
Meeting Book: Vegårshei kontrollutvalg (02.05.2019) 

Vegårshei kontrollutvalg 

Date: 2019-05-02T09:00:00 

Location: Vegårshei kommunehus, møterom 2 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretariat på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Økonomisjef Ole Tom Kroken, sak 9-10/19         kl. 09:00 

Kommunalsjef Anne-Grete Glemming, sak 9-10/19        kl. 09:00 

Enhetsleder helse og omsorg Marit Henriksen, sak 10/19 ca. kl. 09:45 
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Arkivsak-dok. 19/00047-8 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 2.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 2.5.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00047-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 14.2.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 14.2.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Vegårshei kontrollutvalg 14.02.2019 
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Møteprotokoll  
 

Vegårshei kontrollutvalg 

 
Dato: 14.02.2019 kl. 9:00 
Sted: Vegårshei kommunehus, kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00047 
  
Til stede:  Helge Haugenes (leder), Bjørn Saga (nestleder), Kathrine Solheim Aas 

(medlem). 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Enhetsleder helse og omsorg Marit Henriksen (sak 1+3/19) 

Byggesaksbehandler Helge Munkejord (sak 2/19) 

Rådmann Ole Petter Skjævestad (sak 1+3/19) 

Hovedrevisor Ivar Aanonsen 

Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud 
  
Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/19 19/00047-2 Godkjenning av innkalling 14.2.2019 3 

Møteprotokoll 

1/19 19/00047-1 Godkjenning av protokoll 22.11.2018 4 

Saker til behandling 

1/19 18/12993-4 Organisering og økonomistyring helse og omsorg Vegårshei 5 
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2/19 18/12995-4 Plan- og byggesaker og kontrollrutiner Vegårshei 6 

3/19 19/03140-3 Økonomisk situasjon 2019 Vegårshei 7 

4/19 18/05488-6 Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning Vegårshei 8 

5/19 19/03211-3 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 10 

6/19 19/02854-1 Orienteringer fra revisor 14.2.2019 11 

7/19 19/02871-1 Referatsaker 14.2.2019 12 

8/19 19/02860-1 Eventuelt 14.2.2019 13 

    

 

 
Vegårshei, 14.02.2019 

 

 

Helge Haugenes      Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av innkalling 14.2.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 14.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 14.2.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 14.2.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll 22.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 14.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 22.11.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 22.11.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/19 Organisering og økonomistyring helse og omsorg Vegårshei 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 14.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Ole Petter Skjævestad og enhetsleder helse og omsorg Marit Henriksen orienterte 

om saken under behandlingen av sak 3/19. 

 

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møte: 

Kontrollutvalget merker seg de tiltak som settes i gang, og vil følge med på effekten av disse. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møte. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget merker seg de tiltak som settes i gang, og vil følge med på effekten av disse. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/19 Plan- og byggesaker og kontrollrutiner Vegårshei 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 14.02.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Byggesaksbehandler Helge Munkejord redegjorde for saken og svarte på kontrollutvalgets 

spørsmål.  

  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/19 Økonomisk situasjon 2019 Vegårshei 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 14.02.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Ole Petter Skjævestad og enhetsleder helse og omsorg Marit Henriksen orienterte 

om saken i møtet, og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Kommunen står overfor store 

økonomiske utfordringer. Det orienteres om at kommunen fortsatt jobber med å få oversikt og 

utarbeide nye rutiner innen helse og omsorg. Det vil også bli sett på nedbemanning i 

kommunen fremover. I tillegg har kommunen lyst ut den ledige stillingen som økonomisjef.    

 

 

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Saken tas til foreløpig orientering. Kontrollutvalget ber om å få en ny redegjørelse fra 

rådmann/enhetsleder i saken i neste møte.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Saken tas til foreløpig orientering. Kontrollutvalget ber om å få en ny redegjørelse fra 

rådmann/enhetsleder i saken i neste møte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/19 Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning Vegårshei 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 14.02.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten Spesialundervisning til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Spesialundervisning til orientering. 

 

Kommunestyret ber rådmannen: 
- videreføre arbeidet med tilpasset opplæring og en styrket ordinær undervisning. Samtidig bør 

rådmannen vurdere om terskelen for tilmelding til PPT er riktig. 

- etablere konkrete og klart definerte mål for en lavere andel spesialundervisning. For dette 

arbeidet vil det være avgjørende at målene som etableres er målbare basert på den effekten 

tiltakene utgjør. 

- vurdere om det er hensiktsmessig å gå nærmere inn på hvilke fag eller klassetrinn det er risiko 

for høy andel spesialundervisning, for deretter å kunne sette inn mer målrettede tiltak som 

antas å gi større effekt på kort sikt, men hvor også dette må ses opp mot etablering av mål som 

kan danne grunnlag for evaluering. 

 

Kommunen ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget senest til første møte i 2020 

om hvordan vedtaket er fulgt opp og hvilken effekt tiltak som er satt i verk har hatt. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud la frem forvaltningsrapporten og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål.  

 

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møte: 

Legge til ordlyden «høsten 2019 eller…» i siste setning i vedtaket. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møte. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten Spesialundervisning til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Spesialundervisning til orientering. 

 

Kommunestyret ber rådmannen: 
- videreføre arbeidet med tilpasset opplæring og en styrket ordinær undervisning. Samtidig bør 

rådmannen vurdere om terskelen for tilmelding til PPT er riktig. 

- etablere konkrete og klart definerte mål for en lavere andel spesialundervisning. For dette 

arbeidet vil det være avgjørende at målene som etableres er målbare basert på den effekten 

tiltakene utgjør. 
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- vurdere om det er hensiktsmessig å gå nærmere inn på hvilke fag eller klassetrinn det er risiko 

for høy andel spesialundervisning, for deretter å kunne sette inn mer målrettede tiltak som 

antas å gi større effekt på kort sikt, men hvor også dette må ses opp mot etablering av mål som 

kan danne grunnlag for evaluering. 

 

Kommunen ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget høsten 2019 eller senest til 

første møte i 2020 om hvordan vedtaket er fulgt opp og hvilken effekt tiltak som er satt i verk 

har hatt. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 14.02.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 3.1.2019 tas til 

orientering. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 

7.1.2019 tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 3.1.2019 tas til 

orientering. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 

7.1.2019 tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/19 Orienteringer fra revisor 14.2.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 14.02.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Ivar Aanonsen orienterte om den løpende revisjonen: 
- Kontroll gjennom året 2018 har gått etter planen 

- Revisjon av årsregnskap 

- Økonomisjefens oppsigelse 

- Miniundersøkelse gjennomført vedr. offentlige anskaffelser. Revisor fant enkelte avvik mht. 

manglende dokumentasjon. Administrasjonen har etter dette strammet inn rutinene.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/19 Referatsaker 14.2.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 14.02.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget  

a. 11.12.2018:  

i. PS 92/18 Tertialrapport 2. tertial investering 2018  

ii. PS 93/18 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Vegårshei  

iii. PS 94/18 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022  

b. 29.01.2019:  

i. PS 10/19 Suppleringsvalg – kontrollutvalget  

ii. PS 11/19 Uttalelse fra kontrollutvalget – økonomiorientering gjennom året  

2. Inspeksjonsrapport for tilsyn ved Hestmyr avfallsanlegg – RTA AS  

3. Virksomhetsbesøk 2019? Forslag om felles virksomhetsbesøk RTA AS 6.6.2019 for 

kontrollutvalgene i eierkommunene . Kontrollutvalget er positiv til dette.  

4. Tilsyn arkiv 2019. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt eventuell tilsynsrapport. 

5. Fagkonferansen FKT 4.-5.6.2019 Kristiansand  

6. Temarks vårkonferanse Arendal 26.4.2019  

7. Neste møte 2. mai 2019. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/19 Eventuelt 14.2.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 14.02.2019 8/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt 

 

 

Votering 

 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/08623-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap og årsberetning 2018 Vegårshei kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget anser ut fra foreliggende dokumentasjon at årsregnskapet 2018 for Vegårshei kommune 

er revidert på en betryggende måte, og oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) 

følgende uttalelse til Vegårshei kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Vegårshei kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med årsregnskapet 

forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt normal revisjonsberetning, dvs. 

at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i 

revisjonsberetningen. I tillegg har revisjonen oversendt et oppsummeringsbrev til kontrollutvalget 

vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  

 

Vegårshei kommunes årsregnskap 2018 viser et netto driftsresultat på kr 1 076 118 og et 

regnskapsmessig resultat på kr 0. Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse mellom 

investeringsutgifter og finansiering. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Vegårshei kommune pr. 

31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. denne datoen i samsvar med lov, 

forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av utvalgte forhold som er fremkommet gjennom det 

ordinære revisjonsarbeidet, som revisjonen anser som vesentlige i forhold til forståelsen av 

årsregnskapet, bl.a.: 

- Regnskapsført netto driftsresultat inkluderer øremerkede tilskudd og utgifter som skal avsettes til, 

eller dekkes av, bundne driftsfond. Justert for dette blir korrigert netto driftsresultat kr 0,8 mill. 

- Føringen av premieavvik i regnskapet i tråd med regnskapsforskriften, strider mot de 

grunnleggende kommunale regnskapsprinsippene. 

