplan - 18/12039-1 Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2019 og økonomiplan : Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022

Budsjett- og økonomiplan   2019 - 2022 
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Budsjett- og økonomiplan   2019 - 2022 

 
Rådmannens innstilling: 
 

 

 

 

 
1. Økonomiplan for 2019 – 2022 vedtas med de netto rammer for enhetene som fremgår av 

rådmannens forslag i tabell 4.2.1  i  budsjettdokumentet. 
 
2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2019 med en samlet 

ramme til fordeling drift på kr 236.513.000 jfr. tabell 4.2.1 og en brutto utgiftsramme 
investering på kr 60.773.000 jfr. tabell 4.3.1. 

 
3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2019 fastsettes til  

Kr 12.829.600 pluss kr 14.200.000 til VAR-området.  Rammen er fordelt på enkeltprosjekter i 
samsvar med spesifikasjonen i tabell 4.3.2 og 4.3.3 i dokumentet. Kommunestyret godkjenner 
låneopptak til egenfinansiering av investeringsprosjektene med inntil kr 27.029.600.  
Avdragstiden fastsettes til det maksimale av hva forskriftsverket fastsetter.    

 
4. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens 

maksimum for inntektsåret 2019. Marginavsetningen for 2019 fastsettes til 11% av 
forskuddsbetalt skatt. 

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

eget gebyrregulativ (vedlegg 4). Generelt gjelder at endringene har effekt fra årsskiftet 
2018/2019 dersom ikke annet er spesielt angitt.  Gebyrer utenfor selvkostområdene, 
oppjusteres med ordinær prisstigning (deflator) på inntil 2,1% fra 1/1-2019 - der loven eller 
reglement ikke setter begrensing.  

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

likviditetslån/trekkrettighet i DnB bank, på vilkår i hht. inngått bankavtale.  
 
7. Sauherad fjerner fritaket på eiendomsskatt de fem første årene på nybygg, gjeldende fra 

2019.  Dette har Rådmannen lagt opp til i sitt budsjettforslag, harmonisering mot Bø. 
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Budsjett- og økonomiplan   2019 - 2022 

1.  Innledning 
 

 

Kommentarer til budsjettet fra Rådmannen 
 
Hensikten med denne kommentaren er å gi en overordnet oversikt over hva som ligger til grunn for 
rådmannens budsjettforslag.   
 
Arbeid med budsjett og økonomiplan har skjedd i tett dialog med formannskapet i Bø og 

Fellesnemnda. Det er gjennomført felles formannskapsmøte 11. juni og 1. oktober. Mål for møtene har 

vært å gjennomgå de økonomiske rammevilkåra og få innsikt i tjenesteområdene slik de er i dag i 

forhold til struktur, organisering, dekningsgrad, prioriteringer og kvalitet. På møtet i oktober var det 

gjennomgang 2. tertial 2018 for begge kommunene, samt presentasjon  og diskusjon av oppdaterte 

rammevilkår for budsjett 2019 og økonomiplanarbeidet 2019-2022. 

Dette er siste budsjett- og økonomiplan for Sauherad kommune. Innholdet er prega av prosessen med 

å bygge ny kommune. Investeringene i planperioden må sees i sammenheng med tilsvarende 

plandokument i Bø kommune og vil bli arbeidet videre med i Fellesnemnda for Midt-Telemark 

kommune. Fellesnemnda vil jobbe med rammer for budsjett og økonomiplan for ny kommune gjennom 

året 2019. 

Statsbudsjettet for 2019 viderefører satsingene fra 2018 på opptrappingsplan for rus, tidlig innsats i 

barnehage og skole, samt opptrapping habilitering og rehabilitering. I tillegg forventest det at 

kommunene jobber med effektivisering på 0,5 % årlig for å øke sitt handlingsrom. 

Sauherad kommune har liten vekst i innbyggertall. Innbyggertallet pr. 1.7.18 var 4 335. Veksten målt 

siste 12 måneder er 0,5 %. Dette representerer 20 flere innbyggere i kommunen.  

Forslag til økonomiplan gir en innstramming av drifta slik den er i 2018. Vi har i inneværende år hatt 

store uforutsette utgifter som har medført svekket økonomi og mindre avsetning på driftsfond enn 

budsjettert. Driftsnivået ligger for høyt og det er i budsjett for 2019 lagt inn tiltak for å redusere 

driftskostnadene med tanke på å frigjøre midler til økte renter og avdrag før vedtak om investering i ny 

skole. Det er helt avgjørende at vi klarer å få kontroll på driftsøkonomien før kommunen tar opp store 

lån til investering.  

Rådmannen foreslår endringer i investeringene. Skoleprosjektet er utsatt, men vil jfr. 

intensjonsavtalen, ha første prioritet i ny kommune. Kommunestyret har vedtatt en ramme for nytt 

skolebygg på Gvarv 1.-10. klasse til 185 mnok. Dette prosjektet vil med 100% lånefinansiering bidra til  

svært høy lånegjeld i ny kommune.  Konkret representerer dette en økning i drifta på 10 mnok. For å 

få dette til må det kuttes i drifta.  Nye regler om avskrivninger, renteøkning samt usikkerhet som følge 

av grensejustering, «spiralsaken» og usikkerhet om rammetingelsene ved overgang fra to til en 

kommune er bakgrunnen for at  rådmannen tilrår å utsette vedtaket om å bygge ny skole.  Andre 

større investeringer som kommunehuset på Akkerhaugen er også tatt ut. Når det gjelder 

omsorgsboliger og legesenter tilrår rådmannen kjøp av tomt på Gvarv, og at det lyses ut konkurranse 

for bygging. Forutsetningen i dette er å sikre statlige tilskudd til omsorgsboliger. 

Prioriterte satsingsområde og tiltak i vedlagte økonomiplan er:  

• Bærekraftig økonomi. Budsjettframlegget legges fram med et netto driftsresultat på 0,54%  av 

de totale inntektene – se tabell 2.4. Netto driftsresultat tilsier et stramt budsjett som må fortsatt 

følges opp månedlig i 2019.   

• Sjukefravær. IA-målet for Sauherad kommune er 7,4 %.  Resultatet pr 2. tertial er 7,2 %. 

Overordna målsettinger finner vi i arbeidsgiverpolitikken, der et av målområda er en friskare 
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kommune og heltid. Tiltaka er økt nærvær blant de ansatte og at lederne er tett på. Lavt  

sykefravær er viktig for kvaliteten på tjenestene. Alle avdelingene/enhetene har lokale mål på 

sykefravær, og skal ha planar for hvordan de skal jobbe for å nå målet. Godt lederskap er den 

viktigste faktoren i nærværsarbeidet. Dette arbeidet blir videreført i ny kommune. 

 Særskilte satsinger i 2019 er: Bygdepakke Bø og Sauherad, mulighetsstudie av Gvarv og 

oppstart av Frivillighetssentral i Sauherad.  Felles mål og tillitsskapende samhandling mellom 

aktørene, er svært viktig for å lykkas i disse prosjektene.  

 

 Kommunesammenslåing. Ny kommune skal være klar til 1. januar 2020. Dette er en stor og 

krevende omstillingsprosess som involverer mange i kommuneorganisasjonen og i 

lokalsamfunnet. Programmet for å realisere dette er i gjennomføringsfasen og må ha høg  

prioritert heile neste år.  Arbeidet er omfattende, og vil påvirke kapasiteten i drifta av Bø og 

Sauherad kommune i 2019. Godt samarbeid mellom administrasjon, folkevalgte  og 

tillitsvalgte, er avgjørende for å lykkes i å få en god overgang til NY kommune fra 1.1.2020 og 

samtidig drifte egen kommune ut 2019.  

 
 
Fra omstilling til utvikling – NY kommune Midt-Telemark kommune 
 
Det har vært gjennomført omstillingsarbeid i Sauherad kommune.  Dette omstillingsarbeidet blei 
avsluttet 31.12.2016, da kommunen ikke lenger er i «Register om betinget godkjenning og kontroll 
(Robek)».  Fylkesmannen besluttet dette våren 2017. 
 
Rådmannen hadde i omstillingsperioden etablert et Omstillingsutvalg som er partssammensatt. 
Omstillingsutvalget har vært en avgjørende arena slik at omstillingen har blitt gjennomført på en 
forsvarlig måte. Denne arenaen videreføres som fast ukentlig kontaktmøte som sikrer god og 
likeverdig dialog, samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse for HVO (Hovedverneombud) og 
HTV (Hovedtillitsvalgte) på kommunenivå, og er fra 2017 omdefinert til Personalråd.  Dette Rådet 
ivaretar overtallighet og andre personellmessige utfordringer på tvers av enhetene og kommunene 
Sauherad og Bø, slik at Rådet kan ivareta omstillingsavtalen som er gjort gjeldende i forbindelse med 
kommunesammenslåingen. 
 
Utviklingsarbeidet vil inn mot 1/1-2020 i størst mulig grad bli ivaretatt gjennom prosjektene å danne 
Midt-Telemark kommune.   
 
 
 
Rammene i budsjettet og økonomisk status 

Budsjettet for 2019 og Økonomiplanen 2019-2022 legger opp til  en «buffer» på tilsvarende nivå som 

tidligere gikk til inndekning av underskudd – 3,1 mill kr. 

Ved inngangen til 2018 har Sauherad kommune et disposisjonsfond på  11,9 mill kr, og overskudd 

2017 tilføres fondet i 2018 med 5,1 mill kr.  Saksomkostninger legesaken er belastet fondet med 2,5 

mill kr i 2018, evt. refusjon blir tilbakeført til fondet i 2018.  I budsjettet for 2018 er det budsjettert med 

avsetning på 7,1 mill kr til disposisjonsfond, anslag avsetning pr. okt-18 er 1 mnok.  Jfr.2. tertial 

økonomirapportering. 

I juni 2018 vedtok kommunestyret rammene som ble lagt til grunn for det videre budsjettarbeidet for 

2019-2022. Disse rammene er senere justert etter konsekvensjustering og andre signaler fra sentrale 

myndigheter. Økonomiske rammer er i hovedtrekk videreført på samme nivå som 2018.  

Det er en real-økning av rammen til oppvekst og næring, plan og teknikk - utover lønn og pris.  Dette 

har sammenheng med økte kostnader til beregning tilskudd drift og kapital private barnehager og økte 

husleiekostnader samlokalisering teknisk Bø og bortfall leieinntekter NAV Sauherad.  Prioritering i 
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budsjett  2017 var tydeligere på tiltak: bygdepakke, frivillighetssentral, legevakt, tidlig innsats, psykiatri 

og rusomsorgen.  Slike satsinger/ prioriteringer i 2019 må tas innenfor eksiterende ramme, gjennom 

en dreining av tjenesten.  I tillegg er det noe økt ressurser til MT barnevern videre i 2019. 

 

Økonomisk plan – buffer 

Rådmannen har ikke lagt inn generelle prosentvise kutt, eller gevinstmål, men helt konkrete tiltak i 

budsjett 2019.  Dette gjelder innsparing på årsverk og andre tiltak, som fremkommer under tekst-delen 

til kommunalområdet.  

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

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

 Arbeide for samordning og effektivisering av den kommunale tjenesteytingen. 

 arbeide for utvikling av næringsliv og kulturliv i regionen. 

 profilere regionen som et attraktivt bo-område og arbeidsmarked. 

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

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

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

som eget vedlegg til budsjettdokumentet.   

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

Vertskommune Sauherad  Vertskommune Bø  Vertskommune Nome   

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

Midt-Telemark Barnevern  Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll 

Midt-Telemark  Landbruk  Midt-Telemark IKT 

                Unge Talenter 

     NAV Midt Telemark 

                Kommuneoverlege 
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Generelt  

Sauherad har ikke vekst i antall innbyggere, og kan derfor ikke forvente økning i frie inntekter i 

planperioden, tvert imot en nedgang som følge av flat utvikling i innbyggertall.  Dette har Rådmannen 

hensyntatt ved kalkulasjon av frie inntekter for 2019 – og i planperioden.  

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

naturlig å sammenligne seg med, jfr. Kostra-tabell.  Rådmannen viderefører derfor noe ressurser også 

i 2019 til MT Barnevern, slik at en kan dempe utgiftsveksten, og løse utfordringene på en annen og 

mer tjenlig måte.  Med bakgrunn i rapport for MT-Barnevern er det forventninger om at de tre 

kommunene i Midt-Telemark kommer frem til konkrete endringer i dagens arbeidsmåter, og fremtidig 

forebyggende arbeid. Kommunalsjef i Sauherad leder dette arbeidet, da Sauherad er vertskommune 

for tjenesten.  

I forhold til sykefravær er nivået for hele kommunen høsten 2018 på 7,2%.  Kommunen har hatt økt 

fokus og økt ressursbruk inn mot dette arbeidet.  Arbeidet som er startet når det gjelder heltidskultur er 

et viktig tiltak som ser ut til  å påvirke sykefraværet positivt.   Videre er Sauherad  med i 

utviklingsprosjekt/ læringsverksted via KS/ BTV «Nytt Blikk» som også forventes å gi resultatet. 

Bygdepakka Bø og Sauherad er innarbeidet som et 3-årig prosjektet i økonomiplanen (2018-2020). 
Prosjektets mål er å utvikle miljøvennlige, levedyktige sentra og økt attraktivitet i den nye kommunen 
gjennom blant annet økt andel gående og syklende, styrking av kollektivknutepunkt  og forbindelsen 
mellom disse. Dette bygger opp under vedtatte mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel og 
handlingsdelen til klimaplan og energiplanen.  
  
Medarbeiderundersøkelse – 10 faktor 

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

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

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

utover i 2017, og det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2018. 

 

Et balansert investerings- og driftsnivå 
 
Sauherad barne- og ungdomsskole er det viktigste investeringsprosjektet for Sauherad.  På grunn av 
usikkerhet på drift 2018 og inntektsbetingelser for ny kommune fra 2020, er oppstart forskjøvet til 
2020.  Kommunehus og omsorgsboliger er forskjøvet ytterligere ut i perioden.   
 
Signaler fra statlige myndigheter tyder ikke på økte overføringer til kommunene i årene som kommer. 
Skatteinntektene har vist stor vekst  2015, 2016 og 2017, for å ha en mer moderate vekst inn i 2018. 
 
For å unngå begrensninger i Midt Telemark kommune sin økonomi, legger Rådmannen i sitt forslag til 
Budsjett og økonomiplan opp til et nøkternt investerings- og driftsnivå.   Målene på drift må nås før en 
kan ta beslutning om investeringer. 
  
Det er derfor viktig at alle enheter organiserer seg innenfor vedtatte rammer, slik at framtidige 
generasjoner ikke blir berørt av dagens utfordringer.  Forventning om vekst i årsverk og friske midler til 
nye tiltak må dempes, fordi handlingsrommet ligger innenfor egen ramme, og evne til omdisponering. 

  
 
Positiv netto driftsmargin i løpet av perioden 
Budsjettet for 2019-2022 innebærer at Sauherad kommune i perioden får et positivt driftsresultat.  
Kommunestyret har tidligere forutsatt at Sauherad kommune i et lengre perspektiv skal ha en netto 
resultatgrad på 1,75%.   
 
Gjennomgang av enkelte tjenesteområder 
Av forslaget til budsjett for 2019 fremgår det at brutto driftsutgifter vil være 406,8 mill kr mot  
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397,7 mill kr i revidert budsjett 2018.    
 
Usikre rammebetingelser 
Både lokale, nasjonale og globale begivenheter har anskueliggjort et behov for å være ekstra fokusert 
på behovet for å drive effektivt, arbeide med forbedringer og ha et svært nøkternt forhold til 
inntektsforventningene. Regjeringsforhandlingene kan påvirke våre rammebetingelser. Endelig 
justering på rammene til enhetene eller endring i frie inntekter må Rådmannen derfor komme tilbake 
til.   
 
Folketallsveksten i Telemark er lavere enn landet, og det gjelder også for Sauherad.  Dette betyr en 
svakere utvikling i frie inntekter fra et år til et annet, og krever at vi tilpasser kostnadene.  Lavere frie 
inntekter som følge av dette er hensyntatt i 2019, og i Økonomiplanperioden iom. nivå 2019 er 
fremskrevet. 
 
For Sauherad kommune er spesielt skattenivået på nasjonalt nivå avgjørende viktig, fordi Sauherad 
kommune er minsteinntektskommune (79% i skattenivå ift landsgjennomsnittet) og blir løftet opp mot 
det nasjonale nivået som er budsjettert til 1,8% vekst fra 2018 til 2019 (i tråd med signaler i 
Statsbudsjettet). 
 
 
 

2.   Økonomiske veivalg og strategier. 
 
Sauherad kommunes driftsøkonomi er presset.  Økonomiplanvedtaket i juni og 2. tertialrapportering 
2018 er hensyntatt i Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022. 

 
Netto driftsresultat bør som ambisjon være opp mot 1,75 % av brutto driftsinntekt (nedjustert fra 3% 
etter at momskompensasjon gikk ut av driftsregnskapet).  Denne ambisjonen er nødvendig for å ha 
økonomisk bærekraft over tid, og en viss evne til å tåle mindre endringer i rammebetingelsene.   
 
KommuneNorge sin resultatgrad var i 2017 var på 3,5%, og Sauherad hadde en resultatgrad på 1,7%.  
Sauherad vil i planperioden - etter Rådmannens forslag til budsjett - ha et netto resultatgrad på 1,85%, 
eller 0,54% korrigert for avsetning til lønn og pensjon på 5,5 mill kr. 
 
Bærekraftig investeringsnivå   
 

Finanskostnadene vil ikke øke som følge av reduksjon investeringer 2019. Rentenivå (den såkalte 
FRA-renten) ligger i området 2,53 til 3,07%.  Som følge av lavere investeringer 2019 enn 
økonomiplanen i juni, betaling av årlige avdrag, og usikkerhet investeringsprogrammet, er lånegjeld 
ved utgangen av 2018 og nye låneopptak 2019 lagt til grunn som simulering av renteutgifter og 
avdragsutgifter utover i planperioden.  
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Tabell 2.1. Utvikling i disposisjonsfond  
 
Mill kr 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

inng saldo 1/1 15,5 18,6 21,7 24,8

avsetning overskudd 2017 5,1

bruk budsjett 2018 (legesaken) -2,5

avsetning budsjett 2018 (prognose) 1 3,1 3,1 3,1 3,1

utg saldo 31/12 9,4 11,9 15,5 18,6 21,7 24,8 27,9  
 
*) 1 mill kr til avsetning disp. fond i 2018 er et anslag ut i fra 2. tertial-rapportering.   

 

 

 

 
 
 
Tabell 2.2 Utvikling i netto driftsresultat og resultatgrad 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
nto.dr.res mill kr 10,9 16,3 7,1 5,3 7,8 7,8 7,8 7,8

resultatgrad % = nto.dr.res av sum dr.inntekter 3 4,2 1,7 1,3 1,85/0,54 1,85/0,54 1,85/0,541,85/0,54

0,54% - justert for avsetning lønn og pensjon 5,5 mill kr  

 

 

I budsjettopplegget er det lagt til grunn at årlig vekst i de frie inntektene og gebyrreguleringer ellers vil 
dekke den ordinære lønns- og prisstigningen for kommunesektoren.  Dette er lagt til grunn som 
forutsetning i Økonomiplanen.  I den grad de frie inntektene ikke viser en slik vekst, vil det være krav til 
ytterligere effektivisering evt. utsettelse investeringer. 
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Endring  betalingssatser, jfr. Gebyroversikt i vedlegg 4. 
 

Gebyr for slamtømming reduksjon     43%                        

Gebyr for renovasjon økes med      28,9% 

Gebyr for vann (forbruk) uendret        

Gebyr for avløp (forbruk) økes med                        6,5% 

Husleier vurderes ihht husleieloven 

Feieavgift reduseres med         6,9 % 

SFO økes med        5 % 

Andre satser, gebyrer og egenbetalinger                           2,1% 

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

 

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

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

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

 
I forbindelse med regnskaps- og årsrapporteringene er det lagt frem dokumentasjon hentet fra SSB’s 
data vedr. kommunenes tjenesteyting og regnskapstall for 2017.  Dette viser tjenesteområdene på et 
overordna nivå, og hvor Sauherad kommune har høyere utgifter enn sammenlignbare kommuner – 
dette er tilfelle innenfor følgende områder: 

 

 
Barnehage 

 
Helse, pleie og omsorg Sosial Barnevern 

 

 
Noen hovedstørrelser Kostra - rapportering 2018 
  
 
 

 
 
Tallene indikerer kjente prioritering og nivå på tjenesteområder i Sauherad i 2017 og 2016, målt mot 
kommunegruppe 1, Telemark og landet.  Her er ikke hensyntatt utgiftsbehov eller inntektsnivå, men 
dette er en del av kriteriene for inndeling i kommunegruppe 1 (se vedlegg 2).   
 
Rådmannens verktøy for å bedre tjenestene, er samhandling på tvers mellom de største fagområdene 
Oppvekst og Helse, omsorg og velferd.  Dette skjer gjennom tverrfaglig samhandling slik at 
ressursene utnyttes bedre og til det beste for tjenestemottakeren. Samtidig er det viktig å bygge en 
lederkultur som søker kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid.  Folketallsutvikling og -
sammensetning vil også påvirke nødvendige prioriteringer og justeringer. 

 
 
 

3. Forutsetninger og økonomiske rammer 
 
3.1 INNTEKTSFORUTSETNINGER 
 

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

Gjennom inntektssystemet fordeles rammetilskuddet  til kommunene ut fra en rekke ulike kriteriedata,   
ikke minst knyttet til demografiske forhold. Med grunnlag i disse kriteriedataene beregnes det et  
utgiftsbehov for den enkelte kommunene. 
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Indeks for beregnet utgiftsbehov viser hvor tung eller lett en kommune er å drive, sammenlignet mot 
det som er gjennomsnittet for alle landets kommuner. Sauherad kommune får beregnet en høyere 
indeks på utgiftsbehov i 2019 enn i 2018.  Denne endringen fra 2018 til 2019 betyr at Sauherad er 
”dyrere” å drifte i 2019 i forhold til i 2018.  Endring i demografiutviklingen fremkommer  som endring i 
de frie inntektene og rammene til enhetene. 
 
De oppgitte indekstallene er et  ”øyeblikksbilde” for 2019, og dette vil naturligvis variere fra år til år.  

 
 
3.2 FRIE INNTEKTER - HOVEDPUNKTER FRA STATSBUDSJETTET 
 

 

Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019, og denne veksten 
forventer man skal dekke demografi, økte satsinger og økte pensjonskostnader.   

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

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

I 2019 forventes en økning i pensjonskostnadene for Sauherad kommune.  Dette vil dekkes av samlet 
avsetning til lønn.   

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

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

 

 
3.3 ANDRE FORUTSETNINGER OG ENKELTHETER SOM ER LAGT TIL GRUNN 
 
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 
Det er lagt til grunn flat framskriving av de frie inntektene i planperioden. Skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen er på nivå med 2018, 3 mill kr, og dette nivået er framskrevet i planperioden.  Det er 
brukt 2019-kroner på frie inntekter i hele planperioden.  
 
 
Utbytte fra Midt Telemark energi og Midt Telemark Kraft.  
Kjøp av Vrangfoss og dannelse av Norsjø kraft har gjort det mulig å øke utbyttenivået, de siste årene.  
Nivået i 2015, 2016 og 2017 var på 3,2 mill kr.  I 2018 er nivået noe lavere – 2,4 mill kr.  Dette nivået 
er fremskrevet i perioden 2019-2022.  Dersom utbytte blir høyere, må Rådmannen komme tilbake til 
det. 
 
Renteforutsetninger - lån og avkastning 
Renteutgiftene er budsjettert med utgangspunkt i de avtaler som er inngått, og budsjetterte renter og 
avdrag er tilstrekkelig for planlagte investeringer.  Sauherad benytter minimumsberegning for avdrag.  
Nytt nivå/ i tråd med avskrivninger vil gjelde fra 2020 – ny Kommunelov.   

Sauherad har i plansammenheng brukt den såkalte FRA-renten (markedet sin vurdering av fremtidig 
rentenivå, anbefalt til bruk i plansammenheng).  Denne renten er fra 2,53 % til 3,07%, varierende i 
perioden.   

I økonomiplanen 2019-2022 er det lagt til grunn nåværende lånegjeld pr. 31/12-18 og låneopptak 
2019.  Dette er fremskrevet inn i planperioden, flat framskrivning av renter og avdrag, er tilstrekkelig 
når en hensyntar årlige avdrag.  Investeringer og tilhørende renter og avdrag blir en sak for ny 
kommune. 
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Forutsetninger lønn og pensjon: 

Det er lagt til grunn en forutsetning om sentral lønns og pensjonsreserve på 5,5 mill kr.  Dette er 
kalkulert ut i fra en lønnsvekst på 3,25 %,  fratrukket  «overheng» er anslått til 0,6-0,8 %, anslagsvis 
4,5 mill kr.   Pensjon for KLP og SPK er det lagt til grunn sats for 2018.  Det er i Rådmannens forslag 
lagt til grunn premieprognose fra pensjonsleverandørene pr. september 2018, og det er kalkulert sats 
for KLP 13,5 % og SPK 8,8 % i 2018.   Anslag på høyere pensjonskostnader til KLP i 2019 er ikke 
kalkulert inn i rammene til enhetene, og vil bli ivaretatt av avsetning på 1 mill kr.  

 
Momskompensasjon fra investeringer.  
Ordningen med overføring av momskompensasjon fra investering til drift ble avviklet fra 2014.  
Momskompensasjonen på ordinære investeringer (momskompensasjonsordningen gjelder ikke vann 
og avløpsinvesteringer) blir ut fra dette i sin helhet bli liggende som finansieringsinntekt i 
investeringsbudsjettet og reduserer slik nødvendig låneopptak.  Dette fremkommer også av 
investeringsoversikten.  
 
Eiendomsskatt. 
For årene 2019-2022 er det lagt til grunn 2018 nivå på eiendomsskatten.  Promillesatsen på boliger 
blei økt til maksimalt lovlig 7 promille i 2012.  Ytterligere mulighet på eiendomsskatten ved å fjerne 
bunnfradraget på boliger blei iverksatt i 2016.  Sauherad har også mulighet for å re-taksere/ «kontor-
justere» i 2017 – men dette arbeidet er overført til arbeidet med NY kommune.   Foreslåtte endringer i 
eiendomsskatt ift taksering og reduksjon i maksimal promille vil gjelde fra 2020, og må hensyntas i 
arbeidet med ny kommune.   Sauherad kan fjerne fritaket de fem første på nybygg fra 2019.  Dette har 
Rådmannen lagt opp til i sitt budsjettforslag, harmonisering mot Bø. 
 
 

3.4       DEMOGRAFI OG DEMOGRAFISK UTVIKLING   
 

Demografiutvikling bygger på forutsetninger (se merknad under), men gir et bilde av hvordan 
kommunen bør innrette og dimensjonere sitt tjenestetilbud, og hvordan kommunen bør prioritere.   
 
I forhold til denne fremstilling av demografiutvikling har vi hatt en nedgang i barnehagebarn og 
skolebarn, som vi kjenner godt til gjennom reduksjon i frie inntekter.   
 
I forhold til yngre eldre (67-79 år) vil tallene stige hvert år i planperioden,  og videre vil  da de eldste 
eldre stige etter det.    
 
Tabell 3.4.1  
 

 
 

 

 

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

SSBs framskrivninger fra 2018-2040.  
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Figur 3.4.2  

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

at nivået i 2000=100. Kilde: SSB alt MMMM. 
 
Ifølge SSB er det ventet en svak utvikling i de yngste aldersgruppene i de neste årene. Frem mot 
2040 foreskriver SSB en nedgang i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år. 
 
Fra 2018 til 2021 anslår SSB (alt.«4M») lav befolkningsvekst for Sauherad, men det er betydelig 
variasjon i anslått endring innen de ulike aldersgruppene.  
I aldersgruppen 0-5 år er det anslått en liten nedgang, mens det i aldersgruppen 67-89 år er anslått en 
vekst, men ikke for de eldste eldre over 90 år. 
 
Oppstillinger bygger på SSBs middelalternativ MMMM - som står for mellomnivået for hhv. fruktbarhet, 
levealder, innenlands mobilitet og netto innvandring (anses som det mest realistiske alternativet). 

 
 
 
 

Figur 3.4.3 

 
Utvikling i aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og over 90 år for Sauherad kommune 2000-2040, 

indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB alt. MMMM. 
 
Ifølge SSB vil antall personer i aldersgruppen 67-79 år øke kraftig i de neste årene. I aldersgruppen 
80-89 år er det forventet en moderat utvikling i de nærmeste årene, og en relativt kraftig vekst etter ca. 
2022. Antall personer i aldersgruppen over 90 år ventes å reduseres i de neste årene, for så å øke 
kraftig etter 2030. 
 
Tallene på befolkning gir et øyeblikksbilde, samtidig som en framskriving gir et bilde av hvordan 
tjenestetilbudet i en kommune bør utvikle seg.  
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4. Hovedtall – drift og investering  
 
4.1 DRIFTSBUDSJETTET 
 

De forutsetningene som er omtalt foran ligger til grunn for beregninger og anslag av inntekter og 
utgifter for årene 2019 – 2022. I tabellen nedenfor (budsjettskjema 1A) vises det hvilke 
inntektsrammer i form av skatt, samt ikke øremerkede statstilskudd, som er lagt til grunn. Det som er 
disponibelt for finansiering av rammeområdene fremkommer da på siste linje i tabellen (etter 
finansinntekter og – utgifter samt avsetninger). 
 