- Frie fondsmidler har økt med kr 0,2 mill. i 2018 til kr 10,9 mill., men samtidig viser revisor til at 

akkumulert positivt netto premieavvik pr. 31.12.2018 utgjør kr 10,9 mill. Korrigert for dette vil 

frie fond utgjøre kr 4,9 mill., som er det samme som pr. 31.12.2017. 

- Premieavvik må pga. nye regler utgiftsføres over kortere tid enn før. Dette vil bety økt årlig 

belastning i kommunens driftsregnskap de kommende årene. 

- Kommunen har relativt høy lånegjeld i forhold til driftsinntekter og antall innbyggere, og det er 

driftsinntekter som skal betjene denne lånegjelden. Dette tilsier at en forholdsmessig stor andel 

av driftsinntektene vil måtte gå med til å dekke renter og avdrag i årene fremover. 
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Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte årsregnskapet for 

Vegårshei kommune fastsettes som Vegårshei kommunes årsregnskap for 2018. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommuneloven § 77 nr. 4 jf. kontrollutvalgsforskriften § 6 pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse 

at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. 

 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi en uttalelse om 

kommunens årsregnskap før det vedtas, jf. kontrollutvalgsforskriften § 7. Uttalelsen skal avgis til 

kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til 

den før formannskapet avgir sin innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

 

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til 

kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Årsregnskapet for Vegårshei kommune ble fremlagt for revisjonen av rådmannen innen fristen 15.2.2019. 

Årsberetning med regnskap følger med saken. Revisjonsberetningen ble avgitt den 9.4.2019. I tillegg har 

revisjonen avgitt en skriftlig oppsummering om revisjonen av regnskapet for Vegårshei kommune for 

2018 til kontrollutvalget. Her trekker de frem informasjon fra regnskapet som etter revisjonens mening er 

sentral i forhold til kommunens virksomhet og økonomiske stilling pr. 31.12.2018. I tillegg omtaler 

revisjonen forhold som er fremkommet i det ordinære revisjonsarbeidet som de anser som vesentlige i 

forhold til forståelsen av årsregnskapet. Disse dokumentene danner grunnlaget for kontrollutvalgets 

uttalelse. 

 

Årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr 1 076 118 og et regnskapsmessig resultat på kr 0. 

Investeringsregnskapet ble avsluttet med balanse mellom investeringsutgifter og finansiering. 

 

Revisjonen har avgitt en normal revisjonsberetning. Dette betyr at revisjonen ikke har avdekket vesentlige 

feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. Revisjonen viser til at 

de har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, noe 

som også innebærer at de har fulgt de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). De erklærer at de er 

uavhengige av kommunen i henhold til krav i lov og forskrift, og at de har overholdt sine øvrige etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Revisjonen har etter egen oppfatning innhentet revisjonsbevis 

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for sin konklusjon. Videre gis en beskrivelse av revisors 

oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. 

 

Revisjonen konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og i det alt 

vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Vegårshei kommune pr. 

31.12.2018 og av resultatet for regnskapsåret 2018. Revisjonen mener at de disposisjoner som ligger til 

grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 

årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Revisjonen mener at opplysningene i årsberetningen om 

årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Revisjonen mener 

at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 

kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

Økonomisjef Ole Tom Kroken vil redegjøre for årsregnskapet 2018 i møtet. Kommunalsjef Anne-Grete 

Glemming vil redegjøre for årsmeldingen. 

 

Revisor vil redegjøre for revisjonsberetningen og revisors arbeid med regnskapsrevisjon i Vegårshei 

kommune for 2018. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Som et ledd i 

dette arbeidet la Aust-Agder Revisjon IKS i kontrollutvalgets møte 6.9.2018 frem overordnet 

revisjonsstrategi for regnskapsåret 2018. Revisjonen rapporterer i prinsippet på sitt arbeid i forhold til 

strategien i oppsummeringsbrevet til kontrollutvalget om revisjon av regnskapet for Vegårshei kommune 

for 2018, i tillegg til fortløpende orienteringer fra revisor i alle møter i kontrollutvalget. Revisjonens 

egenerklæringer om uavhengighet og om gjennomføringen av revisjonsarbeidet, og revisjonens 

oppsummering til kontrollutvalget tilsier at kontrollutvalget kan anse årsregnskapet for å være 

betryggende revidert. 

 

Vedlegg:  

Oppsummeringsbrev 2018 

Revisjonsberetning 2018 

Regnskap 2018 saksfremlegg kst 

Regnskap 2018 Vegårshei kommune 

Årsberetning 2018 for Vegårshei kommune 

Vedlegg årsberetning 2018 – tjenesteområder og enhetene 
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Saksframlegg 

Dato: 
Arkivref: 

17.04.2019 
2019/346-2 / 210 

  Ole Tom Kroken 
37 17 02 27 

ole.tom.kroken@vegarshei.kommune.no 
 

 

Saksnr Utvalg Møtedato 

 Formannskap 07.05.2019 
 Kommunestyre  
   
   
   
   

REGNSKAP 2018 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING 

Det framlagte og reviderte driftsregnskap for 2018, som viser et positivt netto driftsresultat på 

kr.1.076.118,84 og et regnskapsmessig resultat lik kr.0,- godkjennes. 

 

2.  Det framlagte og reviderte investeringsregnskap for 2018, som er avsluttet i balanse, 

godkjennes. 
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Vedlegg: 

1. Trykt regnskap 2018 

2. Arendal Revisjonsdistrikt IKS, Årsregnskap for 2018 revisjonsberetning 

3. Arendal Revisjonsdistrikt IKS, Revisors oppsummering 

4. Vegårshei kommune, kontrollutvalget- uttalelse til årsregnskapet- 2018 (ettersendes) 
 

Dokumenter:  

 
Aktuelt lov og regelverk: 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til regnskap og årsmelding og revisors oppsummering for 2018. 

 

Vegårshei kommune fikk et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på Kr.0,- 

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Det vises til kommentarer til regnskapet. 
 
 
Rådmannens vurdering: 

Det må bemerkes at selv om netto driftsresultat ble positivt, og at vi fikk avsatt Kr.185.386,85 til 

disposisjonsfond/buffer, så hadde enhetene samlet sett et stort overforbruk. Det var spesielt 

renter og avdrag på lån og skatt/rammetilskudd som reddet oss. Overskridelsene på enhetene 

viser også at rammene til enhetene ikke tåler noen uforutsette hendelser. Når uforutsette 

hendelser skjer er det svært sjelden mulighet til å dekke dette med besparelser andre plasser i 

enhetenes budsjetter, da de allerede er på et minimumsnivå. Allerede nå ser vi at det blir store 

utfordringer med å komme i balanse for 2019. 
 

 

Ole Tom Kroken 
økonomisjef 
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3. DET  ØKONOMISKE  RESULTATET  I 2018

3.1.  Driftsregnskapet
Driftsregnskapet  er avlagt med et  regnskapsmessig merlmindre  forbruk på kr.0,-

Dette fremkommer slik: Regnskap 18 Regul.budsj.18 Budsjett 18
Sum frie disponible inntekter -l  64.563.449  -1  62.566372 -164.230.000

Netto tinansutgifter 4.496.131 5.890.000 6.371.000

Netto avsetninger 185.387 3.847.000 1.889.000

Overført til investeringsregnskapet 595.020 580.000 580.000

Sum til fordeling drift -159.286.912 -152.249.372 -155.390.000

+  korreksjon for avskr-kalk.renter  —14.837.285 —14.837.285 0

Sum korrigert til fordeling drift —l74.124.l97 —167.086.657 -155.390.000

Fordelt l74.l24.197 167.086657 155.390000

Udekka 0 0 0

Frie disponible inntekter ble kr..]  .997.077.— mer enn regulert budsjett, og kr.333.449 mer enn
opprinnelig budsjett. Skatt og rammetilskudd ble til sammen Kr.l.662.008 mer enn regulert
budsjett og opprinnelig budsjett. Hovedgrunnen til merinntekten var bedre skatteinngang enn
anslått for landets kommuner. Dette var også en del mer enn anslått på høsten ved
framleggelse av statsbudsjettet for  2019.  Eiendomsskatt ble kr.54.888 mindre enn regulert
budsjett. men kr.320.1 12 mer enn opprinnelig budsjett.
Andre generelle statstilskudd ble  Kr.349.328  mer enn regulert budsjett. Følgende poster
inngår i generelle statstilskudd:
Tilskuddet til ressurskrevende brukere ble Kr.  629.000.— mindre budsjettert.
Tilskudd til f1yktninger ble kr.866.238 mer enn regulert budsjett. Ellers ble kompensasjons
tilskudda fra Husbanken kr.28.538.— mindre enn regulert budsjett. Momskompensasjonen
kr.140.628.— mer enn regulert budsjettert.