Tabell 4.1.1 Midler til fordeling drift – tilgang på midler (Budsjettskjema 1A) 

 
Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Skatt på inntekt og formue -103 198 -102 000 -104 700 -104 700 -104 700 -104 700

Rammetilskudd og ordinært skjønn -138 299 -144 450 -145 850 -145 850 -145 850 -145 850

Eiendomsskatt -11 546 -11 388 -11 440 -11 440 -11 440 -11 440

Rente- og avdragskompensasjon -1 345 -1 706 -1 280 -1 280 -1 280 -1 280

Sum frie disponible inntekter -254 389 -259 544 -263 270 -263 270 -263 270 -263 270

Renteinntekter og utbytte -4 487 -4 297 -3 347 -3 347 -3 347 -3 347

Renteutgifter - finansutgifter 8 636 9 565 10 800 10 800 10 800 10 800

Avdrag på lån 10 079 10 100 10 710 10 710 10 710 10 710

Netto finansinntekter/-utgifter 14 228 15 368 18 163 18 163 18 163 18 163

Til bundne avsetninger 0 10 10 10 10 10

Til ubundne avsetninger disp.fond 14 820 15 340 3 084 3 084 3 084 3 084

Til ubundne avsetninger lønn og pensjon 5 500 5 500 5 500 5 500

Bruk av tidl års overskudd -9 420 -5 123 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger -2 880 0 0 0 0 0

Netto avsetninger 2 520 10 227 8 594 8 594 8 594 8 594

Til fordeling drift -237 641 -233 949 -236 513 -236 513 -236 513 -236 513

Sum fordelt drift 232 517 233 949 236 513 236 513 236 513 236 513

Merforbruk/mindreforbruk -5 123 0 0 0 0 0  
 
 
4.2 TJENESTEOMRÅDENE - ENHETENE  
 

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

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

 
Lønnsreserven 2019 er på 4,5 mill kr.  Pluss 1 mill kr er kalkulert til pensjon.  2019 er et såkalt 
mellomoppgjør. Dersom lønnsreserven ikke blir disponert fult ut, disponeres denne av 
Kommunestyret. 
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Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

ramme til fordeling 232 517 233 949 236 513 236 513 236 513 236 513

Stab Støtte Kultur og Utvikling 34 338 37 194 36 385 36 385 36 385 36 385

rådmannsteam og andre fellesutgifter 13 748 15 502 15 563 15 563 15 563 15 563

Økonomi og personal 7 006 7 312 6 921 6 921 6 921 6 921

Stab og service 8 653 9 296 8 736 8 736 8 736 8 736

kultur 4 932 5 084 5 165 5 165 5 165 5 165

Oppvekst 84 178 82 898 85 712 85 712 85 712 85 712

fellesutg. Skole og barnehage 33 409 31 318 34 818 34 818 34 818 34 818

Sauherad barne- og ungdomsskole 39 867 39 013 37 798 37 798 37 798 37 798

Midt Telemark PPT 1 520 1 535 1 670 1 670 1 670 1 670

Midt Telemark barnevern inkl. tiltak 9 383 11 032 11 428 11 428 11 428 11 428

Helse omsorg og velferd 99 420 102 251 102 259 102 259 102 259 102 259

fellesutg. Helse, omsorg og velferd 3 009 3 914 3 477 3 477 3 477 3 477

Helsetjenester 17 659 18 764 19 226 19 226 19 226 19 226

Sosial og Nav 7 965 7 982 7 302 7 302 7 302 7 302

Sauehrad Bygdeheim 19 149 18 622 17 538 17 538 17 538 17 538

Pleie og omsorgstjenester 56 013 52 835 54 717 54 717 54 717 54 717

Integrering og kompetanse -4 375 134 0 0 0 0

Næring, plan og teknikk 29 802 30 313 30 820 30 820 30 820 30 820

plan og forvaltning inkl. brann 5 887 5 970 6 102 6 102 6 102 6 102

byggdrift 19 072 20 282 21 264 21 264 21 264 21 264

vann -836 -1 171 -1 690 -1 690 -1 690 -1 690

avløp -1 010 -1 183 -1 261 -1 261 -1 261 -1 261

renovasjon 13 -19 -38 -38 -38 -38

renovasjon slam -53 -46 -59 -59 -59 -59

veg 5 035 4 611 4 509 4 509 4 509 4 509

Midt Telemark landbruk 1 695 1 889 1 992 1 992 1 992 1 992

Driftsassistansen 0 0 0 0 0 0

Felles finans(motpost avskr og ind k TIK) -15 222 -18 707 -18 663 -18 663 -18 663 -18 663  
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Tabell 4.2.2 Økonomisk oversikt driftsbudsjett.  

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

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

 Netto driftsresultat påvirkes i tillegg av finansinntekter og –utgifter.  
 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Brukerbetalinger -8 841 -9 561 -11 411 -11 411 -11 411 -11 411

Andre salgs- og leieinntekter -32 532 -35 752 -38 326 -38 326 -38 326 -38 326

Overføringer med krav til motytelse -78 671 -68 488 -70 879 -70 879 -70 879 -70 879

Rammetilskudd -138 299 -144 450 -145 850 -145 850 -145 850 -145 850

Andre statlige overføringer -32 387 -28 016 -31 411 -31 411 -31 411 -31 411

Andre overføringer -3 516 -3 569 -3 525 -3 525 -3 525 -3 525

Skatt på inntekt og formue -103 198 -102 000 -104 700 -104 700 -104 700 -104 700

Eiendomsskatt -11 546 -11 388 -11 440 -11 440 -11 440 -11 440

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

Sum driftsinntekter -409 060 -403 304 -417 622 -417 622 -417 622 -417 622

Lønnsutgifter 186 228 183 346 183 482 183 482 183 482 183 482

Sosiale utgifter 49 532 49 869 49 516 49 516 49 516 49 516

Kjøp av varer og tj. som inngår i komm tj.prod 67 503 55 676 56 272 56 272 56 272 56 272

Kjøp av varer og tj. som erstatter komm tj.prod 70 002 72 023 79 724 79 724 79 724 79 724

Overføringer 26 900 25 739 26 971 26 971 26 971 26 971

Avskrivninger 14 901 15 171 15 171 15 171 15 171 15 171

Fordelte utgifter -12 400 -4 115 -4 322 -4 322 -4 322 -4 322

Sum driftsutgifter 402 666 397 709 406 813 406 813 406 813 406 813

Brutto driftsresultat -6 393 -5 595 -10 809 -10 809 -10 809 -10 809

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -4 568 -4 297 -3 347 -3 347 -3 347 -3 347

Mottatte avdrag på utlån -7 -20 -20 -20 -20 -20

Sum eksterne finansinntekter -4 575 -4 317 -3 367 -3 367 -3 367 -3 367

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8 646 9 565 10 800 10 800 10 800 10 800

Avdrag på lån 10 079 10 100 10 710 10 710 10 710 10 710

Utlån 10 70 70 70 70 70

Sum eksterne finansutgifter 18 735 19 735 21 580 21 580 21 580 21 580

Resultat eksterne finanstransaksjoner 14 160 15 418 18 213 18 213 18 213 18 213

Motpost avskrivninger -14 901 -15 171 -15 171 -15 171 -15 171 -15 171

Netto driftsresultat -7 134 -5 348 -7 767 -7 767 -7 767 -7 767

Bruk av tidligere års regnskapsm.mindreforbruk -9 420 -5 123 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -2 880 0 0 0 0 0

Bruk av bundne fond -9 669 -6 139 -2 791 -2 791 -2 791 -2 791

Sum bruk avsetninger -21 969 -11 262 -2 791 -2 791 -2 791 -2 791

Avsetninger til disposisjonsfond 14 820 15 340 3 084 3 084 3 084 3 084

Avsetning til lønn og pensjon 5 500 5 500 5 500 5 500

Avsetninger til bundne fond 9 160 1 270 1 974 1 974 1 974 1 974

Sum avsetninger 23 980 16 610 10 558 10 558 10 558 10 558

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk -5123 0 0 0 0 0  
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4.3 INVESTERINGSBUDSJETTET    
 
Tabell 4.3.1 Investeringsbudsjett (Skjema 2 A) 

 
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

2018 2019 2020 2021 2022

Investeringer i anleggsmidler 82 941 30 237 76 692 170 582 18 898

Kjøp av aksjer og andeler 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Dekning av tidligere års udekket 484 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 84 425 31 237 77 692 171 582 19 898

Bruk av lånemidler -77 196 -27 030 -63 354 -119 466 -17 118

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

Kompensasjon for merverdiavgift -5 745 -3 207 -13 338 -32 116 -1 780

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 -19 000 0

Sum ekstern finansiering -83 941 -31 237 -77 692 -171 582 -19 898

Bruk av avsetninger -484 0 0 0 0

Sum finansiering -84 425 -31 237 -77 692 -171 582 -19 898  
 

 
De største investeringstiltakene:  
 

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

investering og bevilga statlig tilskudd, årlig bevilgning er foreslått tatt ut. 

 Sauherad barne- og ungdomsskole er ned-justert til nivå 185 mill kr (vedtak juni 2018) og flytta 

fra 2019 til 2020. Prosjektet er under utvikling, romprogram og rammene må realitets-

orienteres inn mot investeringsramme og kommunesammenslåing. 

 Kommunehuset er i fireårs-perioden lagt inn med 12 mill kr, men forskjøvet utover i perioden.  

Dette er en anslag og rammebevilgning (trinn 1) må disponeres i den hensikt å få på plass 

fundamentale bygg-behov som ventilasjon, tilfredsstillende el-løsning, heis og krav til 

universell utforming.  Dette må ivaretas på både Kommunehus l og ll (begge bygga).  

Intensjonsavtalen tilsier ivaretakelse og bruk av kommunehusene i Nye Midt Telemark 

kommune.  Skal dette være reelt,  må standard være tilfredsstillende og i tråd med lov og 

forskrift. 

 Akkerhaugen-skole bygning/ etablering av voksenopplæring ny investering 4,2 mill kr i 2019 

 Omsorgsboliger er lagt i 2019 med tanke på anskaffelse av tomt.  Strategien er et offentlig 

privat samarbeid (OPS), slik at dette kommer på plass senere i perioden sammen med 

legesenter.  Prosjektet påvirker ikke bunnlinjen i særlig grad, da tilskudd på 19 mill kr bidrar til 

prosjektet som egenfinansiering, og husleieinntekter bidrar til driftsbudsjettet som bidrag til 

økte finansutgifter, litt avhengig av driftsform.   

 Generelt er det avsatt bevilgning til lovpålagte avvik bygg med 250.000 i perioden.  Videre er 

det lagt inn spesifisert tiltak LED-belysning kommunale bygg kr 150.000. 

 Egenkapitalinnskudd KLP er en års-bevilgning på anslagsvis kr 1.000.000.  Dette er finansiert 

av budsjetterte kapitalinntekter. 

 Midt-Telemark IKT kr 1.020.000, gjelder fellesinvesteringer, dette er Sauherad sin andel.  

Beløpet er satt opp som års-bevilgning i perioden med tanke på kontinuerlig utskifting/ 

oppgraderinger. 
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 Digitalisering alarmer/ velferdsteknologi en engangsbevilgning på kr 100.000. 

 Investering knytta tll kommunereform er lagt inn som ny investering med kr 2.000.000. 

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

til generell effektivisering og investeringer IKT og kontinuerlig oppgraderinger av dagens 

løsninger.   Bevilgningen må fordeles nærmere. 

 Investeringer IKT skole er budsjettert med en eksakt bevilgning pr. år i perioden.  Dette er 

knytta til investeringer/ oppgraderinger i tråd med plan. 

 Asfaltering og vegopprustning er satt av i hele perioden med en års-bevilgning på kr 

1.000.000,   hvorav noe er eksakt spesifisert til LED-belysning med års-bevilgning kr 250.000. 

 Midt-Telemark brann og redning har en avsatt årsbevilgning utover i perioden etter 2019 med 

kr 200.000.  

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

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

faktiske planer for det eksakte år, gebyrfastsetting og fremdrift. 

 
Alle investeringsbeløpene må konsekvens-justeres ift. faktisk prosjektering og anbud.  Evt. tilskudd og 
rentekompensasjoner må tas inn som en mulighet når prosjektet vedtas. 
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Tabell 4.3.2 Investeringer i perioden  

 
2018 2019 2020 2021 2022

Krk. Fellesråd investeringer I742 350 000

Nes kyrkje 1 100 000

Furumoen byggtiltak I789

Sauherad barne- og ungdomsskole I503 18 500 000 63 000 000 103 000 000 0

Fortetning arealbruk bygg I710

Oppfølging HMS og brannavvik bygg I715 500 000 250 000 250 000 250 000 250 000

Kommunehuset l og ll - Akkerhaugen I814 4 000 000 6 000 000 6 000 000

Gvarv samfunnshus ventilasjon/avfukting I 750 000          

Notevarp, ombygging av hellegang I 200 000          

Gvarv Samfunnshus, UU tilgang med HC rampe I 120 000          

Oppgradere kommunal bygg med LED belysning I 150 000          150 000 150 000 150 000

Akkerhaugen skole - bygning 4 200 000

Omsorgsboliger I 4 000 000 32 000 000

Legesenter 16 000 000

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

IKT felles Midt-Telemark - årsbevilgning I700 380 000       1 020 000       

Digitale alarmer/ velferdsteknologi I 275 000       100 000         

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

MT fellesinvestering skole I874 1 217 000       1 092 000      982 000       448 000       

Digitaliseringsprosjekt byggesaksarkiv I 1 000 000    

Sauherad kommune skole IKT I530 560 000       

Investeringer IKT Midt Telemark/ reform 2 000 000       

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

led belysning kommunale veger 250 000         250 000         250 000       250 000       

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

Trafikksikring fatsdumper skoleveger l komm.andel 100 000       

Midt-Telemark brann og redning (fellesinv.) I844 468 000 200 000 200 000 200 000

Sum investeringer 29 723 000 17 037 000 67 692 000 161 582 000 9 898 000

Momskompensasjon 5 744 600 3 207 400 13 338 400 32 116 400 1 779 600

Overføring investering -5 744 600 -3 207 400 -13 338 400 -32 116 400 -1 779 600

Tilskudd -19 000 000

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

Låneopptak diverse investeringer 22 978 400 12 829 600 53 353 600 109 465 600 7 118 400

Låneopptak vann - og avløpsinvesteringer 31 050 000 14 200 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Låneopptak i sum alle investeringer 54 028 400 27 029 600 63 353 600 119 465 600 17 118 400

lån div inv. 182 767 200   

lån VA 44 200 000     

 låneopptak i 

planperioden 

                        226 967 200 

økonomiplanperioden

 
 
 
Tabell 4.3.3 Investeringer i perioden VAR-området (sjølkostområdet) 
 

 
 

2019 2020 2021 2021

økonomiplanperioden

vann (i.712) 9 200 000 8 000 000 1 000 000 1 000 000

avløp (i.890) 5 000 000 2 000 000 9 000 000 9 000 000

sum investeringer vann og avløp 14 200 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Låneopptak 14 200 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

låneopptak i p44 200 000   

perioden  
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Tabell 4.3.4 Utvikling i lånegjeld i perioden 

 
Mill.kr 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

282,5 276,5 282,8 298 339 343 348 363 406 422  

 

Låneopptak til startlån er ikke definert i perioden.     
Startlån vil ha en utgiftsside og en inntektsside, evt. låneopptak vil ikke belaste driftsbudsjettet i særlig grad. 
 
 
 

Tabell 4.3.5 Hovedoversikt investering 
 
Mill.kr 
 

      Budsjett  Budsjett  Budsjett  Budsjett  Budsjett 

      2018 2019 2020 2021 2022 

    

        

Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 -19 000 0 

Kompensasjon merverdiavgift -5 745 -3 207 -13 338 -32 116 -1 780 

Sum inntekter 
 

-6 745 -4 207 -14 338 -52 116 -2 780 

Kjøp varer/tj. til kommunens tj.prod 82 591 29 137 76 692 170 582 18 898 

Overføringer 
 

350 1 100 0 0 0 

    

        

Sum utgifter   82 941 30 237 76 692 170 582 18 898 

    

        

Kjøp av aksjer og andeler 
 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Dekn av tidl års udekket 
 

484 0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 1 484 1 000 1 000 1 000 1 000 

    

        

Finansieringsbehov   77 680 27 030 63 354 119 466 17 118 

    

        

Bruk av lån 
  

-77 196 -27 030 -63 354 -119 466 -17 118 

Bruk av ubundne investeringsfond -484 0 0 0 0 

    

        

Sum finansiering   -77 680 -27 030 -63 354 -119 466 -17 118 
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4.4 OPPSUMMERING I FORHOLD TIL VÅR ØKONOMISKE STRATEGI 
 

I budsjettrammesaken som ble behandlet i Kommunestyret i juni, ble det lagt noen føringer for det 
videre budsjettarbeidet i form av omstilling, nedbetaling av underskudd og fra 2017 netto driftsresultat 
tilsvarende verdi som inndekning av underskudd 3-5 mill kr.  Det er i Rådmannens forslag lagt til grunn 
3,1 mill kr til avsetning til disposisjonsfond pr. år i planperioden.   