Netto finansutgifter som inneholder renter. avdrag og utbytte ble kr.l.393.869 mindre enn
regulert budsjett og kr.l.874.869 mindre enn opprinnelig budsjett. Renteutgiftene på lån ble
kr.569.172,- mindre enn regulert budsjett og kr.]  .009.  1 72 mindre enn opprinnelig budsjett.
Renteinntekter ble Kr.  258.409  mer enn regulert budsjett. og kr.388.409 mer enn opprinnelig
budsjett. Netto renter til videre utlån viser en mer utgift på kr.22.384,- i forhold til regulert
budsjett/opprinnelig budsjett. Avdrag på lån viser besparelse på kr.580.470.- Dette skyldes at
det ikke ble behov for å ta opp lån før helt på slutten av  2018.  på grunn av utsettelse av flere
av de store investeringsprosjektene. l. avdragstermin på dette lånet ble derfor i  2019.  Utbytte
ble kr.8.359 mer enn regulert budsjett og kr.7.64l .- mindre  enn budsjettert.

I  regulert budsjett var det avsatt til disposisjonsfond  Kr.3.847.000.— Av  dette  var kr.
2.198.000.—ti1  disposisjonsfond/buffer og kr.l.649.000 til disposisjonsfond flyktninger.
Etter å ha avslutta regnskapet var det kun kr.  1 83.387,- som  kunne  avsettes til
disposisjonsfond/buffer.

Årets resultat viser også at mange enheter sliter med underskudd. (jfr. årsmeldinga)
Enhetene har fått noe reduserte rammer i  2019  i forhold til  2018.  Det blir derfor
enda større utfordringer å komme i balanse i  2019.

lnvesteringsregnskapet er avlagt med et udekket resultat på kr.0,-.

2
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Også i år er stor del investeringer som var oppføit i budsjettet ikke blitt ferdige. Men det

ble også overført en del ubrukt fra 2017. I forhold til opprinnelig budsjett er det en reduksjon

investert i anleggsmidler på kr.25.489.415,-. Investeringer i anleggsmidler ble

Kr.46.610.l85.— i 2018. Lånegjelda økte med Kr. 17.064.470, og samtidig ble ubundet

investeringsfond redusert med kr. 13.000.000. Dette betyr at vår økonomiske handlefrihet er

ytterligere forverret. Budsjett for 2019 viser også en kraftig økning i lånegj elda som igjen

fører til økte rente og avdragsutgifter og dermed forverring av den økonomiske handlefrihet.

3
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Vedlegg 1 -Regnskapskjema 1  A  -  Driftsregnskapet Å/
Regulert Opprinnelig

Regnskap 2018 budsjett  2018  budsjett 2018 Regnskap 2017

1 Skatt på inntekt og formue

2 Ordinært rammetilskudd

3  Skatt på eiendom

4  Andre direkte eller indirekte skatter

5  Andre generelle statstilskudd

6'Sum frie disponible inntekter  (  L]:L5)

7 Renteinntekter og utbytte

8  Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

9Avdrag på lån

lOVNetto linansinntekter/-utgifter  (L7:L9)

1 1 Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk

12 Til ubundne avsetninger

13 Til bundne avsetninger

14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

15 Bruk av ubundne avsetninger

16 1 Bruk av bundne avsetninger

171Netto avsetninger (L11:L16)
l8 Overført til investeringsregnskapet

19 Til fordeling drift (L6+L10-Ll7-L18)

20VSum fordelt til drift (fra skjema 1 B)

21 Re  nska  smessi merforbruk/mindreforbruk

-44 994 008

-93 589 629:
-6 328 112

()

-196517007

-164 563 449

-6116784'
3395 096-
7217819

4496131

185 387i
595 020

-159  286912
159 286912

0

-43 332 000
-93 549 000»
-6 383 000?

0
-19 302 372

-162 566 372
-5 954 000
4 046 000
7798 000;
5  890 000

0
3 847 000

0
0
0
O.

3 847 000»
580 000

-152 249 372
152 249 372

0

-43 332 000
-93 914 0001
—6 008 000?

0
-20 976 000

-164 230 000
-5 895 000
4 537 000
7 729 0001
6 371 000

, 0
1 889 000?

0,

0
0
0

1 889 000»
580 000

-155 390 000
155 390 000

0

743 056 244
-93 440 194
-4 498 786

, 0
-20 641 084

-161 636 307
-6 408 448
3 563 199
7  326 592
4  481 343

0
4 742 624

O'O00

4 742 624
,  561 563
-151 850 777
151 850 777

0
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Vedlegg 1  -  Regnskapskjema 1  B  -  Driftsregnskapet

Ansv. Enhet

10 Politisk  aktivitet ,,

ll ' iRådmannsteam og stab

12 ., Tilskuddsordninger

131 Enhet for [KT

l9 Fellesutgifter til fordeling

21  » ”Vegårshei skule, SFO og PPT

271 lMyrarog Ubergsmoen barnehager

34 Enhet for sosiale tjenester

735! Helse og omsorg

62: _Enhet for teknikk og samfunn

707 Stilliingsbank

‘Sum enhetene

Ansv. vTjen. TekstTjeneste

101 10001Politisk aktivitet, møtevirksomhet m.m.

10 1001 'Utgifter til valg

10-Sum Politisk aktivitet

111 11031Revisjon og kontrollutvalg

11 1200Rådmann og kommunalsjef

11, 1201 .Støtteenhet økonomi

1 1 . 1202 Arkiv og sekreteriat

l 1 .  1800 Diverse fellesutgifter

11 , 1807  '  Eldrerådet

111 21111Spesiell hjelp
117 2333 Folkehelse

11» 3010 Plansaksbehandling

11‘ 3020 i Byggesaksbehandling og seksjonering

11 3030 Kart og oppmåling

1 l . 3155 Investering i boligområder

11. 3200lKommunale skoger

11 3252 Turistinformasjon

1 1 . 3253 ”Tilrettelegging næringsvirksomhet

1 1 . 32901Land og skogbrukskontoret

11 ,3600  Viltforvaltning administrasjon

111 3601 jFriluftsliv

1 l. 36021Miljøvernarbeid

117 3603 ”Fiskeforvaltning

111 36051Vi1tfondet

1 1, 3700 Folkebibliotek Myra

1 1 3701 'Folkebibliotek Ubergsmoen

lllSum lRådmannsteam og stab

"12  ,  1002Politiske partier

12. 2012Private barnehager

12 23111Ungdomsklubben

12. 2313 Andre barne- og ungdomstiltak

12 2342  .  Frivillighetsentralen

121 2851 Private veger

12 32541Tilskudd og markedsføring

121 33001Transporttjeneste

12 3730 Bygdekino

12 3750 . Vegårshei bygdethun

121 3801 Støtte til idrettslag mm

12 3830 Interkommunal kunst ogimusikkskule

12 3850 Kulturkontoret

121 3851 lKulturvern

12 3852 Kretslokalene

Sum fordelt til drift(fra skjema 1 A linje 20)

'Avskrivnin ger

Kalkulatoriske renter var

‘Sumkorrigert fordelt til drift

iRegulert budsjett Opprinnelig

Regnskap 2018

159286 912
14 551 089‘

286196
174124197

1 705 144,20;
14 724 665,99
11 406 838,31
7 982 476,25

-3 652 534.659
31 92018882
7 036 541,10

23 849 364,74
60 120 436,33
19 022 075,56

0,00,
174124196,74_

1 704 003,29"
1 141,00"

1 705 144,29
559 384091

4 370 423,34
1 980 158,78
l  371 537,66;

449 987,68
855657

1 61 1 604,68
213 139,40'

1 200 935,48;
346 589,06
426 795,39.
-27 025,00

-109 600.001
67 000,00

691 890,91 ;
701 979,21
49 147,10
56 113,17

207 230,97
71 953,73
-1 295,71.

458 096,63
20 062,85

14 724 665,99
0,00

6 762 588,00
27 000,00

103 937,31
223 000,00,
78 999.991
87 394,00
14 960,00,
23 486,16
80 000,00

170 000,00,
597 552,00
52 584,91

253 756,00
19 377,56

2017

152 249 372
14 551 089

286 196
167 086 657

1 767 029,79.
15 030 302,43
12 994 441.06
8 409 857,63,

-4 113 946,92
31 823 880,92
7 127 785,06

24156 53700
52 619 268,79
17 071 501.64

200 000,00
167 086 657,40-

1 767 029,79
0,00

1 767 029,79
566 770,30

4 152 712,87
2 234 166,84
1 384 744,72;

515 681,25
5 900,00

l  762 017,70
255 758,00-

1 173 912,66
337 625,62
457 128,05-

0,00.
-109 600,00

37 250,00
681 488,45
699 424,18
51 018,88
65 325691

207 399,00
74 38400
-1 295,711

471 579,83
, 6 910,10
15 030 302,43

, 0.00;
8 232 749,00.

27 000,00"
161 27150
223 000,00
79 000,00

175 500,00
10 000,00
17 528,46
80 000,00

115 000,00;
641 000,00
34 164,50

254 640,00
19 587,60

budsjett 2018

155390 000
0,,f

, O,,

155390 000

1 682 000,00
13 608 000,00
12 978 000,00;
3 257 000,00
3 91800000

31 778 000.002
6 380 000,00

24 035 000,00

50 22600000
7 328 000,00;

200 000,00
155 390 000,00"

1 682 000,00:
0,00

568 300.001

3 862 800,00

2 087 420,04'
1 302 200,00

55850000
5 900,00.

1 656 800,00

1 682 000,00, 7

242  900.00  ,

1 02230000
163 400,00?
296 700,00

0700 ,

T1 10 000,00
54 000,00

432 600,00”

628 000,00 ,
47 200,00

71 200,00
185 300,00"
58 300.00

000
462 179,96

12'000,00. '
13 60800000

000

8237'000,00'
27 000,00.

162 000,00
"223 000,00—

79 000,00; '
7175 500,00 ,

10 000,00
1900000
'80 000,00

641 000,00
20 000,00

11500000

243 000,00'
22 500,00 '

,5’,
iRegnskap 2017 ,

151 850 777
13 653 144

299 952
165 803 873

1 695 014,32
13 980 883,18

712 370 762,03
,  8 008 587,49
-2 097 914,25
31 515 624,02
"  6 909 94612
722 698 909,17
55 502 491,51
15 219 569,66

165 803 873,25

1 641 398,20
,, 53 61612
7 1 695 014,32

374 85455
, 3 939 537,37

2 172 760,55
1 263 845,36
4,59 7:43-93?
16 988.18

"  1 6700 324,45
,, 193 453,03

1 107 313,54
358 505,76
424 310,33
35 75920

-110 000.00
19 500,00

656 005,26
648 715,99
49 025,83
61 800,78
191 342,64
65 564,28
13 102,44

424 503,71
4 926,00

13 980 883,18
23 100,00

8 410 865,85
27 000,00

111 607,52
219 000,00
79 000,01

314 175,00
10 83150
24 925,00
84 448,00

171 000,00
565 405,00
32 499,13

250 666,00
19 152,98
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12" 3900 Tilskudd til fellesrådet

12. 39201Tilskudd andre trosamfunnr

12flSum :Tilskuddsordninger

134 1206 Felles tjenester

13» 12071Fe11es lTWtjenester DDØ

13. 12081Fe11es IT tjenester DDØ fe11es program

137 2900  .  Interkommunalt samarbeid IKT

134 2901 Interkommunalt samarbeid IKT lisenser

13,Sumw Enhet for IKT

19? 17011Premieavvik

194 17171 Amortisering av tidligere års premieavvik

197 1730-Premiefond

19? 1800  . Diverse fellesutgifter

197 3253 Tilrettelegging næringsvirksomhet

194 Sum? .Fellesutgifter til fordeling

21 2020”Grunnskuleundervisning

214 2130 Voksenopplæring Fremmedspråklige

21 2132jGrunnsku1eopplæring voksne

21  .  2150SFO

214 2221 Drift av skulelokaler

217 22730 1 Skyssutg1fter ti1 skulebarn

21  ‘Sumr Vegårshei skule, SFO og PPT

27 2010  .  Kommunale barnehager, avd.Myra

274 2011 Kommunale barnehager, avd.Ubergsmoen

27. 21 12 1 Fremmedspråklige

277 2211 Drift av barnehagelokaler

27isum7 ‘Myra  ogrUbergsmoen  barnehager

34. 2331 ”Forebyggende edruskapsarbeid

34 2344 1 Støttekontakter (eldre og funksjonsh.)

34 2414 Rehabiliteringsenhet ink1.ergoterapeut

34" 24270 Sosialkontortjenester

34 2421 :Flyktningekontoret

344 2440'Barnevernttjenesten ,

34 2510 Stqttekontakt, rtfilsynsførere mm

34 2520 Fosterhjem

347 25321Av1astning(sosialtjen)

34. 2543 Psykiatritjeneste

347 2730 Arbeid for yrkeshemmet

34 2731 Prosjekt arbeid NAV

34 27501lntroduksjonsordningen

34" 2760.Kvaliflseringsordningen

34 2810 Økonomisk sosialhjelp

34 2815 Økonomisk hjelp til flyktninger

34 2831 Boligtilskudd

34VSum7 .Enhet for sosiale tjenester

3 5  .  2320  .  Helsestasjonstjenester/skulehelsetjenester

35. 2321 ,Svgngerskapsomsorg (jordmor, kurs etc)

35 2344lStottekontakter (eldre og funksjonsh.)

375" 2410 Legetjenester

35. 2412Fysioterapi ,
375M 2530  3 lnstitusjonspleie

35 , 2531 Vikken-vaskeri-renhold

3577 2540-Hjemmehjelp

35 2541 Hjemmesykepleie

35; 257421He1døgnstilbud funksjonshemmede
35. 2544 Brukerstyrt personlige assistenter

35 2545 Omsorgslønn

357— 25461Ambulerende vaktmester

351 254711V1at til hjemmene

35 2548 Dagsenter hjemmeboende

357 26710 Drift av institusjon

35 26712Drift av alders og sykehjem

351$um Helse og omsorg

62 1210'Forrvaltningsutgifter i eiendomsforvaltning

62 1300 Drift av administras'onsby

Regnskap 2018

1 324 000,00

588 202,38.

11 406 838,31  .

876 351,29

6 564 973,64

54115132»

0,00

0,00

7 982 476,25

-2150918,00l
1 981 163,00

-3 448 583.501

-34196,15

0.00
-3 652 534,65

28 811 725,11

196 861,04

850 000,00
-91 430,13

665 730,49

1 496 302,31

31 929 188,82

3 750 534,13

2 540 234,00

604 081,23

141 691,74

7 036 541,10

-31 681,49

565 650,02

302 625,76

495 295,48

767 357,00

733 392,00

0,00

365 720,99

21 1 399,00

153 139,36

793 832,81

[QVJ]

(

V

000”
836 485,42

157 947,64

-49 669,83:

23 849 364,74

749 740,24

292 235,64

460 283,55

3 589 084,13

1 1 15 978,58

25 576 664,92!

2 846 851,39

1 376 075,49

14 365 752,49

4 865 005,56:

3 108 780,35

220 884,15

325 774,93

17 090,50

333 213,07

23 808,87

853 212,47
60 120 436,33

447 112,80

658 182,32

961 171,58»

586 699,00:

1 324 000,00

600 000,00

12 994 441,06?
1 218 002,63

6 477 855,00

714 000,00,
0,00

0,00

8 409 857,63;
-2 474 144.00,

1 979 000,00

-3 448 584,00
-170 218,92

000
—4 113 946,92

29 018 033,63

—48 375,26:
1 000 000,00.

316 695,84

668 527,42
868 999,29,

31 823 880,92
3910461.15

2 522 311,20

615 888,10

79 124,61

7127 785,06

-5 284,50
466 199,30
298 373,16

1 693 875.987

1392 967,36
1550 810,00.

417 875,00

2 637 455,00

77 000,00:
5 986 597,93

229 360,00

330 892,00

6 123 000,00

315 000,00
465 000,00

2 161 000,00

16 415,771

24 156 537,00

778 495,49

328 848,23!

324 621,00

2 733 148,81

1 019 183,08

22 621 253,07

3 481 030,65

1 153 645,00

12 253 861,94

4 514 477,76

1 740 302,00

235 000,00

330 667,00

35 000,00

341 310,51

14 000,11

714 424,14

52 619 268,79

494 249,92

630 030,16

*Regulert budsjett Opprinnelig

budsjett 2018

1 324 000,00
600 000,001

12 978 000,00
499 000,00

2 044 000,00
714 000,00

0,00
0,00

3 257 000,00
-931 000001
1 931 000,00

0,00.
2 918 000,00

0,00
3 918 000,00

27 780 000.00
860 000,00

1 000 000,00
238 000.00.
850 000,00.

l  050 000,00,
31 778 000,00
3 495 800,00
2 146 000,00

623 200,00—
115 000,00

6 380 000,00
-1 000,00

794 500,00
286 000,00

1 483 30000
1 332 000,00
1 547 870,00

417 875,00»
2 637 455,00

77 000,00
5 889 70000

181 200,00
325 100,00

6 123 000,00.
315 000,00
465 000,00

2 161 000,00
0,00,

24 035 000,00
739 500,00
281 500,00

0,00
2 433 000.00

985 000.00
21051 500,00
4 595 000,00.
1 053 000.00

11 303 000,00
4 248 000,00
1 735 000,00

235 000.00.
308 000.00
35 000,00

275 000,00
20 000,00

928 500,00
50 226 000,00

184 200,00
458 920,00

Regnskap 2017

1 414 000,00
613 086,04

12 370 762,03
l  254 249,95
6 201 673,00

552 664,54
0.00
0.00

8 008 587,49
-1 551 946,00
1 908 706,00

-2 515 325,95
60 651,70

0,00
-2 097 914,25
27 823 606,00

505 126,38
912 000,00
124 821,22
638 471,71

l  511 598,71
31 515 624,02
3 768 489,23
2 128 052,05

901 589,06
111 815,78

6 909 946,12
9 776,00

922 948,90
297 380,54
609 225,53
554 611,95
244 542,30
357 470,00

2 278 389.00
0,00

5 178 532,55
202 832,90
200 91 1,89

7 015 020,23
000

753 851,93
1 066 815,93

6 599,52
22 698 909,17

713 745,67
95 254,32

3 008 977,58

827 020,12

22 086 323,72

4 560 139,53

1 339 984,73

13 877 634,02

4 352 983,04

3 205 574,82

190 881,87

301 983,21

26 026,00

93 114,16

19 586,40

803 262,32

55 502 491,51

650 943,09

631 253,26
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62}
62_

62}

62‘

621

62»

62-

62

62_

62

62

62‘
62

62,

627

621

62-

627

62”

621

62

62 Sum

70

17001Fordelte utgifter

2211 ”Drift av barnehagelokaler

2221 Drift av skulelokaler

2222 Vask-renhold skulelokaler

241 0 l Lege og helsesenter

261 OrDrift av  institusjon

2612Drift av alders og sykehjem

2650 Kommunale utleieboliger

2651 iDrift av omsorgs—trygdebliger

33307Vedlikehold  av  veier ,
3340 Miljø og trafikksikkerhetstiltak

3350 Parker og lekeplasser

3381 *Feiervesen

3390 Brann og redningskorps

34001Vann og produksjon

34501Distribusjon av vann

3500 'Avløpsrensing

3531 Kommunalt avløpsnett

38101Drift av idrettsanlegg

3813 llnvestering i nærmiljøanlegg

3814 Drift av Vegårsheihallen

Driftsenhet teknisk inkludert renhold

1800  1 Diverse fellesutgifter

ms...“  fStillingsbank
Sum alle enhetene

Regnskap 2018 ,

0,00
968 126,13

1 960 122,67
1 788 715,15

425 095,76-
-172 607,66

3 459 010,33
189 901,54!