Rådmannen vil kort redegjøre for hvordan dette budsjettopplegget ivaretar disse tre målene: 
 
Netto driftsresultat stabiliseres  
Med det opplegget som foreslås, vil det bli stabil situasjon på netto driftsresultat inntil nytt 
investeringsprogram er bestemt.  Ved utgangen av planperioden vil det være avsatt kr 28 mill kr til 
disposisjonsfond. Det er ikke lagt inn forbedringsmål i planperioden.  

 
Bærekraftig investeringsnivå skal ikke gi økte netto finansutgifter.  
De foreslåtte investeringer 2019 og tilhørende lånegjeld avgjøres ift endelig vedtak 
investeringsprogram ny kommune. 
 
Dersom det ikke er mulig å få effekt på drift/ tilpasse driften til våre inntekter, må investeringer skyves 
på dersom økonomien totalt sett skal være bærekraftig.  Inntektene i ny kommune er usikre, spesielt 
knytta til grensejustering.   
 
Illustrasjon under viser hvor mye gjeld Sauherad og andre Telemarkskommuner har i prosent av sine 
driftsinntekter, og hvor mye av kommunens gjeld som er renteksponert.  Med renteeksponering mener 
man at enhver økning i rente må dekkes av driften, og kan ikke tas ut gjennom høyere avgifter på 
VAR-området eller gjennom høyere inntekter på drift, som husleieinntekter og 
rentekompensasjonsinntekter. 
 
 
Tabell 4.4.1 Telemark-kommunenes gjeld 
 

 
 

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

 5.1 RÅDMANNSTEAMET 
 

 
Tjenestens oppgaver, aktiviteter og 
utvikling 
 

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

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

 Være kontaktpunktet ift politikk 
og administrasjon 

 Legge til rette for gode 
prosesser, spesielt 
kommunereform  

 Lederutvikling 

 Arbeidsgiverpolitikk 

 Heltidskultur/ Nytt blikk 
 
Endring 2019: 
Trening dekt av arbeidsgiver avvikles 
og opphører – somordning Bø.  Gir en 
innsparing på omtrent kr 200.000 - på 
enhetenes budsjett. 

 
 
 

 
Netto driftsutgifter –  
Tjenesteområdet sin utvikling, årsverk og sykefravær 
        
 

 

 
Nøkkeltall  

 2017 2018 2019 

Antall årsverk  hele kommunen 266 245  

Sykefravær hele kommunen  i % 7,8% 7,2%  

Netto ramme mill kr 232,5 233,9 236,5 

Nøkkeltall:    

Antall innbyggere tall 1/7- 2017 og 1/7-2018 4325 4315 høyere 

Antall bedrifter 2014/2015/2016 - 31/12 605 høyere høyere 

 
Egne målinger (i prosjekt heltidskultur): gj.snitt stillingsprosent i 
disse tjenestene var 73 % pr juni 2017 og er 82 % i september 
2018. 

 
Gj.sn still. str. Kommunene som helhet og pleie 
og omsorg spesielt 
 

 

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

71,7% pleie og 
omsorg (79,6% 
hele kommune) høyere 

Reduksjon i sykefraværet 7,8% 7,2% lavere 

    

Brukerundersøkelse  Ja  Ja  

Medarbeiderundersøkelser 
Neste gang er 

2018 Ja  

 
 

Hovedmål 
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 styrka attraktivitet og omdømme slik at vi sikrer befolkningsvekst og arbeidsplassvekst 

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

lavutslippssamfunn 

 organisasjonsutvikling slik at lederne klarer å jobbe planmessig og forbyggende 

 

Strategi  

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

innbyggere, gode tilbud og god folkehelse. 

 

Utdypende kommentarer 

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

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

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

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

trenger i fremtiden. 

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

IA-målet for 2018 er på 7,4%.   

Sauherad kommune har hatt en variasjon i sykefraværet siste årene.  Sykefraværet for 2010 var lavt 
på 7,7%. Høyeste nivå i 2013, reduksjon etter dette til rundt 8%.  Samlet sykefravær ved utgangen av 
september 2018 er på 7,2%, og det er sannsynlig av vi når IA-målet for 2018.   

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

sykefravær i % 7,7 8,1 8,7 9,8 9,3 8,5 8,5 7,8 7,2  

 

 

 

Det er en viktig realitetsorientering at sykefraværet i kommunal sektor i perioden 2000-2016 har hatt et 
nivå på mellom 8 og 10%.  KommuneNorge i 2018 lå på 9,9%. 

 

Tabell: sykefravær kommuner og fylkeskommuner 2001-2017 
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Kommunen har inngått IA (Inkluderende arbeidsliv) - avtale og vedtatt en plan for IA-arbeidet i 
kommunen. Kommunen har jevnlige møter med NAV som følger opp Sauherad på IA-planen. 

Det har videre blitt gjennomført medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte i perioden 2011-
2016.  Alle enheter har definert tiltak inn i sin virksomhetsplan for å følge opp 
medarbeiderundersøkelsen, og gjøre oss bedre.   

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

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

 

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

 

IA-arbeid, IA- avtale 

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

 

 

Resultatmål for IA-arbeidet i Sauherad kommune: 

 Reduksjon i sykefraværet, mål for 2018 er - 7,4% - realistisk å nå målet for første gang. 

 Rutiner for oppfølging  
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 Oppfølgingsplaner 

 Øke tilrettelegging og gradert sykemeldinger 

 Hindre frafall og øke inkludering 

 Øke gjennomsnittlig avgangsalder 

 

Aktivitetsmål i den forbindelse: 

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

 Systematisk forbedringsarbeid/ HMS gjennom Compilo (Kvalitetslosen). 

 Rapportere sykefravær via målkort hver måned 

 Gjennomføre medarbeidersamtaler minimum en gang pr år.  

 Øke omfanget av arbeidsutprøving og språktrening 

 

Arbeidsmiljø generelt 
Rådmannen gjennomfører medarbeidertilfredshets-undersøkelse. Denne danner grunnlag for drøfting 
på hver enhet mellom ledelse, ansatte og tillitsvalgt. Enhetsleder har ansvar for at det iverksettes tiltak 
på bakgrunn av dette. 
Ledelse og tillitsvalgte besluttet å gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse i 2018, basert på 10-
faktor.  Denne har fokus på utviklingsmuligheter og forbedringsmuligheter knytta både til ansatte og 
ledelse.  Undersøkelsen har spesielt fokus på mestring og motivasjon.   
 
Det har også i 2018 vært gjennomført  opplæring av ledere gjennom lederutviklingsprogram finansiert 
av eksterne OU-midler.  Fokuset i 2018 har vært på omstilling og utvikling knytta opp til forberedelse  
reformarbeidet - for å danne nye Midt Telemark kommune. Dette gjør at alle ledere står godt rustet til å 
være en aktiv premiss i ny epoke. 
 
 
Opplæring og veiledning 
Sauherad kommune har innført og videreutvikler den digital læringsarenaen/ KS-læring for alle 
ansatte.  I tillegg er det satt inn nytt tiltak på ansattdag for alle nytilsatte.  Det er utviklet to 
opplæringsløp i KS læring, ett for alle ansatte og ett opplæringsløp for ledere spesielt.   KS læring er 
et viktig verktøy, slik at vi på en effektiv måte sikrer dokumentert opplæring og veiledning til alle 
ansatte uansett funksjon i kommunen.  På sikt vil dette styrke vår rolle som arbeidsgiver og øke 
kvaliteten på våre tjenester.      
 
 
Hva er situasjon for kommuneNorge, hvor fornøyd er kommunale medarbeidere? 
European Employee Index (EEI) for 2017 viser at ansatte i kommuner og fylkeskommuner fortsatt har 
den høyeste arbeidsgleden i Norge.  Arbeidsgleden er beregnet ut fra en indeks som baserer seg på 
spørsmål knyttet til de syv innsatsområdene:  omdømme, overordnet lederskap, nærmeste leder, 
samarbeid, det daglige arbeidet, lønns- og ansettelsesforhold, faglig og personlig utvikling.  Dette 
tilsier at kommuneNorge har et meget godt utgangspunkt for å rekruttere gode og kompetente 
medarbeidere. 
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Global Employee and Leadership Index 2017 er basert på svarene fra 5.500 tilfeldig utvalgte norske 

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

 
 

5.1.2 Bedriftskultur og ledelse 
 

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

Rådmannsteamet legger til grunn følgende i sitt arbeid med lederutvikling:  

 God bedriftskultur skal danne grunnlaget for ansatte som er stolte av egen arbeidsplass, som tar 
ansvar for organisasjonen og hverandre ut fra et ønske om å utøve gode tjenester til kommunens 
innbyggere.  

 Alle ansatte skal kjenne til Sauherad kommunes verdigrunnlag. Verdiene skal prege alle ansatte i 
deres møte med befolkningen.  

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

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

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

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

 Bedriftskulturen skal knyttes til etiske refleksjoner og handlinger. 

 Omdømmebygging er en del av bedriftskulturen og skal vektlegge brukerperspektivet.  
 
Arbeidet med verdier/ bedriftskultur i ny kommune er startet. 
 
 
 
 

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

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune?  

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

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

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

Hva forventer lederen av deg?  

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

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

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

 
 
Arbeidet med arbeidsgiverstrategi ny kommune er startet. 
 
 

 
5.1.4 Organisasjon og organisasjonskart 

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

 struktur  

 klare linjer  

 myndiggjøring av ledere og medarbeidere 

 virkemidler i form av delegasjon 

 ansvar   
 
Sauherad kommune har en administrativ organisasjons-struktur med flat to-nivå modell. 
Administrasjonen er organisert i fire kommunalsjefområder, og hver kommunalsjef representerer 
rådmannen i hierarkiet.  Alle enheter ledes av en enhetsleder som er direkte underlagt rådmannen. 
Enhetslederne har ansvaret for personal, økonomi og tjenesteproduksjon i sine enheter innenfor 
vedtatte rammer.   
 
Endringer høsten 2018.  To enhetseldere (kultur og pleie og omsorg) i Sauherad er også enhetsledere 
i Bø.   

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

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

I Kommuneplanens samfunnsdel for Sauherad kommune er ett av målene: Sauherad kommune skal 
være et trygt sted for folk, eiendom og miljø.  
 
Kommunen har en viktig rolle i samfunnssikkerhet og beredskap, og den må gjennom risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS) sørge for å ha det nødvendige grunnlaget for forebyggende tiltak, 
beredskap og for utvikling av et robust og bærekraftig samfunn. Sauherad har vedtatt Risiko- og 
sårbarhetsanalyser og overordna beredskapsplaner som skal følges opp i kommunens drift og 
utvikling. Risiko- og sårbarhetsanalysen har konkludert med anbefalte tiltak, som de respektive 
fagansvarlige i kommunen må sørge for at innarbeides i drift, planer og budsjetter. 
 
I 2018 og 2019 er det felles politi- og beredskapsråd for Sauherad og Bø.   
Arbeidet med å lage en ny felles Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Midt-Telemark 
kommune er i gang. Den er planlagt ferdig til politisk behandling i begge kommunestyrene sommeren 
2019. Etter den er vedtatt starter arbeidet med å lage ny beredskapsplan for Midt-Telemark kommune. 
Det er planlagt ferdig til politisk behandling november 2019.   
 
 

5.1.6 Klima og miljø 

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

 sosial uro/befolknings-forflytninger 

 endring i matvaresituasjon, energisituasjon og verdensøkonomi 

 lokalt endrede værforhold  

 økte klimahensyn i utvikling av infrastruktur og arealforvaltning 

 et lavutslippssamfunn  

 et samfunn som tar vare på dyrka og dyrkbar jord og opprettholder et aktivt landbruk 
 
I Kommuneplanens samfunnsdel er samfunnssikkerhet og klima satt i sammenheng i følgende mål:   
Vi vil ha en robust kommune som tar høyde for fremtidige klimautfordringer og som er godt forberedt 
på uventede hendelser. Dette er fulgt opp i strategier. Uoversiktlige forhold rundt flyktningestrømmer 
og kommunens bosettingsarbeid i 2017 og 2018 er eksempel på at globale forhold gir utfordringer 
lokalt for Sauherad.  
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Hovedprosjekt Bygdepakke Sauherad og Bø har som mål å redusere biltrafikken gjennom planlegging 
og tilrettelegging for kollektivtrafikk og sykling.  I regi av prosjektet er kommunen i tett samarbeid med 
Statens vegvesen i gan med å utarbeide sykkelplan i kommunen. 
 
Det arbeides med kontinuerlig forbedrings- og effektiviseringsarbeid innen både  forvaltningen og 
tjenestene - som igjen gir positiv effekt mot handlingsdelen i vedtatt energi- og klimaplan: 

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

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

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

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

· Økt andel elektronisk innkjøp 
· Økt andel e-faktura 
· El-biler: El-biler er i innkjøp til Driftsenheten.  
· GS-veg Gvarv – Akkerhaugen. Det er bevilga 4 mill kr GS-veg Bø/ Gvarv.  
· Mulighetsstudie på Gvarv finansiert med kr 200.000  i Klimasats-midler.  Gjennomføres i regi 

av Bygdepakke i 2018-2019. 
· El-sykler: innenfor pleie og omsorg  

· Sauherad har fått 135.000 til ladepunkter – planlegges inn i rehabilitering kommunehuset sitt 
uteareal.  Gjennomføringen av rehabilitering utearealet blir forsert.  I tillegg planlegges det 
tre andre ladestasjoner i kommunen. 

 

 
5.1.7 Planer  
 

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

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

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

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

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

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

 
 
Arbeidet med ny kommuneplan med forslag til samfunnsdel og arealdel er i gang. I planen har en lagt 
til grunn at kommunestyrene vedtar samfunnsdelen med arealstrategier i februar 2019. Da starter 
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arbeidet med å lage et planprogram for arealdelen. Det legges til grunn at arealdelen blir vedtatt 
sommeren 2020. 

 
 
5.1.8 Utvikling i årsverk og sykefravær 
 

Årsverk Fravær Årsverk Fravær ÅrsverkFraværÅrsverk Fravær Årsverk Fravær Årsverk Fravær Årsverk Fravær Årsverk Fravær Årsverk Fravær 

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018

politisk 2 0,00 1,9 0,00 1 0,00 1,1 0,0 1,1 0,0 1,2 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0

Rådmannsteam 3,9 3,29 4,8 1,26 5,9 3,68 5,1 1,6 4,7 12,5 4,4 0,3 4,7 1,2 3,5 0,8 3,5 0,4

stab & service ) 5,9 2,06 6,1 12,23 5,9 15,18 5,9 6,6 5,5 5,1 5,8 11,9 6,5 24,1 5,5 19,9 5,5 15,5

øk &pers 5,6 0,15 5,3 1,26 6 3,12 6,3 1,3 5,5 12,9 7,5 2,5 7,5 1,4 7,9 1,3 7,8 5,8

anna (tillitssvalgt og næring) 1,7 10,14 2,5 22,63 2,4 2,47 2,6 3,3 1,3 28,1 1,2 0,9 1,3 0,4 1,5 1,5 2,0 2,3

Kultur 4,6 1,5 5,2 1,2

stab, støtte & utvikling 19,1 2,3 20,6 7,4 21,2 6,4 21 3 18,1 11,5 20,1 4,6 21,1 8,3 24,1 5,4 25,1 4,7

fellesutg skole & barnehage 5 15,54 4 15,24 4,6 9,90 3,3 6,0 2,5 13,2 2,8 8,9 5,2 8,9 5,4 7,5 5,7 1,2

Sauherad barne- og u skole 54,3 4,12 54 4,72 49,1 6,51 59,4 8,5 56 6,0 53,3 7,4 50,4 5,9 49,4 5,2 49,3 3,1

Akk skole og barnehage 15,8 8,67 16 9,67 15,7 9,18 0 30,8

Hjukseb skole og b hage 16,6 5,57 16 4,68 16,1 1,56 0 3,8

Nordagutu skole & b hage 10,7 11,12 12 14,07 11,8 7,52 0 16,2

Gvarv barnehage 27,1 11,50 25,4 10,47 22,8 13,18 0 8,8

Kultur 7,3 8,03 7,1 7,84 6,4 8,17 6,6 6,7 5,5 1,8 5,1 2,9 4,4 0,6   0,7

Tik 12,5 3,14 14,4 5,33 14,7 6,30 11,7 3,9 12,1 14,3 12,3 4,1 20,4 14,1   10,0

MT barnevern 13,1 14,31 14,7 10,46 15,1 15,66 14,6 12,8 14,4 16,2 15,4 15,2 15,5 14,,4 18,5 11,0 19,8 8,3

MT PPT 11 2,89 10,2 3,68 10,3 1,22 10 3,3 10 8,1 9,6 9,0 10,6 5,7 10,0 5,2 10,5 0,3

oppvekst 173,4 7,3 173,8 7,4 166,6 7,8 105,6 10,9 100,5 7,7 98,5 7,9 106,5 8,3 83,3 6,5 85,4 3,9

fellesutg hlse, omsorg og verferd 2,6 11,25 2,6 12,67 0,7 0,00 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0

helsetjenesten 16,6 8,07 18,5 7,23 17,2 12,70 12,6 14,7 12 12,5 12,9 6,9 13,0 8,9 14,1 5,9 16,0 8,0

pleie- og omsorgstjenester 56,2 8,0 63,6 9,0 8,9 67,1 8,6 47,8 9,4

bo- & miljøtjenesten 18,6 4,96 21,1 5,84 19,5 1,90 23,0 3,8 24,8 21,0

Sauherad bygdeheim 19,3 14,88 20,4 8,65 22,9 11,11 22,8 8,2 23,1 12,1 24,7 13,9 23,6 10,1 26,7 14,7 27,3 10,9

Hjemmetjenesten distrikt 15,5 4,92 15,7 8,44 14,6 15,55 12,3 11,3 21,2

Hjemmtjenesten Furuheim 33 10,39 33,3 11,45 32,5 12,46 30,3 13,1 21,5

NAV sosialtjenesten 4 24,43 3,7 1,78 3,7 1,91 3,9 11,5 3,6 11,0 2,5 3,0 2,3 20,7 2,2 10,8

Tik 17,1 8,8 16,7

helse omsorg & velferd 109,6 9,1 115,3 8,6 111,1 10,4 105,5 10,0 95,5 9,7 103,7 9,4 106,4 9,8 127,2 9,4 128,7 9,1

plan & forv inkl brann 4,7 11,42 4,1 2,92 3,7 0,61 3,8 5,5 2,5 4,2 2,5 9,7 3,3 7,6 3,3 3,0 3,6

driftsenhetene 24,9 6,78 25,4 13,42 24,3 11,81 24,2 14,2 21 11,4 19,0 11,7 18,7 3,3 21,9 8,2 21,7

MT landbruk 7 2,76 6,6 0,57 6,6 1,78 6,3 2,3 7 1,2 6,4 2,5 6,5 1,3 6,3 2,7 6,5 0,5

næring, plan & teknikk 36,6 6,6 36,1 9,8 34,6 8,8 34,3 10,9 30,4 8,5 27,9 10,0 28,5 4,6 31,5 6,3 6,5 11,1

hele kommunen 338,7 7,7 345,8 8,1 333,5 8,7 266,35 9,8 244,5 9,3 250,2 8,5 262,5 8,5 266,1 7,8 245,6 7,2  
 

Fravær 2018, tom oktober.   
        Årsverk er pr. 01.11.18 (pt.), faste 

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

Tallet kan også avvike fra budsjetterte årsverk i 2018. 
      

 

 

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

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

Kultur flytta fra oppvekst til stab, støtte  
Utvikling 1/7-2017, og tilsvarende for TIK fra oppvekst til helse omsorg og velferd.  Næring plan og teknikk virksomhetsoverdratt  
Bø kommune høsten 2018. 
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5.2 FAGSJEFOMRÅDE STAB, STØTTE, KULTUR & UTVIKLING 
 

 

 

Tjenestens oppgaver, aktiviteter og 
utvikling 

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

 Tillitsmannsordning (1,1 årsverk) 

 Rådmannens lederteam (3,5 årsverk) 

 Stab & service inkl. politisk sekretariat  
(5,05 årsverk)  

 Økonomi & personal (8 årsverk) 

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

 Kultur (5,39 årsverk) 

 Midt Telemark IKT kr 2.936.500 
(inkl.lisenser) 

 Midt Telemark rådet kr 307.000 

 Midt Telemark regnskapskontroll kr 
277.000  

 Midt-Telemark Næringsutvikling kr 
760.000   

 Revisjon og kontrollutvalg 940.000 
 Kirkelig fellesråd, tilskudd 3.625.000  

 
2019: 
Reduksjon i årsverk:  

Stab – ped. ressurs OPPVEKST 
50% 9 mnd. 

Økonomi og personal, 
merkantil ressurs 40% - 
HOV/STAB 

Skatteoppkrever/GDPR 

Stab – servicetorg/arkiv 100% -
midl./permisjon 

Stab – servicetorg 20% - 
reduksjon stilling 

Finansiering: reformbudsjettet 2019 

 
 

 

 
Netto driftsutgifter –  
Tjenesteområdet sin utvikling, årsverk og sykefravær 
        
 

 

 
Nøkkeltall 

 2017 2018 2019 

Antall årsverk  
(overføring av kultur 1/7-2017 utgjør 4,6 årsverk)  24,1 25,1  

Sykefravær 5,4% 4,7%  

Netto ramme mill kr 34,4 37,2 36,4 

Nøkkeltall:    

Bedre plassering på kommunebarometeret 361   

Antall henvendelser sentralbord 2746 -  

Svar INN og svar UT – starta prosess   

SvarUT for 
fakturaer fom 

mai-18 

Elektronisk handel - andel 9% Mål 10% Mål 11% 

Antall e-fakturaer pr mnd ut – andel pr. oktober 47% Mål 70% Mål 75% 

Antall manuelle lønnsslipper – andel 
Antall mobile lønnsslipper 

3% 
11% Høyere Høyere 

Antall e-fakturaer pr mnd inn-andel 60% Mål 75% Mål 85% 
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Antall ikke ferdigstilte rekrutteringssaker – andel 20% Lavere Lavere 

Antall reviderte rutiner i Compilo ift ant rutiner 64% Høyere Høyere 

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

Antall kulturskoleelever 125 115  

Medarbeiderundersøkelser 2018 2018  

 
*)Andel = antall i prosent av totalen 

 

 

Mål  

 Bedret servicegrad mot innbyggere og internt til organisasjonen 

 Frigjøre tid til veiledning og service 

 Organisasjonsutvikling slik at medarbeiderne går fra drift til veiledning 
 
Strategi  

 Effektivisere og digitalisere arbeidsprosesser 

 Forebyggende perspektiv i alt vi gjør 
 

Utdypende kommentarer 

 

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

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

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

 

 

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

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

inn sum på kr 50.000 knytta til kontingent og transportmulighet for ungdom i budsjett 2019.  

Tilskuddene til Norsk Eplefest og Kartfestivalen er videreført, og budsjettert med kr 100.000 til hver. 

 

Reduksjon i årsverk forutsetter at midlertidig kapasitet / behov 2019 i fusjonsarbeidet finansieres over 

reformbudsjettet til ny kommune 
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5.3 FAGSJEFOMRÅDE OPPVEKST 
 

 
 

Tjenestens oppgaver, aktiviteter og 
utvikling 

 Fellesutgifter skole og 
barnehage 

 Sauherad barne- og 
ungdomsskole 

 Midt Telemark PPT 

 Midt Telemark barnevern 
 
Tiltak  

- fellesutgifter barnehage: 
reduksjon 0,6 årsverk fra 
01.08.19  

- fellesutgifter barnehage:  
økte inntekter knyttet til salg 
av barnehageplass til barn fra 
andre kommuner 

- fellesutgifter skole: 
reduksjon i utgifter til 
spesialundervisning i private 
skoler 

- reduksjon lønnskostnader 
Sauherad barne- og 
ungdomsskole. Skolen har 
redusere antall årsverk fra 
august 2018- dette 
videreføres med helårseffekt i 
2019. 

 -reduksjon funksjonstillegg 
Sauherad barne- og 
ungdomskole. Skolen har fra 
august 2018 redusert antall 
kontaktlærere. - dette 
videreføres i 2019.   

- Sauherad barne- og 
ungdomsskole: lagt inn økte 
inntekter knyttet til fosterbarn 
fra andre kommuner og IMDI.  

- Sauherad barne- og 
ungdomsskole: økning på 
foreldrebetaling SFO med 5 
%, og matpenger SFO er økt 
fra kr 5 pr dag til kr 10 pr dag. 

 

 

 
Nøkkeltall  

 2017 2018 2019 

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

 
 

85,4 

 

Sykefravær i % (pr okt-18) 6,5% 

 
 

3,9% 

 

Netto ramme mill kr  84,2 82,9 85,7 

Nøkkeltall:    

Antall elever i grunnskolen/ skoleår 400 402  

Antall elever med spesialundervisning / skoleår 57 50  

Antall elever privatskoler 93 94  

Antall elever i SFO 80 91  

Antall aktive barn/klienter i barnevernet 37 38  

Antall barn i fosterhjem/institusjon/ettervern 12 15  

Antall barn i barnehage 198 184  
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Barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehage 10 8  

 
Mål 

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

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

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

 

Strategi 

 Øke tverrfaglig kompetanse og samarbeid innenfor oppvekst 

 

Utdypende kommentarer 

Barnevern 

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

arbeidsmengder. Høsten 2018 er sykefraværet lavt, og alle stillinger er besatt. Tjenesten har gjennom 

2018 blitt styrket med 1,2 faste årsverk – dette var nødvendig for å håndtere saksmengde og 

stabilisere tjenesten. Tjenesten har hatt en lavere bemanning enn landsgjennomsnittet, i tillegg til at 

Midt-Telemark har en høyere andel av fosterbarn. Det arbeides med å snu de utfordringene 

barneverntjenesten har hatt ved at mange saker burde vært løst på et lavere nivå. Tjenesten byttet 

fagprogram i 2018, og har nå elektronisk arkiv og benytter Svar Ut. Det er også iverksatt fast 

prosessrettledning til de ansatte, for å forebygge sjukefravær og utbrenthet.  

Prosjektstillingen som ble midlertidig opprettet leverer sin rapport desember 2018. Denne vil bli fulgt 

opp i 2019. Blant annet vil man se på en mer hensiktsmessig måte å organisere tjenesten på. I forhold 

til budsjett 2019 er det lagt opp en videreføring av bemanningsnivået tjenesten har ved utgangen av 

2018. Lønn til tiltaksarbeidere flyttes fra administrasjonsbudsjettet til tiltaksbudsjettet, jf 

forvaltningsrapport del 1.  

Ungdomsrådet 2018/2019 hadde oppstartsmøte i september - de har 3 møter i semesteret.  Møter 

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

med ny skole. Retningslinjer for ungdomsrådet ble godkjent av OKI-utvalget 1.november 2016 og 

danner grunnlaget for arbeidet i 2018. 

PPT 
Midt-Telemark kommunene har i 2018  7 årsverk fagstillinger og Telemark fylkeskommune har 3 
årsverk fagstillinger.  Leder og merkantil utgjør 2 årsverk. Midt-Telemark PPT fikk i budsjett 2018 lagt 
inn midler for å styrke arbeidet med tidlig innsats og system-retta arbeid ut mot kommunene. Dette er i 
tråd med sentrale retningslinjer for utvikling av tjenesten og lovkrav knyttet til systemarbeid i 
barnehager. Midt-Telemark PPT jobber systematisk med utvikling av tjenesten og har kompetanse til å 
løse flere av kommunenes utfordringer. Blant annet vil utvikling av et foreldreveiledningstilbud i 
kommunene være et aktuelt utviklingsområde, med behov for økte ressurser til tjenesten.  
 

Sauherad barne- og ungdomsskole 

Skolen har et stabilt elevtall, men har hatt en økning i antall elever med behov for spesialundervisning 
og tospråklig opplæring. Det legges opp til et tett samarbeid med bla. PPT rundt disse og i arbeidet 
med integrering. På u.trinnet og i 6.klasse er spesialundervisningen lagt opp slik at det er et 
tolærersystem. Tolæreren kan være inne i full klasse for styrking, ta ut grupper eller ha kurs. 
Tolærersystemet i basisfagene skal redusere at antall elever med spesielle behov får «en til en»- 
opplæring. All forskning viser at elever lærer best sammen med andre. Skolen har redusere antall 
årsverk fra august 2018. Det er fra august 2018 også en reduksjon i antall kontaktlærere. Dette er gjort 
for å redusere skolens utgifter fordi budsjettet var i ubalanse. Det er i budsjettet lagt inn økte inntekter 
knyttet til fosterbarn fra andre kommuner og IMDI. Skolen legger opp til å styrke og systematisere 
arbeidet med de flerspråklige elevene. 
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Det er lagt inn økning på foreldrebetaling SFO med 5 %, og matpenger SFO er økt fra kr 5 pr dag til kr 
10 pr dag.  
 
Fellesutgifter barnehage og skole 
 
Det er i budsjettet lagt inn forutsetning om reduksjon i utgifter til spesialundervisning i private skoler. 

For å lykkes med dette må vi, i samarbeid med skolene, jobbe med hvordan vi organiserer 

undervisningen til det beste for elevene. Det er økte kostnader til skoleskyss og tilskudd private 

barnehager. Fagstaben viderefører reduksjon på 70% stilling fra 2018. Det er også lagt inn en 

reduksjon på 0,6 årsverk assistent barnehage fra aug. 2019. Her må vi også i samarbeid med 

barnehagene og PPT ser på hvordan vi til barnets beste kan organisere den spesialpedagogiske 

hjelpen. Det er i budsjettet lagt inn forutsetning om økte inntekter på salg av barnehageplasser til barn 

fra andre kommuner, og en reduksjon i overføring av pedagogtilskudd til barnehagene.  

 
Det er inngått avtale om tjenestesamarbeid i administrasjonen på oppvekstområdet mellom Sauherad 
og Bø fra 2017.  Kapasiteten er under press da det fra 2018 her er gjort reduksjoner på 0,7 årsverk. 