-1 112 296,98”
4 081 779,94

124 008,70
86 806,13!

-14 993,05
3 809 989,82
1 419 262,28

-1419 262,28!
1 929 002,15

-1 929 002,15
21 1 432,47

18 119,00
2 093 480,49

19 022 075,56-
0,00.
0,00

174124196,74'

2018

0,00;
865 365,26

1 663 634.237
1 653 386,01

352 104201"
-157 321,40

3 692 754,49
136 365,00

-921 678,91"
224 547.08-
158 626,61

Lu

78 909,66[
-7 872,00”

294 523,82"
397 699,50.
317 900,50!
852 947,74

[g.—......ru.)

224 841,00
18 119,00

1 959 729,52
17 07150164

200 000,00
200 000,00

167 086 657,40

22155875;

Regulert budsjett Opprinnelig

budsjett  2018

77 094,96
56164000
572 100,00

71 573 100,00
3 329,97

-192 500,00.
596 700,00

-1 292 600,00

-1 320 800,00:
3 319 500,00

180 000,00
76 400,00]
—8 500,00

3 018 500,00
98330000

-1513400,001
1519 999,99»

-2 5 75 900,00

82 300,00
0,00,

1024615.08

7 328 000,00
200 000,00,
200 000,00,

155 390 000,00.

Regnskap 2017

0.00
985 956,96

1 370 42646
1 639 517,80

494 666,19
-144 984,91

2 037 475,49
190 896,69

-990 074,39
251 083,98
134 517.79
77 859,11

-14 066,74
279 267,37
244 140,91

-1 244 140,91
1 935 105,83

-1 935 105,83
216 619,03
18 119,00

1 979 425,86
15 2719 569,66

0,00
0,00

165 803 873,25

b.)L4.)
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SPESIEAV INNTEKTSIDEN VISER HVORDAN SUM TIL ENHETENE FREMKOMMER

Konto .Tjenestekst Tjeneste

15700  1800 ‘_Overfming til investeringsregnskapet

, 71800 Sum fellesutgifter

117301 2830Bankgebyrer

15001 728307Renteutgifter formidlingslån

19001 ' 28303Renteinntekter formidlingslån

' 28301sum formidlingslån
187007 W8000$katt på inntekt og formue

800075um skatt på inntekt og formue

78009 ' Eiendomskatt bolig og fritidseiendommer

' 7800915um Eiendomskatt

18000 8400>Rammeti1skudd fra staten

8400 Sum rammetilskudd

170067 m84011Xf/10mskompensasjon

' 8401 »Sum momskompensasjon

18102 8402.Kompensasjonstilskudd Husbanken

8402 Sum kompensasjonstilskudd Husbanken

18101 , 78403 Ifnvesterrirngstilskudd R-97

»  78403S7um investeringstilskudd R-97

170103 8405 Statstilskudd psykisk helsearbeid

,  , 8405—Sum ressurskrevende tjenester

175007 8500  Avsetning disposisjonsfond flyktninger

18100, 8500-F1yktningetilskudd

77 ‘ 78500§um flyktningetilskudd

19900 786001Motpost avskrivninger

19901 .  8600  Motpost  kalkulatoriske  renter

,, 786007§Vum  motpost  avskrivninger

15000» "787001Renteutgifter vanlige lån

17500. 8700 jRefusjon fra andre kommuner

19000 f8700113enteinntekterr

,,, 870075um  renter  og gebyrer

15100 787017Avdragsutgifter vanlige lån

17500 "8701 Refusjon fra andre kommuner

. 8701  ‘Sum  avdrag

179050 87027Utbytte  Agder Energi AS

8702 Sum utbytte

175400 ”78801 ”Avsetning til disposisjonsfond

15401 :  8801  1Avsetning til disposisjonsfond flyktn.

19400 788017Bruk avrdisposisjonsfond

i 8801 Sum disposisjonsfond drift

15300 8990713eknin'g av tidlårs neg.driftsres.

19300 ”78990Disp.av tidligere års overskudd

19800' 78990 pinndekket del av negativt netto dr.res.

' ,, 8990§um  årets regnskapsmessige resultat

Sum inntekter til fordelin

153750

Regnskap 2018

595 020,00

595 020,00'
120 300,42

623 10006

-591 016,26

152 384,22?
-44 994 008.03-
-44 994 008.03

-6 328 1 12,43

-6 328112,43;
-93 589 629,00

-93 589 629,00

0.00

0,00
-523 462,00
-523 462,00

0.00

0,00

-2 939 000,00
-2 939 000,00

-61 688,00

-16127 550,00

-16 189 238,00

-14 551 089,00

-286 196,00

-14 837 285,00

2 784 827,71

-133 132,00
—648 409,04

2 003 286,67

10 522 530.007

-3 304 71 1,00

7 217 819,00

-4 877 359,02

-4 877  359,02

185 386,85,
0.00

0.00

185 386,85

0,00

0.00

0.001

0.00
-174124190,74

2018
580 000,00;
580 000,00

0,00

825 000,00

-695 000,00

130 000,00?
-43 332 000,00

-43 332 000,00
-6 383 000,00

-6 383 000,00.

—93 549 000,00

-93 549 000,00
140 627,60

140 627,60.

-5 52 000,00

-552 000,00

000
0,00

-3 568 000,00!
-3 568 000,00

000
—15 323 000,00

-15 323 000,00

-14551089.00
-286 196.00

-14 837 285,00

3 354 000,00

-133 000,00

-390 000,00

2 831 000,00

11 103 000,00

—3 305 000,00
7 798 000,00

—4 869 000,00

-4 869 000,00

2 198 000,00

1 649 000.00:
0,00

3 847 000,00

0.00

0,00:
0,00
0,00

-167 086 657,40

Regulert budsjett Opprinnelig

budsjett 2018

580 000,00

580 000,00

0,00

880 000,00-

-750 000,00

130 000,00?
-43 332 000,00

-43 332 000,00

-6 008 000,00-

-6 008 000,00

-93 914 000,00
-93 914 000,00

-2 800 000,00

-2 800 000,00
-590 000,00.
-590 000,00

0.00

0,00

-3 912 000,00

-3 912 000,00

0,00

13 674 000,00

0.00

0.00
0.00

3 794 000,00

-137 000,00;
-260 000,00

3 397 000,00
11 103 000,00

—3 374 000,00

7  729 000,00:
-4 885 000,00

-4 885 000,00

1 889 000,00

0,00?
0,00

1 889 000,00
0,00

0.00:
0.00

0,00

-155 390 000,00

13 074 000,00

(?
Regnskap 2017

561 563,00

561 563,00

120 081,22

519 389,13

-558 830,01

80 640,34

-43 056 243,61

-43 056 243,61

-4 498 785,82

-4 498 785,82

-93 440 193.84

-93 440 193,84

0,00

0,00

-542 429,00

-542 429,00

-90 155,00

-90 155,00

-2 918 000,00

-2 918 000,00

0.00

-17 090 500,00

-17 090 500,00

-13 653 144,00

-299 952,00

-13 953 096,00

3 076 716,28

-152 988,00

-975 305,13

1 948 423,15

10 520 521,00

-3 193 929,00

7 326 592,00

-4 874 312,61

-4 874 312,61

3 683 124,14

1 059 500,00

0,00

4 742 624,14

0,00

0,00

0,00

0,00

-l65 803 873,25
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9

Vedlegg 2  -  Regnskapskjema  2  A  -  Investeringsregnskapet
Regulert Opprinnelig ,

Regnskap 2018 :budsjett 2018 ;budsjett 2018  iRegnskap 2017

l  investeringer  i  anleggsmidler 46 610 1851 46 201 465, 72 [00 000‘ 54 984 360

2  Utlån og forskutteringer 3 905 020 5 595 020» 5 580 000. 5 542 588

3 'Avdrag på lån 1 954 404 2 057  0007 2 057 000 1 660 767

41Avsetninger 2 192 3411 891 5447 0‘ , 458 936

SlÅrets fmansieringsbehov (L1  :L4) 54 661 950 54 745 029. 79 737 000‘ ,  62 646 651

6  ,  Finansiert slik: » .