 
 
 
5.4 FAGSJEFOMRÅDE HELSE, OMSORG OG VELFERD INKL. TJENESTE 

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

 

 

 
Tjenestens oppgaver, aktiviteter og 
utvikling 

 Nav /sosial 

 Tjenester for integrering og 
kompetanse (Tik) 

 Pleie og omsorgstjenester 

 Institusjon  

 Omsorgsboliger 

 Dag og aktivitetstilbud 

 Helse og legetjenester      

 Arbeidsmarkedstiltak 

 Miljøhygenisk 

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

 
Tiltak 2019: 

 Utleie 2 plasser Sauherad 
bygdeheim - 1,4 mill kr/ alternativt – 
nedbemanning 

 Ikke tilsette i ledig årsverk 1,6 
årsverk og driftstilskudd 
fysioterapeuter  

 Oppnå sykefraværsmålene < 9% 

 Stabil legesituasjon 
 

 
Netto driftsutgifter –  
Tjenesteområdet sin utvikling, årsverk og sykefravær 
        
 

 

 
 
Nøkkeltall  

 2017 2018 2019 

Antall årsverk   
(overføring av TIK er ca. 17 årsverk i vekst) 127,2 128,7  
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Sykefravær  9,4% 9,1%  

Netto ramme mill kr 99,4 102,2 102,3 

Nøkkeltall:    

Pleie og omsorg    

Antall tjenestemottakere 233* 320*  

 2016/2017 2018  

Gjennomsnittlig stillingsprosent 60/73% 82%  

Utskrivningsklare / døgn 4 0  

Leie av plasser andre kommuner/ døgn 

          14 
 

0  

Antall avlastningsplasser i for pårørende 2 2  

Antall saker/ behandlede søknader 260 256  

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 23 25  

Brukerundersøkelse ja ja  

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

2 avlastningsplass deles på 4 personer/rullerer 
100% 

 
100%  

NAV    

Unge uten arbeid / 18-30 år ordinære 
arbeidssøkere totalt 

27 i snitt  
2017 38 i snitt i 2018  

Ordinære arbeidssøkere 18-30 år 8 12  
Arbeidssøkere med situasjonsbestemt 
innsatsbehov  14  

Brukerundersøkelse Ja nei  
 

Helse    

Antall fødte 2017 33 31(pr d.d.)  

Brukerundersøkelse Nei Nei  

Tjeneste for integrering og kompetanse    

Nye bosettinger   10 11  

Deltakere i introduksjon  44  

    

*Den store endringen skyldes  delvis nye registreringsrutiner i fagprogrammet Profil. I 

hjemmetjenesten er det en økning i antall brukere hittil  i år med 33 tjenestemottakere.  

Mål 

 Styrke og utvikle  kommunenes hjemmetjenester slik at disse bidrar til at flere kan bo lengst 
mulig i eget hjem. 

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

 Tidlig  tverrfaglig innsats for utsatte barn og unge  
 
Alle enhetene innenfor fagområdet  skal  utvikle og yte tjenestene  med fokuset på at de bidrar til 

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

Strategi 

 Styrke tidlig innsats  og kompetanse i hjemmetjenesten for å forebygge økt behov for tjenester 
og utsette innleggelse i institusjon. 

 Understøtte frivillig innsats som en ressurs og som en arena for deltakelse og mestring. 

 Styrke tidlig innsats og lavterskeltilbud for familiene gjennom tverrfaglig arbeid  på tvers av 
tjenestene i kommunene. 

 
 
Generelle kommentarer  
 
Det er gruppen yngre eldre som øker mest de neste 5 årene. Kommunene får  også gjennom sentrale 
føringer et større ansvar for helsetjenester til sine innbyggere.  Kapasitet, kompetanse og tidlig 
innsats/forebygging er sentralt i planlegging og gjennomføring av alle kommunale helsetjenester også 
i 2019 
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NAV 
 
Nav nasjonalt gjennomgår en omstilling i tjenestene for å møte endringer i samfunnet og 
arbeidsmarkedet; likeledes lokalt. Med virkning fra 01.01.2018 er det etablert felles NAV i Midt – 
Telemark. Den nye organisasjonen har samlokalisert tjenestene i Bø og på Ulefoss med virkning fra 
01.05.2018. 
Kvalifisering for arbeid er sentrale mål  i Nav sine tjenester og i det kommunale integreringsarbeidet.  
NAV Midt – Telemark organiserer seg for å kunne bruke flest mulig ressurser på arbeidsrettet 
oppfølging og kvalifiseringstiltak.  
Det er også prioritert å videreutvikle felles og begrensende standard for skjønnsutøvelse innenfor 
regelverket av Lov om sosiale tjenester i NAV. 
Utfordringer i tjenesten er økende antall unge uten arbeid eller under utdanning. Alle har imidlertid 
tilbud om arbeidsrettet aktivitet eller kvalifiseringstiltak, blant annet ved Talenthuset i Midt – Telemark. 
Det er registrert en positiv endring med nedgang i unge med nedsatt arbeidsevne som mottar 
arbeidsavklaringspenger.   
 
 
Frivillige som ressurs 
 
Det er vært en prosess i 2018  for etablering av frivilligsentral i kommunen. Kommunene mottar et 
tilskudd på ca. 400 000 til frivilligsentral. Det er i 2018 etablert et interimsstyre for å etablere 
frivilligsentral. Inn mot ny kommune  2020 vil en også i dette arbeidet jobbe for å organisere en felles 
frivilligsentral. Det er igangsatt en dialog opp mot Bø frivilligsentral med dette som formål. Samtidig 
undersøker disse  en muligheter for lokaler til i Sauherad for å sikre utvikling og forankring i lokalt i 
Sauherad. En felles organisering vil styrke arbeidet med frivillighet i ny kommune. 
 
Helse og legetjenester 
 
Befolkningsutviklingen og medisinsk utvikling gir flere som lever med sykdom lengre og et økt behov 
for helse og legetjenester. God tilgjengelighet og kompetanse i legetjenesten er et viktig tiltak for å 
møte behovet. 
Det har vært et stort vikarbehov i legetjenesten de siste 4-5 årene, noe som gir redusert kvalitet og 
økte vikarkostnader. Legesenteret har 5 fastlegehjemler + turnuslege. I 1 av hjemlene er det vikarer 
frem til januar 2019.  
 
Det er fra tjenesten meldt  et sterkt behov for nye lokaler til legekontordrift. Dagens lokaler ble bygd for 
ca. 30 år siden er ikke tilpasset  dagens drift. Egnede lokaler vil styrke kvalitet og rekruttering til 
legestillinger. Leger har takket nei til ledige stillinger med begrunnelse i lokaler. Det er 
plassutfordringer til kontorer og laboratorietjenester. 
 Det er ikke nok kontor til alle legene, så alle er tvunget til å ta en kontordag i uka. Med alle fastlegene 
på plass, er det behov for å styrke hjelpepersonell ved legesenteret. Det er til tider lange køer utenfor 
laboratoriet. Dette er det ikke funnet plass til i 2019 budsjettet. I 2018 gjennomføres et forprosjekt der 
en ser på alternativer for nytt legesenter og organisering av dette. Dette sees i sammenheng med  
bygging av  sentrumsnære  omsorgsboliger på Gvarv. 
 
Arbeid med ny kommune fra  2020. Det har i forbindelse med dette vært en gjennomgang av alle 
interkommunale samarbeid.  Det er konkludert med et behov for å ha en 100% stilling som 
kommuneoverlege. På bakgrunn av dette arbeidet  er det lagt inn en økning  på 0,2 % ressurs ( på 3 
kommuner) på kommuneoverlegestillingen. 
Kommunepsykolog  felles for Bø og Sauherad ble ansatt i 2017.Stillingen bidrar inn mot kommunenes  
forebyggende arbeid og spesielt fokus på forebygging innenfor psykisk helse hos barn og unge. 
Stillingen er delvis finansiert av tilskudd fra Helsedirektoratet. 
 
Psykisk helse og rus. Kommunen har fått et økt ansvar for personer med  behov for disse tjenestene. 
Styrking med årsverk er tatt ut av budsjettet for 2019. Omsorgsboligene i Holmenvegen tildeles i dag 
til brukere av tjenesten for psykisk helse og rus med behov for bolig. En vil vurdere samlet  
ressursbruk og kompetansebehov i planlegging av ny kommune.  
 
Det har vært 31 fødsler hittil i år, og en regner med 5-6 til i løpet av året. I 2017 var det 34. Sauherad 
har felles jordmor med Nome kommune. 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste har nå alle stillinger besatt inkludert familieveileder. Dette skal 
bidra til å  styrke arbeidet med tidlig og forebyggende innsats for barn og unge.   
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Det tverrfaglige samarbeidet opp mot skole, barnevern og flyktning tjenesten innfører en 
samarbeidsmodell for å gi et samordnet og koordinert tilbud. Tidlig innsats og forebygging er fokuset 
for dette endring i organisering.  
En bør videreutvikle helsestasjonen som en arena for tidlig innsats. Dette er en viktig arena å 
forebygge negativ utvikling og   forhindre større og mere inngripende tiltak overfor barn og familier. 
 
Arbeidet med å etablere felles fysio- og ergoterapitjenester og hjelpemiddelsentral i samarbeid med 
Bø kommune er fullført i pr 01.06.18. Dette har  styrket fagmiljøet og redusert sårbarhet i drift. 
Hjelpemiddelbehovet vil øke med flere hjemmeboende eldre.  
Bø, Nome og Sauherad har et felles prosjekt for  å innføre velferdsteknologi. En bytter ut 
trygghetsalarmer til digitale og en vil prøve ut automatiske medisin dispensere i 2019. Målsettingen for 
dette arbeidet er å bidra og økt egenmestring og trygghet i eget liv.  
 
Hverdagsrehabilitering, opptrening, hjelpemidler er viktige tjenester for å nå målene om at flere skal 
kunne bo lengre hjemme og forebygge økt behov for tjenester. KOSTRA tall viser at Sauherad har god 
dekning på tjenestene  i dag om en sammenlikner med tilsvarende kommuner og landet. Det er i 2019 
inndratt ledig driftstilskudd. En vil vurdere totalkapasitet og bruk av ressurser i arbeidet med å 
planlegge tjenesten for ny kommune fra 2020. 
 
 
Pleie og omsorgstjenestene 
 
Kommunen driver en effektiv pleie og omsorgstjeneste med stor vekt på tjenester i hjemmet fremfor 
institusjon. Det er høy dekning i forhold til helsefagarbeidere og sykepleiere i de faste stillingene og 
stillingsstørrelse for fagarbeidere og sykepleiere har økt siden vi startet opp med heltidsprosjektet i 
2016. Undersøkelser av kommuner viser også  en sammenheng mellom  høy andel av ansatte med 
fag kompetanse og gode driftsresultater for tjenesten. Økonomi og kvalitet. 
Det har vært ledig kapasitet på Sauherad Bygdheim på korttidsplasser i 2018.11.06. 
 
Bevisst satsning på utvikling og kompetanse i hjemmetjenesten har gjort at flere mottar tjenester i eget 
hjem. Det har også  vært  en  liten nedgang i aldergruppen 90 + i 2018. 
 
For 2019 er det budsjettert med utleie av 2 plasser ved Sauherad Bygdeheim. Om det er  et behov for 
leie av plasser, vil vi avklare ved at vi sender ut en forespørsel i 2018. Alternativt vil en måtte en 
redusere  på drift. Enheten vil følge tett opp på dette. 
 
Pleie og omsorgstjenesten har styrket kompetansen i sine tjenester med etablering og organisering av 
fagstillinger knyttet til sykepleierstillinger, i 2018. Vi har nå fagsykepleiere innen kreft, demens og 
ernæring/diabetes, knyttet til Hjemmesykepleien og Furumoen. Dette videreføres i 2019.  
Hverdagsrehabilitering er etablert som en fast tjeneste i kommunenes omsorgstrapp  ifra 2018  og 
videreføres i 2019 
 
Dagtilbud til eldre. Det er ansatt en Aktivitetsleder for eldre i 2018.  Denne har base på Furuheim og 
legger opp til et bredt tilbud på stua der.  Samtidig er det lagt vekt på at dette tilbudet  skal utvides til å 
bli et dagtilbud som kan nå flere hjemmeboende og at det skal være et aktivitets-, kultur- og 
mestringstilbud som  skal  bidra til  å forebygge isolasjon, ensomhet og de helsemessige 
konsekvensene dette kan gi. 
 
Hele Furumoen (fra 8 til 24 plasser) i 2018 omgjort til Institusjon, langtidsplasser for mennesker med 
demens.  I tråd med KS vedtak om å styrke tjenesten til personer med demens i kommunen. 
Tilrettelegging på bygg ble fullført i 2018. 
I budsjett for 2019 er det lagt inn en økning i bemanning. Dette er grunnet i økt tjenestebehov hos 
brukerne og for at tjenestene skal gis  innenfor forsvarlighetskravet. 
 
Bo og miljøtjenesten gir pr i dag miljøtjenester til 12 brukere, samt avlastning (før og etter skoletid, og 
helger). Tjenesten er svært fleksibel og yter hjelp ut fra individuelle behov, da vi ser at brukergruppen 
er i stor endring.  
Det er etablert eget brukerutvalg i 2018 sammen med Bø.  
 
Bygdeheimen har hatt kapasitet på korttidsplasser fra april 2018. Har holdt igjen bemanning i flere 
perioder. Utarbeider en strategi for utleie av inntil 2 rom på korttidsavdelingen i 2019.  
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KAD (kommunen akutte døgnsenger) - Tilbud sammen med Bø. Utvidet til også å gjelde 
pasientgrupper innefor rus/psykiatri. 
Tjenesten har fokus på kompetanse innenfor fagområdene diabetes, kreft, hjerte/lunge, rehabilitering, 
demens, sår, ernæring.  
 
 
Tjenesteutvikling  
 
Prosjekt Heltidskultur. Viser god utvikling og gode resultater på måltall i 2018. Økt stillingsprosent for 
faglærte, færre ansatte å forholde seg til for brukere og større fleksibilitet for brukere i hverdagen. Tid 
til brukerne og styrket rekruttering. 
Enhetene jobber målrettet og  bra med heltid. Fått god omtale i nasjonale magasin og fagartikler.  
 

 
 
 
   

 
TIK - Tjenesten for integrering og kompetanse 
  
Bosetting av enslige mindreårige er avviklet i 2018 på grunn av for få bosettinger. Det er gjennomført 
en nedbemanning knyttet til dette.  Risiko i budsjett 2019  er usikkerhet knyttet til nedgang av bosatte, 
mindre integreringstilskudd, men fortsatt mange i introduksjon og oppfølging på grunn av tidligere 
bosetting. 
Grunnbemanning i hele Tik, med introduksjon og voksenopplæring er ca. 11,8 årsverk i 2019. Videre 
har tjenesten 1,6 årsverk igjen som overtallighet fra bosetting av EM, som må avvikles i 2019. Videre 
er det litt over 5 stillinger som er knyttet til ekstratilskudd. Kommunen er bedt om bosetting av 10 
(usikkert) nye flyktninger for 2019. Videre vil en i 2019 jobbe med å slå sammen tjenestene 
voksenopplæring og flyktning tjeneste i Bø og Sauherad, til en tjeneste inn i Midt-Telemark kommune. 
 