7  Bruk  av lånemidler -25 670 4744, -27 979 0097 -51 387 000, —26 061 142

8Vlnntekter fra salg av anleggsmidler -2 395 580» " -2 800 000” —5 000 0001 -6 303 063

9VTilskudd til investeringer -1 294 7801 -1 080 00017 0: ,  —2 7373 110

IOIMotatte avdrag på utlån og refusjoner -11 704 506 -9 291 0007 —9 770 000? -8 581 906

11  ‘Andre  inntekter -1 620. 0 0_ -2 605

12‘Sumekstern finansiering (L7:Ll  1) -41 066 930‘ —41 150 009. -66 157 000‘ —43 681 826

13 lOverføring fra driftsregnskapet -595 020, -595 020, -580 000‘ ,  -561 5637

14rBruk av avsetninger —13 000 000 -13 000  0007 -13 000 000 77-18 493 262

lSVSum finansiering (L121L14) -54 661 950 -54 745  0297 -79 737 000 -62 646 651

16 Udekket/udis onert 0 0 0 0
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Vedlegg 2  -  Regnskapskjema  2 B  — Investeringsregnskapet
Regnskap

2018

Til  investering i  anleggsmidler

(fra regnskapsskjema  2A L:1)

WTjeneste Tekst tjenesteAnsvar

10

11

11

11

11

11

11

13

13

21

27
27

34

35

35

35]
35

35

62

62_
62

62'
62

62

62

62

62‘

62

62
62

62

62
62
62

62

1000  Politisk aktivitet, møtevirksomhet m.m.

1800  Diverse fellesutgifter

3010  Piansaksbehandling

3030  Kart  og oppmåling

3253  Tilrettelegging næringsvirksomhet

3601  Friluftsliv

3900  Tilskudd  til  fellesrådet

1206  Felles  IT  tjenester

1207  FElles  iT  tjenester  DDØ

2020  'Grunnskuleundervisning

2010 1 Kommunale barnehager avd.Myra

201 ]  Kommunale barnehager avd.Ubergsmoen

2730  Arbeid  for  yrkeshemmet

2320  Heisestasjonstjenester/skuleheisetjeneste

2530-institusjonspieie

2531  Kjøkken-vaskeri-renhoid

2541  Hjemmesykepleie

2548  Dagsenter  for  hjemmeboende m.demens

1350  investeringer i administrasjonsbygg

1700  Fordelte utgifter

2215  investering i førskuieiokalerr

2225 1 investeringer i skulelokaler

2410  Legetjenester

2615  investeringer i institusjoner

2650  Kommunale utleieboliger

2651  .Omsorgs  og trygdeboliger

3 1 55  .  investering i  boligområder

3335  .  investering i veier

3340  Miljø  og trafikksikkerhetstiltak

3390  Brann  og redningskorps

3405  investeringer  i  vannproduksjon

3455  ; investeringer  i  vann distribusjon

3505 i investering i  renseanlegg

3535  investeringer  i  kloakknett

3812  investering i  idrettsanlegg

46610185

10 570?
2846 455

86135
0

457 555_
0
0V

0,

0
123 970

0,
163 210?

0
268155

0.

81440]
32 054 9151

1647 060
308710
503 515
329 045

5667 600
672255
67 220

161675
554215

02
311275

0
209 740

46610185

Regulert

budsjett  2018

/0

Opprinnelig Regnskap

budsjett  2018 02017

46 201 465 72 100  000” 54 984 360

Oi of 0
85 470 07 0

07 100  0007 0

-31350 0. 111140

0 100 000‘ 0

10 570 300 0001 7 0

2 846 455 2 750 000 7 78 260

86 135 7800  0007 733 560

0" 57000 0007 2 628 650

408 1507 0 47 850

0V 91 190 370
0’ 0 0

0 0. 204 135

07 7 0 17 210

149 050 500 0004 179 040

0; 150 000‘ 7 0

138130i 100000 29 230

07 " 07 250 000

310 685 400 000" 233 500

0 150 000. 0

81 440 100 000. 292 985

32 054 915: 31700000 12470115

1 647 060 1 500  0007 15461980

308 710 100000. 17191615

242 125 100 000 8 937 520

332 665 100 000‘ 132610

5 548 920 i? "200 00041 4 466 775

672 255 7300 0007 4 487 090

67 220 100 0007 ,

161 675 07 " 0

554 215 1050 0007 427 560

01 100 000. 7503 025

311 275 26 400 000. 103 250

0 07 503 025

215 695 ,, 07 1393 865

46 201 465 72 100 000 54 984 360
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VEDLEGG 3- HOVEDOVERSIKT BALANSE

REGNSKAP
2018

LN 01

LNO2

LN03

LNO4

LN05

LN06

LN07

LN08

LN09

LN12

LN13

LN14

LN15

LN16

LN17

LN18

LN20

LN21

LN22

LN23

LN24

LN25

LN26

LN29

LN30

LN32

LN34

LN35

LN36

LN37

LN38

TEKST

Anleggsmidler (A)

Faste eiendommer og anlegg

”Utstyr, maskiner og transportmidler

Utlån

Aksjer og andeler

Pensjonsmidler

Omløpsmidler (B)

Kortsiktige fordringer

Premieavvik

Obligasjoner

Kasse,postgiro og bankinnskudd

iSum eiendeler (A+B)
Egenkapital (C)

»Disposisjonsfond

Bundne driftsfond

VUbundne investeringsfond

Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig merforbruk

Udekket i investeringsregnskapet

Endring i regnskapsprinsipp

'Kapitalkonto

Langsiktig gjeld (D)

. Pensj onsforpliktelse

Andre lån

:Kortsiktig gjeld (E)

Annen kortsiktig gjeld

Sum gjeld og egenkapital (C+D+E)

Memoriakonti

WUbrukte lånemidler

Andre memoriakonti

Motkonto for mermoriakonti

' l
1

700100 476
335 310 044
16 107 472
30 565 431
80 480 402

237 637 128‘
87 993 357?
19 136 357
10 898 175

57 958 825
788 093 833?

-254 230 959,
-15 764 963
-9 786 704.

-10 366 5911
0
0
0.

1 432 650
—219 745 351 .
—498 193 362
-272 452 291
-225 741 071
-35 669 512,
-35 669 512

-788 093 833
0

17 838 297:
0

-17 838 297

REGNSKAP

2017

651  618  070
302 163 486
21 467  734
30  741 826
79 885 382

217  359 643
785 524  036
17  802  144
10  728  420

56 993 472
737 142 106

-236 457 700
-15 579 577
—7 654 155

-21 174 250
0
0
0

1 432 650
-193 482 369
-469 057 382
-263 426 377
-205 631 005
-31 627024
-31 627 024

-737 142 106
, 0
10 921741

0
-10 921 741
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VEDLEGG 4  -  ØKONOMISK OVERSIKT  — DRIFT
ekskl.Driftsassistansen  og Reg.nær.fond

TEKST

LN03 Brukerbetalinger

LN04  Andre salgs- og leieinntekter

LN05  lOverføringer  med krav til  motytelser

LN06  Rammetilskudd  fra  staten

LN07 Andre  statlige  overføringer

LN08 Andre  overføringer

LN09  Skatt  på  inntekt  og formue

LN10  Eiendomsskatt

LN12 VSum  driftsinntekter

LNl4  Lønnsutgifter

LN15  Sosiale utgifter

LNl6  Kjøp som  inngår i kommunal prod.

LNl7  Kjøp som  erstatter egen prod.

LNl8 Overføringer

LN19  'Avskrivninger

LN21 rSum  driftsutgifter

LN23  Brutto driftsresultat

LN25  Renteinntekter, utbytte  og eieruttak

LN26  Mottatte avdrag på  lån

LN27 Sum  eksterne  finansinntekter

LN29  vRenteutgifter, provisjon  og andre finansutgifter

LN30  Avdragsutgifter

LN3l  Utlån

LN32 .Sum eksterne finansutgifter

LN34  ”Resultat eksterne flnansieringstransaksjoner

LN35  »Motpost avskrivninger

LN36  Nettodriftsresultat

LN38  Bruk  av  tidligere  års  regnsk.messige mindreforbr.

LN39  Bruk  av  disposisjonsfond

LN40  ”Bruk  av  bundne fond

LN42  ;Sum bruk av avsetninger

LN44  Overført  til  investeringsregnskapet

LN45  Dekning av tidligere  års  regnsk.messige merforb

LN46  Avsetningerdisposisjonsfond

LN47  Avsetninger  til  bundne fond

LN49 VSum  avsetninger

LNS]  ‘Re  nska  smessi  merforbruk/mindreforbruk

'REGULERT

-225 795 315,04]
104 783 616.307
27 951 685,51
29138 754,11
39 644 834,52:
15 605 724,49.
14 837 285,00

231 961 899,93,
6 166 584,89

-6 221 495.67
-273 781,62

-6 495 277,29
3 416 018,18

10 522 530,00
151 310,38

14 089 858,56
7 594 581,27

-14 837 285,00l
-1 076 118,84

000
0.00

-1 809 944,07
-1 809 944,07

595 020,00
000

185 386,85
2 105 65606
2 886 062,91-

0,00

-200 392 309,96
97 754 902,95
26 51163105
18 622 590.96
36 904 970,00
6 831 904,00

14 837 285,00
201 463 283,96

1 070 974,00
-6 059 089.00

-1 10 000,00
-6 169 089,00j
4 180 000,00

11 103 000,00
100 000,00

15 383 000,00
9 213 911,00

-14 837 285,00f
-4 552 400,00

0,00
0,00

-165 600,00
-165 600,00,
580 000,00

0.00
3 847 000,00

291 000,00
4 718 000,00.

0,00

OPPRINNEL.
REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 BUDSJ2018

-6 169 024.277 -6 587 500,00 -6 487 500,00
-12 892 383,96 -12 335 904,96» -12 335 904,96
-32 482 996,36, -17 994 705,00 -16 713 400,00
-93 589 629,00 -93 549 000,00 -93 914 000,00
-23 682 553,00 -19 239 500.00 -17 188 500,00
-5 656 607,99 -970 700,00 -924 300.00

-44 994 008,03 -43 332 000,00 _, 3 332 000,00
-6 328 112.43 -6 383 000,00 -6 008 000,00

-196 903 604,96
93 834 63491
25 896 860.05
18 569 440.00
36 875 970,00
9 261 800,00

0,00
184 438 704,96
-12 464 900,00
-5 897 50000

-1 10 000.00
-6 007 500,00.
4 675 000,00

11 103 000,00
100 00000

15 878 000,00
9 870 500,00

0,00
-2 594 400,00

0.00
0,00

-165 600,00
-165 600,00
580 000,001

, 0-00
1 889 00000

291 000.000
2 760 000,00

0,00

/Z

REGNSKAIQO 17
7-6 59192310
-12 762 007,95
-49 625 760,99
7-793 440 193,84
-24119813.30
-3 310 066.05

-43 056 243,61
0-4 498 785,82

-237 404 794,66
109 81168555
27 628 84126

7735 96864881
35 692 591.97
13 185 662,17

,  13 953 096,00
236 240 525,76

-1 164 268,90
”-6 485 836,27

-368 157,21
-6 853 993,48
,  3 600 821,62
10 520 52100

439 73709
14 561 079,71
7 707 086,23

-13 953 096,00
-7 410 278,67

. 0.00
-30 000,00

-1 158 774,19
7-1 188174,”

561 563,00
, 0.00
- 6 033 76914

2 003 720.72
8 599 052,86

0,00
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VEDLEGG 5  — ØKONOMISK OVERSIKT INVESTER-INFGW

iRegnskap

 

 

Regulert

,budsjett  2018

-2 800 000,001

0,00i

—7 234 000,(&

-1 080 000,00:

0,00;

79,00
.-11 114 000,001

0,00 » 0.003
43 355 010,001

0,00
2  846 455,00

0,00l
46 201  465,00
2 057 000,00
5 595 020,00!"

0,00

891 544,00

iTekst 7 _ g.-, !2018 ,-
LN03 iSalg av driftsmidler og fast eiendom 7-2 395 30,001
LN04 Andre salgsinntekter -1 620,00
LNOS Overføringer med krav til motytelse __ —8 449 305,00
LN06 iStatlige overføringer -180 000,00
LN07 %Andre overføringer -1 114 780,00?
13% Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00

LN09  Sum  inntekter _ , -12 141 285£Q_

LN11 iLønnsutgifter _

LN13 Kjøp av varer og tjen. som inngår i kommegenprod.  1  38 097 812,33

LN14 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenprod. 0,00

LN15 Overføringer _8 512 ”gå.——

LN16 iRenteutgifter, provisjoner og andre fmansutgifter 0,00!

LN 18 'Sum utgifter ...i—23,6 610 185,00

LN21) Avdragsutgifter =  1 954 404,00l

LN21 iUtlån 3 905 020,001

LN22 iøp av aksjer og andeler i 0,00

LN23 Avsatt til ubundne investeringsfond 2 192 341,40
LN24 iDeknav tidligere års regnskmessige merforbruk 0,00
LN26  {Sum finansieringstransaksjoner

LN27  (Finansieringsbehov

LN29 lBruk av lån

LN30 !Mottatte avdrag på utlån
LN31 Salg av aksjer og andeler

LN32 Overføring fra driftsregnskapet

LN34 IBruk av ubundne investeringsfond

LN35 %Bruk av bundne fond

LN37 Sum finansiering

LN38 Udekket/udis onert

8 051 765,40]

42 520 665,40
-25 670 444,00

-3 255 201,40”

0,00
-595 020,00

-13 000 000,00
0,001

-42 520 665,40
0,00

0,00

8  543 564,00'

43 631  029,00

227 979 009,00
-2 057 000,00!

0,001
-595 020,00

-13 000 000,00,
0,00;

-43 631 029,001
0,00

1
Opprinnelig

,budsjett 2018

-5 000 000,00
0,00

-7 713 000,00
0,00,
0,00
0,00

-12 713 000,00
0,00

69 350 000,00
0,00

2 750 000,00
0,00

72 100 000,00
,, 2 057 000,00

5 580 000,00
0,00
0,00
0,00l

7 637 000,001
67 024 000,00

-51 387 000,00
-2 057 000001

0001
-5 80 000,00

-13 000 000,00,
0001

-67 024 000,001
0,001

/§

1
[Regnskap

12017
—4 774 200,00

-2 605,00

-6 462 203,00

-2 733 110,00
0,00

,, 0,00
—13 972 118,00

0,00
48 457 646,90

0,00
6 526 713,10

0,00
54 984 360,00

1 660 767,00
4 981 588,00

561 000,00
458 935,57

0,00
7 662 290,57

 

48 674 532,57

-26 061 142,00

-2 119 702,57

-1 528 863,00

-561 563,00

-18 403 262,00

0,00

-48 674  532,57

0,00
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ANSKAFFELSE -ANVENDELSE  AV MIDLER NOTE 1
ekskl.Driftsassistansen  og Regionalt  næringsfond

Tekst

Inntekter driftsdel (kontoklasse  1)

Inntekter investeringsdel (kontoklasse  0)

Innbetalringer ved  eksterne tinanstransaksjoner
SUM  ANSKAFFELSE  AV  MIDLER
Utgifter driftsdel (kontoklasse  1)

Utgifter investeringsdel (kontoklasse  0)

Utbetaling ved eksterne tinanstransaksjoner

SUM  ANVENDELSE  AV  MIDLER
ANSKAFFELSE -ANVENDELSE  AV  MIDLER  '

Endring i ubrukte lånemidler

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Avsetninger

Bruk  av  avsetninger
Til  avsetning senere  år

NETTO AVSETNINGER

Diff 1.29-1.79

Diff  0verf.drift til inv.budsj.

Sum  diff

Regnskap 2018

-225 795 315,041

-12141285,00

-35 420 922,69

-273 357 522,73;
217124 61493
46 610 185,00.
19 949 282,56

283 684  082,49§
10 326 559,76
6 916 556,00

17 243  115,76

4 483 384,31

-14 809 944,07;
0,00

-10 326  559,76

0,00
0,00

0,00

2018

-200 392 309,96

-11 114 000,00

-36 205 098,00

-247 711 407,96

186 625 998,96

46 201 465,00

23 035 020,00

255 862 483,96»

8 151 076,00
0,00

8 151 076,00
5 029 544,00

-13 165 600,00
0,00.

-8 136 056,00

0,00
-15 020,00
-15 020,00

Regulert budsjett  Opprinnelig

_budsjett 2018

—196 903 604,96
-12 713 000,00
-59 451 500,00

-269 068 104,96
184 438 704,96»
72 100 000,00
23 515 000,00,

280 053 704,96”
10 985 600,00"

0,00
10 985 600,00
2  180 000,00,

-13 165 600,00
0,00

-10 985 600,00

0,00
0,00,
000

W

Regnskap 2017

f237 404 794,66
-13 97211800
-36 563 701,05

—287 940 613,71
222 287 429,76
54 984 36000
21764 434,71

299 036 224,47
11 095 610,76

-21 061 142,00
9965 531,24
8 496 425,43

7.19 592 036,19
0,00

-11 095 610,76

0,00

0,00

0,00
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Note 2
Note ompensjonskostnader 2018 KLP
Pensjonskostnad

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Brutto pensjonskostnad

Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Netto penfsjonkosytnad ekskl.adm.kostn
Sum amortisert premieavvik
Administrasjonskostnader ,, ,
Samlet pensjonkostnad  (inkl.adm.)

Premieavvik
Innbetalt premie/tilskudd (ekskl.adm.)

Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.)
Årets premieavvik
AGA av premieavvik

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og

beregnet akkumulert premieavvik
Pensjonsmidler 31.12.18
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.18
Netto forpliktelse før arb.giv.avgift
Arb.giv.avgift av netto pensjonsforpliktelse 31.12.18 ?
Akkumulert premieavvik 31.12.18

Estimatavvik KLP
Estimert pensjonsforpliktelse pr.1.1.18
(+—)Estimatavvik pr.1.1.18
IB, faktisk pensjonsforpliktelse 1.1.18

Estimerte pensjonsmidler pr.1.1.18
(-)estimatavvik pr. 1 .1 .18

IB faktiske? pensjonsmidler 1 .1.18

Beregningsforutsetninger KLP

Avkastning på pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig veksti folketrygdens grunnbeløp

Årlig vekst i pensjonsreguleringen
Forholdstall fraWKRD

2018
10 581381
9306792

19888173
-9213587
10674586
1836693
, 749872

13261151

2018l
12708229,

;  -10 6774 586
2033643;

286744,

2018'
216973884

_  238 636 389l
21 662 505
4499159

10 161 8773

72018
229 405 002,

-3976386
225428616.