Antall deltakere introduksjonsprogrammet har vært høyt i 2018 med 44 personer. Snitt tidligere år har 
vært ca. 30 deltakere i introduksjon. 
Familiearbeidet er styrket med familieveileder/boveileder som følger opp i tjenesten og i 
undervisningen. 
Dette er delfinansiert av ekstratilskudd og midler fra Bufdir 
 
 
 

5.5 FAGSJEFOMRÅDE NÆRING, PLAN OG TEKNIKK 
 

 

 
Tjenestens oppgaver, aktiviteter og 
utvikling 

 Kommunale bygg og eiendommer 

 Kommunalteknisk infrastruktur 

 Renovasjon og avløpsslam 

 Fysisk kommuneutvikling 

 Næringsutvikling 

 Plan-, bygge og delingsaker 

 Matrikkelsaker 

 
Netto driftsutgifter –  
Tjenesteområdet sin utvikling, årsverk og sykefravær 
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 Forurensningssaker/miljøsaker 

 Landbruk 

 Brann og redning 
 

Nye kostnadselement 2019/ tiltak: 

 Redusere tap ved å ta i bruk 3 PU 
boliger 

 Reduksjon av tap ved å si opp 4 
utleieboliger. 

 Stort etterslep på vei- og 
byggvedlikehold. 

 Økte kostnader pga Sauherad sin 
del av husleie ved teknisk i Bø. 

 Ny enhetsleder bygg. 

 Midlertidig nedlegging av 
svømmebassenget ved Gvarv 
skole. 

 Ny avtale 110-sentralen 

 

 
Nøkkeltall  

 2017 2018 2019 

Antall årsverk  (virksomhetsoverdragelse Bø 
høsten 2018) 31,5 

 
6,5  

    

Sykefravær  6,3% 11,1%  

Netto ramme mill kr  29,8 30,3 30,8 

Antall kvadrat bygg kommunalt eie 24419 24419 24419 

Antall kvadrat bygg, kommunalt leie 1544 1544 1544 

Antall byggesaker  95 86  

Antall ferdigattester  40 13  

Antall matrikkelsaker  26 23  

Antall vedtatte reguleringsplaner  5 1  

Antall reguleringsplaner i prosess  5 6  

Antall tilkoplingssaker 0 24  

Antall nye boliger 1 8 -4 

Antall km vei totalt 65 65 65 

Antall km vei asfaltert i året   2 

Antall abonnenter vann 1314 1315  

Antall abonnenter avløp 971 972  

Antall abonnenter slamtømming 796 793  

Antall abonnenter renovasjon 2620 1822  

Antall piper 2254 2369  

Brukerundersøkelse Nei Nei  

Medarbeiderundersøkelser nei Ja  

Hovedmål 

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

velstelt. 

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

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

gjennom aktivt planarbeid, veiledning og oppmerksomhet. 

 

Strategi 

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

forebyggende og forutsigbar innsats. 

 

Utdypende kommentarer 
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Mål og strategier samsvarer med mål i kommuneplanens samfunnsdel og formannskapets 

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

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

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

(Driftsenheten) vil forslag til budsjett føre til at våre kjerneoppgaver kun kan løses på et absolutt 

minimum. God kommunikasjon og respekt for roller blir viktig for å motvirke belastning på 

organisasjonen og for at ikke målene skal bli unødig skadelidende. Plan og forvaltning har som alltid  

risiko på inntektssiden (gebyrinntekter avhengig av aktivitetsnivået i kommunen). 

Plan og forvaltning:  

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

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

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

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

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

av vedtatt kommuneplan og gjeldende plan- og bygningslov. 

Driftsenheten:  

Vedlikehold av bygg har et betydelig etterslep. Furuheim har et  etterslep på beisning på minst kr. 

750.000,-. Målet må være å starte arbeidet med å ta igjen oppsamlet etterslep, men budsjettet for 

2019 gjør dette umulig. Etterslepet er grundig dokumentert i vedlikeholdsbasen. Over flere år har 

avdelingen gått i underskudd på utleie av boliger, derfor vil vi gå inn og redusere innleie fra den 

kommunale Stiftelsen. Videre kommer vi til å se om det er mulig å øke husleien til «gjengs» leie, noe 

som er i tråd med husleieloven. Det vil være viktig å jobbe for et riktig nivå både på innleie og utleie av 

boliger for å unngå store tap. Vi vil fortsette arbeidet med å sikre våre bygg med tanke på brann. 

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

investeringsbudsjett.  

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

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

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

stikkrenner. I forslag til budsjett blir rammen for svake til å ta igjen etterslep. Driftsrammen er lav og 

derfor er det viktig å løfte opp de dårligste veirodene ved å foreta investeringer som styrker veiene inn 

i fremtiden. 

Det er nye momenter som har kommet til i løpet av året som fører til at budsjettforslaget for 2019 er 

umulig å gjennomføre. Tap av leieinntekter fra NAV, omhjemlingskostnader ved Furumo, 

rentekompensasjon til private barnehager, andel leie ved teknisk i Bø og andel av 

enhetslederkostnadene for enhetsleder i byggavdelingen utgjør til sammen kr. Kr.1.800.000,-. Vi er 

kompenser med kr. 800.000,- og har foreslått innsparinger på følgendeområder for å få et budsjett i 

balanse:  

Innsparingskravet fra rådmannen på kr. 1,000` i teknisk kommer frem fordelt på følgende vis: 

- Stillingsreduksjon   kr. 250` 

- Redusert renhold   kr. 100` 

- Bygg vedlikehold   kr. 350` 

- Legge ned drift av svømmebasseng  kr. 300` 

 

Montering og demontering av bannere er kalkulert til kr. 90.000,- pr. år. Dette ligger heller ikke inne i 

budsjettforslaget og vil ikke bli utført i 2019. Store deler av budsjettet for eksempel innenfor bygg går 

til lønn og faste kostnader. Den variable delen ligger innenfor det som er beskrevet i samme avsnitt. 

Renhold: Avdelingen vil forsøke å gå over til en teambasert tjeneste i 2019 i samarbeid med Bø. En vil 

fortsette med å utvikle vaskeritjenestene i ny kommune.   
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Generelt: Teknisk i Sauherad har en liten men hardtarbeidende stab. På flere områder en den for liten 

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

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

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

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

I 2019 vil teknisk i Bø og Sauherad jobbe ut i fra kontoret i Bø. Det ansatte vil jobbe i begge 

kommuner og her vil en raskt se konturene av innsparinger, selv om en på noen områder må sikre 

staben for ikke å gå glipp av en betydelig inntektsside. Faglig sett vil kommunene komme styrket ut av 

den sammenslåingen som nå blir gjennomført i Midt Telemark, men i det første året må en regne med 

noen ekstra løft for å få til et godt og effektivt samarbeid. 

VAR: Arbeidet med forsterkning av VA området er godt i gang og vil bli jobbet videre med i 2019. 

Viktige moment vil være å få på plass høydebasseng på Hørte, jobbe med innlekk og feilkoblinger på 

kloakknettet, lekkasjesøking på vannsiden og utskifting av gamle vannrør. I forslag til VA budsjett er 

stillingen på vannverket økt fra 60 til 100 %. Videre er det viktig å få en helhetlig plan for VA, og derfor 

er det i forslag til budsjett lagt inn midler til en kommunedelplan for VA sammen med Bø. Gebyret vil i 

snitt øke med 6,3 %. Det var planlagt å innføre hytterenovasjon, men ble politisk midlertidig stoppet, 

og det vil være naturlig å komme tilbake til dette etter 2020.  Anbudet for renovasjon skal ut på anbud. 

Forslaget er at glass og metall vil skal sorteres hjemme i ny ordning. 

Investeringer i VA 2019 
 
 Kostnad i kroner i 2019 

Sauherad har innført drifts overvaking innenfor VA. Ikkje fullført 1.000 

Høydebasseng Hørte. Grunnlagsinvestering i ledningsnett og vei blir byget i 
2018. Høydebasseng skal bygges i 2019. Vi gjør dette for å sikre 
brannvann og drikkevann til innbyggerne. 

6.500 

Høydebasseng Nordagutu, Grenda har et 100 år gammel damplok basseng 
på 80 m3. Dette gir ikke innbyggeren sikker vannforsyning og vil være altfor 
dårlig sikring ved en brann. Vi har altfor dårlig leveringssikkerhet til en 
storkunde som Sykehuset Telemark, med tanke på at dette er en 
helseinstitusjon og en stor arbeidsplass. Kostnaden for veg, 
tilførselsledninger og nytt basseng er stipulert til kr 14.500.000,-. Det er 
viktig å merke seg at dette prosjektet også fører til utvikling av et nytt og 
privat boligfelt i grenda. 

750 

Gvarv renseanlegg, slampresse. Dagens utstyr er utslitt og kan stoppe når 
som helst. En stopp vil sette renseanlegget ut av drift 

1.400 

Generell opprusting av vannledningsnettet. Mange dårlige kummer. 1.000 

Generell opprusting av avløps og overvannsnett.  1.000 

Ny VA ledning forbi Gvarv skole. Må byttes ut før en bygger vei til skolen 2.500 

Felles VA plan med Bø 300 

Digitale vannmålere i kommunale bygg 250 
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Vedlegg 1  Driftsbudsjett 2019 – Rådmannens forslag (eget trykt 
vedlegg) 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kommunenavnet er kommunenummeret)  
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Vedlegg 3  Selvkostoppstillinger 
 

 

 
 

   

 



26/18 Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2019 og økonomiplan - 18/12039-1 Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2019 og økonomiplan : Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022

Budsjett – og økonomiplan   2019 - 2022 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26/18 Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2019 og økonomiplan - 18/12039-1 Orientering om rådmann sitt budsjettforslag for 2019 og økonomiplan : Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022

Budsjett – og økonomiplan   2019 - 2022 

 

Vedlegg 4  Gebyrregulativ 2018 
 

(satsene 2019 - er kalkulert i tråd  Rådmannens forslag) 
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Vedlegg 5  Investering VA området: 
 

 

 

 

Investeringer i VA 2019 
 
 Kostnad i kroner i 2019 

Sauherad har innført drifts overvaking innenfor VA. Ikkje fullført 1.000 

Høydebasseng Hørte. Grunnlagsinvestering i ledningsnett og vei blir byget i 
2018. Høydebasseng skal bygges i 2019. Vi gjør dette for å sikre 
brannvann og drikkevann til innbyggerne. 

6.500 

Høydebasseng Nordagutu, Grenda har et 100 år gammel damplok basseng 
på 80 m3. Dette gir ikke innbyggeren sikker vannforsyning og vil være altfor 
dårlig sikring ved en brann. Vi har altfor dårlig leveringssikkerhet til en 
storkunde som Sykehuset Telemark, med tanke på at dette er en 
helseinstitusjon og en stor arbeidsplass. Kostnaden for veg, 
tilførselsledninger og nytt basseng er stipulert til kr 14.500.000,-. Det er 
viktig å merke seg at dette prosjektet også fører til utvikling av et nytt og 
privat boligfelt i grenda. 

750 

Gvarv renseanlegg, slampresse. Dagens utstyr er utslitt og kan stoppe når 
som helst. En stopp vil sette renseanlegget ut av drift 

1.400 

Generell opprusting av vannledningsnettet. Mange dårlige kummer. 1.000 

Generell opprusting av avløps og overvannsnett.  1.000 

Ny VA ledning forbi Gvarv skole. Må byttes ut før en bygger vei til skolen 2.500 

Felles VA plan med Bø 300 

Digitale vannmålere i kommunale bygg 250 
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Arkivsak-dok. 18/12785-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering - saksomkostninger i forbindelse med kommunens tap i 

Høyesterett 
 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Den 11. oktober 2018 avsa Høyesterett dom i ankesaken om reservasjonsrett for fastlege 

ved Sauherad Legesenter. Sauherad tapte saken og må betale motpartens saksomkostninger på 2,5 

millioner kroner. Rådmannen opplyste i saksfremlegg til kommunestyret at hun vil foreslå for 

formannskapet at kommunen går i dialog med statlige myndigheter for å få dekket de økonomiske 

kostnadene kommunen har hatt i denne saken. 

 

 

Leder i kontrollutvalget har bedt om at rådmannen innkalles til møtet. Det ønskes at det gis en orientering 

omkring grunnlaget som kommunen mener foreligger for å kunne kreve at staten skal dekke kostnadene i 

forbindelse med at kommunen tapte i Høyesterett.  

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunalsjef Cecilie Stangeby møter for rådmannen i saken.  
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Arkivsak-dok. 18/00187-5 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 26.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

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

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

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

uttalelse om kommuneregnskapet. 

 

Saksopplysninger: 
Hjemmelen for dette finner man i Kommunelova: 

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

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

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

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

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

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

kontroll til kontrollutvalget. 

  

Det er også beskrevet nærmere i Kontrollutvalgsforskriften: 

§ 6.Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 

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

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

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

 

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

revisor. 

 

Oppdragsrevisor Birgitte L. Bøen vil orientere om revisjonsarbeidet i Sauherad kommune i møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/12037-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Møte og arbeidsplan 2019 - Sauherad kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.  
 

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

utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2019, Onsdager klokka 09:00: 6.2.2019 – 24.4.2019 – 12.6.2019 – 11.9.2019 – 20.11.2019 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget for 2019. 

Saken legges videre frem som orienteringssak i kommunestyret.  

 

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

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

forskrift er pålagt å behandle.  

 

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

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

 

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

en samlet plan for virksomheten i valgperioden.  

 

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

om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.06.04.  

 

Sekretariatet legger frem følgende forslag til møtetidspunkt og forslag til agenda for 2019: 

 

Onsdag 6. februar 2019 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Årsmelding 2018 for Sauherad kontrollutvalg  

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport del I og II – Midt-Telemark Barnevernstjeneste 

 Vurdering av forvaltningsrevisors uavhengighet 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/eventuelt  
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Onsdag 23. april 2019 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Regnskap for 2018 for Sauherad kommune  

 Melding om andre reviderte regnskap (skatteoppkreveren) 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Onsdag 12. juni 2019 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Orientering fra revisor 

 Virksomhetsbesøk/orientering?  

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Onsdag 11. september 2019 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020  

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon for 2019  

 Vurdering av revisors uavhengighet  

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Onsdag 20. november 2019 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Møte- og arbeidsplan for 2020  

 Orientering om budsjettet for Sauherad kommune 2020  

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

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

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

 

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

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

Tentativt leveringstidspunkt oppgis i planen så langt som mulig.  

 

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

 

Kurs/Konferanser 

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

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

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

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

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

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

kommunerevisorforbund (NKRF) eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er viktige samlinger for 

å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra 

hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

 

Aktuelle datoer:  

- NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 30-31. januar 2019, på Gardermoen  

- Temark Vårkonferanse i april  

- Temark Haustkonferanse i november  

- Forum for kontroll og tilsyn, konferanse 4-5. juni 2019, i Kristiansand 
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Arkivsak-dok. 18/00173-15 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 26.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Referatsakene tas til orientering 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker 

 NKRFs kontrollutvalgskonferanse 30-31. januar på Gardermoen. Påmeldingsfrist 18. 

desember. 

 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 

 Forvaltningsrevisjon av Informasjonssikkerhet – Behandling i Bø kontrollutvalg. 

 

2. Saker behandla i kommunestyret 

 Forvaltningsrevisjonsrapport – IRMAT 

 

3. Innkommen post 

 Brev fra Bø Miljøstasjon 

 

4. Neste møte 06.02.2019, kl. 09:00 

 Årsmelding 2018 for Sauherad kontrollutvalg  

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport del I og II – Midt-Telemark 

Barnevernstjeneste 

 Vurdering av forvaltningsrevisors uavhengighet 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/eventuelt  

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 

- Saksfremlegg og saksprotokoll KU Bø – Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt  

- Brev frå Bø Miljøstasjon – Kommentarer til rapporten fra kommunerevisjonen – IRMAT AS 
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Onsdag 3. oktober, 2018 

Tilstandsrapport for 

grunnskolen 2018 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 

rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Ja  Nei 

Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)    X 

Organisasjonene    X 

Skoler  X   

Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen  X   

Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen   X  

 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 

kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 

disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 
 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 

 Private skoler med rett til statstilskudd 

  

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 
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Side 2 av 26 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 - 3. oktober 2018 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 

dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god 
kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på 

opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 

omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer 
omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 

opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Hovedområder og indikatorer 
 

1.1. Elever og undervisningspersonale 

 

 

1.1.1. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 

årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 

denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 

Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 

godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

 

 

Lokale mål 
Det er et generelt mål for kommunen å øke innbyggertallet, noe som også vil påvirke 
elevtallsutviklingen. 

Antall elever har gårr noe ned. 

  

 

 

 

Sauherad kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform  

Indikator og nøkkeltall  2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

Talet på elevar 466 440 414 406 400 

Årsverk for undervisningspersonale 42,7 40,4 41,2 43,8 44,2 
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Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med 

godkjent utdanning 
100,0 99,5 98,5 97,9 94,6 

Sauherad kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge 

kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

 

1.1.2. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 

Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, 

hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre 

sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 

kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 

det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 

norskopplæring. 

 

 

Lokale mål 
  
Lærertettheten ved Sauherad barne- og ungdomsskole bør ligge over nasjonalt nivå. 
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Sauherad kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 

Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

1.2. Læringsmiljø 

 

 

1.2.1. Elevundersøkelsen 

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser 

obligatoriske: 

 Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

 Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 

 Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 

 Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 

 Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 

elevrådsarbeid. 

 Andel elever som mobbes (prosent): Se egne diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntaket er andel mobbet som er i prosent. 

 

 

Lokale mål 
Sauherad kommune skal ligge på linje med nasjonalt nivå i reultatet. 

Elevtallet i Sauherad kommune er forholdsvis lavt. 

Målet er å skape trygt miljø og få flere barn og unge i aktivitet. Det er nulltoleranse for mobbing. 
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Sauherad kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 



30/18 Referatsaker 26.11.2018 - 18/00173-15 Referatsaker 26.11.2018 : Tilstandsrapport for grunnskolen 2018

Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 8 av 26 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 - 3. oktober 2018 

Sauherad kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

 

1.2.2. Mobbing på skolen (prosent) 

Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet på skolen 2 eller 3 ganger i måneden 

eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på 

svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». 

Andelen elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene 

opplever å bli mobbet. 

 

 



30/18 Referatsaker 26.11.2018 - 18/00173-15 Referatsaker 26.11.2018 : Tilstandsrapport for grunnskolen 2018

Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 9 av 26 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 - 3. oktober 2018 

Lokale mål 
Målet er å skape trygt miljø og få flere barn og unge i aktivitet. Det er nulltoleranse for mobbing. 

  

 

 

 

Sauherad kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Sauherad kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

 

1.2.3. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 
ganger i måneden eller oftere (prosent) 

Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli 

mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på 
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skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 

ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt 

mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 

elevene opplever å bli mobbet. 

 

 

Lokale mål 
Elevtallet ved Sauherad kommune er forholdsvis lavt. Det medfører at resultatene kan variere mer enn i 
større kommuner. 

Målet er å skape et trygt og godt miljø og få flere barn og unge i aktivitet, og ha nulltoleranse for 
mobbing. 

  

 

 

 

Sauherad kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Sauherad kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

1.3. Resultater 

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 

gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

 

 

1.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De 

nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 
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 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 

er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 

mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
Lesing: Minst 75% av elevene skal være på mestringsnivå 2 og 3. 

Regning: Minst 75% av elevene skal være på mestringsnivå 2 og 3. 

Engelsk: Minst 75% av elevene skal være på mestringsnivå 2 og 3. 

Målet er å øke elevenes læringsutbytte gjennom systematisk kompetanseutvikling i satsingen Vurdering 
for læring og Liv og røre. 

I tillegg er det et mål å avdekke behov for hjelp og sette inn tiltak tidlig. 
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Sauherad kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Sauherad kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Sauherad kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Sauherad kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

 

1.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 

den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
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Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 

prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene de får er rimelige 

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 

ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 

mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
Lesing: Minst 75% av elevene skal være på mestringsnivå 3-5. 

Regning: Minst 60% av elevene skal være på mestringsnivå 3-5. 

Engelsk: Minst 70% av elevene skal være på mestringsnivå 3-5. 

Målet er å øke elevenes læringsutbytte gjennom systematisk kompetanseutvikling i satsingen Vurdering 

for læring og Liv og røre.  

I tillegg er det et mål å avdekke behov for å hjelpe og sette inn tiltak tidlig.  
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Sauherad kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - 

Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

 

1.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 
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 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

 

Lokale mål 
Ved avgang av 10. trinn skal elevene ligge på nasjonalt nivå. 
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Skoleeiers egenvurdering 

 

1.3.4. Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål 
Sauherad kommune skal ligge på nasjonalt nivå. Nasjonalt nivå i 2018 er 41,7. 
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Skoleeiers egenvurdering 

1.4. Gjennomføring 

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

 

1.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 
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Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 

grunnskolen. 

 

Lokale mål 
Det er et mål at alle som avslutter grunnskolen skal være registrert i videregående opplæring høsten 
2018. 
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Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen eller det opplæringskontoret du har valgt. 

  

 

  

For grunnskoler finnes ikke økonomi og overgangar på skolenivå. Nasjonale prøver i engelsk 

gjennomføres ikke på 9. trinn. 

For videregående skole finnes ikke undervisningspersonell, økonomi, gjennomføring og gjennomføring 

(R94) på skolenivå. 

For fag- og yrkesopplæring finnes ikke gjennomføring av læretiden og sysselsetting på 

opplæringskontornivå. Lærlingundersøkelsen er en frivillig undersøkelse og det mangler derfor data for 

noen opplæringskontor som ikke har gjennomført undersøkelsen. 

 
 

 



30/18 Referatsaker 26.11.2018 - 18/00173-15 Referatsaker 26.11.2018 : Kommentar til rapport fra Kommunerevisjonen -IRMAT AS

Til: Kontrollutvalget Bø  

Kopi: Kontrollutvalget i Sauherad 

Fra: Bø Miljøstasjon SA v/Hans Olav Bakås 

 

Dato: 25.september 2018 

 

Viser til selskapskontroll av IRMAT AS 2018/407 011 

Undertegnede fikk tilgang til rapporten 19.sept, og siden vi har hatt en rolle i dette føler vi behov for 

å kommentere opp ovenfor kontrollutvalget. Pga av utenlandsreise så har dette ikke vært mulig før i 

dag, vi håper allikevel at dette brev kan bli lest opp i kontrollutvalgsmøte 26.sept. 

Innledningsvis vil vi si at dette er en grundig og god rapport ut fra mandatet som kommunerevisjonen 

har hatt, og vi syntes de har brukt mandatet sitt godt for å få belyst alvoret i flere områder de har 

revidert.  

Det er nok få som kjenner IRMAT AS bedre enn oss, og mengde opplysninger vi har tilført i saken har 

latt seg begrense ut fra mandatet som kommunene ga til kommunerevisjonen. 

Rapporten som nå foreligger kan ikke være noe annet en total mistillit til så vel sittende styre som 

tidligere styre, til eierskapsrepresentanter til generalforsamling, og til eksterne konsulenter og 

rådgivere som selskapet leier inn i stort omfang, samt selskapet revisor.  

Ut fra at mandatet til kommunerevisjonen har vært begrenset, vil vi på det sterkeste anbefale 

gransking slik at man også fanger opp og ansvarliggjør sentrale personer i kommunene. Ting ble 

virkelig galt i IRMAT da Bø Kommune for alvor kom inn på eiersiden, hvor vi opplever at 4 personer 

fra poltikken og administrasjon i Bø og Sauherad sammen med daglig leder og styreleder har forledet 

alle fire kommunestyrene. Dette har vært mulig av nettopp den grunn som rapporten nå beskriver, 

kommunene fulgte ikke med, hvor disse 4 personene med overlegg sammen med daglig leder og 

styreleder benyttet muligheten til å prøve å bygge IRMAT AS til noe annet en det som var 

intensjonen i kommunestyrene. Dette er alvorlige påstander som kan dokumenteres, bl.a. har vi 

avdekket, og kan dokumentere, at 2 av personene har underslått sentrale dokumenter i kommunale 

arkiver, hvor vi ser at dette kan være gjort for å sette IRMAT AS i en bedre posisjon. 

Utover dette ber vi også kontrollutvalget ta stilling til at IRMAT AS i 2012 utlyste og tildelte et 

offentlig anbud de ikke hadde lov til å håndtere for Bø og Sauherad kommune. I denne prosessen har 

også IRMAT AS misbrukt sin stilling i egen vinnings hensikt. En etterforskning av denne saken vil etter 

vår vurdering avdekke straffbare forhold utover KOFA regelverket. 

På toppen av dette ber vi kontrollutvalget ta stilling til problemstillingen ved at IRMAT AS nå bl.a. 

sitter og utarbeider nytt offentlig anbud de ikke har lov til å håndtere. Dette arbeidet bør omgående 

fjernes fra IRMAT AS, for å unngå at arbeidet underkjennes og kommunen(e) kommer i 

erstatningsansvar. Rapporten sier klart at det er ulovlig at IRMAT AS gjøre dette for kommunene. 

Avslutningsvis vil vi på det sterkeste anbefale at selskapet settes under «offentlig administrasjon», 

med tanke på at virksomheten bør gjennom en omfattende gransking av eksterne som kan gå lenger 

en det som kommunerevisjonen kan. Og ikke minst i lys av at selskapet drives ulovlig, og må 

omorganiseres eller avvikles. 
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For å forsterke alvoret i rapport som nå foreligger, er det grovt uaktsomt av styre og representanter 

til generalforsamling og ikke foreta seg noe før Kommunerevisjonen kommer med en knusende 

rapport. En del av områdene som Kommunerevisjonen har kommet med kunne enkelt vært avdekket 

av ledelsen i selskapet, styre eller generalforsamling (og er å anse som en del av det arbeidet de skal 

gjøre for å sikre at selskapet driftes ihh til gjeldene lover og regler). Undertegnet har egenhendig 

varslet 3 av ordførerne samt styreleder(e) om flere av disse forholdene over flere år. Dette vil vi 

redegjøre for mer utfyllende om det blir vedtatt gransking.  

Det er også ekstra graverende at representanter til generalforsamling på siste generalforsamling 

etter at rapporten fra Kommunerevisjonen var tilgjengelig for «høring», gir ut nye fullmakter på 

bristende forutsetninger (sannsynligvis ulovlig). Her virker det som disse personene ikke har lest 

rapporten (dette i seg selv er grovt uaktsomt).  Det er også ekstra bekymringsfullt at styreformann 

ber om utvidelse av fullmakter etter å ha lest samme rapporten.     

Det er på det rene at det her er flere aktører som har lidd økonomiske tap som følge av at IRMAT AS 

har drevet ulovlig og misbrukt sin stilling. Vi håper nå at saken forfølges slik den bør, og at flere av de 

vedtak som er gjort av kommunen relatert til IRMAT AS kjennes ugyldige og nulles. 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 18/11988 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Bø kontrollutval 07.11.2018 28/18 

 

 

 

Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Informasjonssikkerhet - Bø kommune 

 

 

Bø kontrollutval har handsama saken i møte 07.11.2018 sak 28/18 

 

Møtehandsaming 
Åse Egeland kommentera i saka. Ho bad kontrollutvalet utsette ein forvaltningsrevisjon av 

Informasjonssikkerhet til etter 2020, da kommunen i 2019 vil ha en svært hektisk periode med å få på 

plass IKT system for Midt-Telemark kommune.  

 

Forslag til vedtak:  

På grunn av økt arbeidsmengde for administrasjonen i samband med kommunesamanslåing, vel 

kontrollutvalet å ikkje starte opp med eit forvaltningsrevisjonsprosjekt av Informasjonssikkerhet.  

 

Kontrollutvalet oppmodar kontrollutvalet i Midt-Telemark kommune å vurdere prosjektet inn i plan for 

forvaltningsrevisjon 2020 – 2023.  

 

Votering 
Samrøystes for nytt forslag til vedtak. 

 

Vedtak  
På grunn av økt arbeidsmengde for administrasjonen i samband med kommunesamanslåing, vel 

kontrollutvalet å ikkje starte opp med eit forvaltningsrevisjonsprosjekt av Informasjonssikkerhet.  

 

Kontrollutvalet oppmodar kontrollutvalet i Midt-Telemark kommune å vurdere prosjektet inn i plan for 

forvaltningsrevisjon 2020 – 2023.  
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Arkivsak-dok. 18/11988-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Bø kontrollutval 07.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 

Informasjonssikkerhet - Bø kommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet bestiller prosjektplan frå Telemark kommunerevisjon IKS for forvaltningsrevisjon av 

Informasjonssikkerhet i tråd med vedteke plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. 

 

Kontrollutvalet sender ein førespurnad til kontrollutvala i Sauherad og Nome om å delta i prosjektet.  

 

Bakgrunn for saka: 
Bø kontrollutval handsama i sitt møte 06.04.16 sak 10/16 overordna analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019 Bø kommune. I saken blei følgande prosjekt foreslått for 

kommunestyret, som vedtok planen i tråd med kontrollutvalets forslag i sitt møte 28.04.16 sak  

PS 39/16: 

 

1. Pleie og omsorg 

 Sektorens bruk av fagsystemet Profil 

2. Barnevern. (Vi rår kontrollutvala i Midt-Telemark til å vurdere dette tema i fellesskap) 

 Førebyggande arbeid i kvar kommune (ikkje felles) 

 Vertskommuneavtalen – økonomistyring og rapportering (Fellestema) 

3. Informasjonstryggleik 

 Undersøke om retningslinene er dekkande og føremålstenelege og om 

retningslinene er implementert i kommunen. 

 
Dette er det er det tredje prosjektet som blir bestilt av dei tre prioriterte prosjekta i planen. 

 

Saksopplysningar: 

Det kjem fram av den overordna analysen under beskrivelsen av Informasjonstryggleik at det 

vinteren 2013 blei vedteke i administrasjonsutvala i kommunane Bø, Nome og Sauherad ein IKT-

tryggleiksplan for kommunane. Planen legg føringar for kva tryggleiksrutinar som skal følgjast i dei 

tre kommunane. Vidare oppfølging av planen er lagt til IKT-tryggleiksansvarlig i kvar kommune.  

 

Det er risiko for manglande implementering og vedlikehald av rutinar og tiltak for 

informasjonstryggleik. Organiseringa med interkommunalt samarbeid kan auke risikoen for 

mangelfull gjennomføring i den enkelte kommune. Revisjonen tilrår derfor at det blir gjennomført 
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ein felles forvaltningsrevisjon av arbeidet med informasjonstryggleik i alle dei tre 

samarbeidskommunane. 

 

Då alle kommunane nytta fleire revisjonstimar i forvaltningsrevisjonen av barnevernet, og Bø og 

Sauherad nytta nokre timar i revisjonen av Irmat, er det færre timar til rådighet til  prosjektet enn det 

som er skissert i plan for forvaltningsrevisjon. Bø og Sauherad kontrollutval har 60 revisjonstimar 

att, Nome har 50 timar.  

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Det er i tråd med vedteke plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 å bestille forvaltningsrevisjon av 

Informasjonssikkerheita i kommunen, og sekretariatet rår derfor til å bestille ein prosjektplan.  

 

 

Vedlegg:  

- Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
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Arkivsak-dok. 18/00180-10 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 26.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 26.11.2018 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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