197496478
4235995

201732468

2018”
4501%,'
4,00 %?

2,97 %.

2,97 %!

2,20  0/9

1,00

2017

9 695 512

8 938 664

18 634 176

-8 381 701

10 252 475

1 760 349

735 089,
’12747913

2017i
11710944,

;10 252 4757
15575697

205517

2017
197496478
229405002
,, 31908529?

44997159?
9 958 248

2017
'218979986

10 425 016
229 405 002

183083624
,14412849
197496473

7  2017
450(%
400<%
297(%

,2L9796
220(%

1,00,
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Note om pensjonskostnader 2018 SPK

Pensjonskostnad

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse

Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning på pensjonsmidlene

Netto pensjonkostnad ekskl.adm.kostn
Sum amortisert premieavvik
Administrasjonskostnader
Samlet pensjonkostnad (inkl.adm.)

Premieavvik 77
Innbetalt premie/tilskudd, (ekskl.adm.)

Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.)

Årets premieavvik
AGA av premieavvik

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og
beregnet akkumulert premieavvik
Pensjonsmidler 31 .12.18,
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.18
Netto forpliktelse før arb.giv.avgift
Arbigivavgift av netto pensjonsforpliktelse 31.12.18
Akkumulert premieavvik 31.12.18

EstimatavvikKLP
Estimert pensjonsforpliktelse pr.1.1.18

(+-)Estimatavvik pr.1.1.18
IB faktisk pensjonsforpliktelse 1.1.18

Estimerte pensjonsmidler pr.1.1.18
(-)estimatavvik pr.1.1.18

IB faktiske pensjonsmidler 1.1.18

Beregningsforutsetninger
Forventet avkastning på pensjonsmidler

Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årli vekstifolket dens runnbelø

2018
1 733 680
1 068 445
2 802 125

-795 427
2 006 698

—93 673
59 344

1 972 369

'2018
1858171

-2006698
-148527
-20 942

2018
20663245
29 513 240
8849995
1 247 849
-610 459

2018
28 328 241
-1 617126
26 711 1151

19 863171
—1 853 524
18009647

2018

420(%

4,00 %

2,97 %

2,97 %

2017
1656689
1025829
2682518
-763923

1918595
—87512
53563

'1 884 646

2017
1 821 189

—1 918 595
-97 406
-13 734

2017
19863171

728328241
8 465 070
1 193 575
-555 606

2017
26 248 659

—602 935
25 645 724

17 278 059
1 690 242

18 968 301

2017

4,20 %

4,00 %

2,97 %

2,97 %

/é
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KOMMUNENS GARANTIANSVAR NOTE  3

PERSON,FIRMA,ORGANISASJON GARANTIANSVAR GARANTIANSVAR

PR 31.12.18 UTLØPER DATO

Vegårshei sparebank:
0

Kommunalbanken:
Risør-Tv.strand Avf.selskap A/S 583.200 30.12.2030
Risør-Tv.strand Avf.selskap A/S 727.456 27.05.2030
Lisand  AS 3.525.000 03.03.2042

Klp:

Risør—Tv.strand Avf.selskap A/S 8.910 15.11.2021
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A?

NOTE  4  -  Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeideti henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i
balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med
i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i
løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som
memoria post.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved
tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

l balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre
eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt

markedsbaserte verdipapirer som inngår  i  en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre
markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt
investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. lslike tilfeller er verdipapirene
klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr  4  Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden
ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/
likviditetslån jfr kl  §  50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngåri langsiktig gjeld.

Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte

finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året
etter at anleggsmidlet er anskaffet  /  tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er  i  tråd med §
8 i  forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig
verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger
(gebyrer, provisjoner mv.), samt over— og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over— og underkurs
periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for
obligasjoner som holdes til forfall.

Selvkostberegninger
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og
regionaldepartementet i dokument H—2140, januar 2003.

For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges
samme retningslinjer.

Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For
kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva—kompensasjon. Mottatt kompensasjon for
betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.
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%?

Aksjer  og andeler Note  5

Vegårshei  kommunes aksjer og andeler i eksterne selskap pr.31.12.2018
Konto Selskap Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel

221410001KLP  egenkapitalinnskudd 6  441  6987

22168001  Agder Energi A/S 1 72 912 448 72  9124481 70,81 %

221680021Aust  Agder Utviklings og kompetansefond  1 11 01 0,20 %

22168003  Visit Sørlandet AS 10  000. 0_ 0,22 %

22170002  A/L Biblioteksentralen 300 0 -
22170004  Aust Agder Næringsselskap , 15  0007 0 0,49 %

22170005  Lisanden Industrier 50 0007 0 25,00 %

22170006  Risør og Tv.strand reg.avf.sel. A/S 108  000” 0‘ 10,80 %

22170008  Vegårshei ski og aktivitetsenter A/S 275  555. 01 "375,56 %

221700141Durapart A/S . 28  000. 01  "770,49 %

221700171Jordøya  tomteutvikling AS 561  0007 01 33,67 %

22170100  AT Skog andeler 68  400, ?

22170101  Telemark kontrollutvalgsekreteriat IKS andeler  . 10  0007 0

Sum , 80  480  4027

Med unntak av Vegårshei kommunes eierandeler i Agder Energi A/S

er det økonomisjefens vurdering at øvrige aksjer/andeler ikke har markedsverdi.

Hovedhensikten med det kommunale eierskapet har ikke vært av økonomiske motiver.

Motivene bak eierskapet har 1 første rekke vært næringspolitsk eller° a tilgodese egne kommunale behov.

Felles er at dette er løst 1 ulike selskapsformer og i samarbeid med andre kommuner.

Som eksempler på dette nevnes at selskapene RTA AS, Lisanden Industrier AS har vært å samarbeide

med andre kommuner om renovasjon  (RTA),  og sysselsetting av utviklingshemmede (Lisanden).

Det er sannsynligvis slik at en realisasjon av kommunens aksjer/andeler i de ovenfor viste

selskaper (med unntak av Agder Energi AS) ikke vil tilføre Vegårshei kommune midler i betydelig

grad utover det beløpet som står oppført i kommunens balanse.  ,

Når det gjelder Agder Energi AS er verdien som er oppført i balansen regnet ut

fra samme verdi på aksjene som de vi solgte.

Aust A der Utviklin s 0 kom etansefond ble nedskrevet fra  kr.500.000  til kr.1 i  2013.
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KOMMUNALE FOND NOTE 6
OVERSIKT OVER BUNDNE DRIFTSFOND:

2.5 1 .20.503 Næringsfondet

2.52.01.108 lSmåkommuneprogrammet

2.52.01 . 109 ' Post—teletilsynet bredbånd

2.52.01.111 Kulturulle spaserstokk

2.52.01.1 12 Bibliotek utvikle møteplassen

2.52.01.1131Amu midler kompetanse BTI
2.52.01.114 Kulturminneplan

2.52.02.103 Kompetanseutvikling skulen

2.52.02.104 lArbeidslivsfag

2.52.02.105 Tilskudd svømmeopplæring

2.52.02.106 Oppfølgningsordningen skulen

2.52.02.108 Den kulturelle skulesekken

2.52.02.1 l l 1Kompetansemidler alle barnehager

2.5202] 12 Forebyggende tiltak 0-6 år alle  b.h.

2.52.03.102 _Utbedringstilskudd

2.52.03.103  ‘Tapsavsetning etableringslån

2.52.03.104 Etableringstilskudd

2.52.03.108 Øremerka midler dagtilbud demense

2.5203] 10 Diverse gaver sykehjemmet

2.52.03.111 1Personaltur PLO

2.52.03.1137Frisklivssentral

2.52.03.1 16 Aktivitetsmidler frivillige organisasj.

2.52.03.1 17 Diverse gaver åpen omsorg

2.52.03. 121 Friluftsrådet turgruppe

2.52.03.124 Nav kompetansetiltak

2.52.03.126 Bolig for velferd 3 kommuner

2.52.03.127 jBuf modellutvikling

2.52.03.128 Nav Amu midler

2.52.04.101'Kalkingsmidler

2.52.04.102 .Kalkingsmidler lokale prosjekter

2.52.04.1031Vi1tfond

2.52.04.104 Utarbeiding skogbruksplaner

2.52.04.106 Driftsfond Kommuneskogen

2.52.04.1071Våg prosjekt nær.rettede tiltak

2.52.04.1081Toppturer

2.52.04.l 10 Tilskudd friluftsområder

2.52.06.101 Egenkap.Driftsass.i A.A.avløp

2.52.06.102 1Egenkap.Driftsass.i A.A.vannf.

2.52.06. 104 iEgenkap.Reg.nær.fond

2.52.06.109 Fond vann

2.52.06.1101Fond avløp

Sum bundne driftsfond

'SALDO

01.01.18

9 953,05

127 504,53

750 000,00

47 150,00

9 600,00

27 500,00»
46 357,50

239 610,00

2 229,83‘
24 000,00

0,00

72147,18
160 741,83

4 276,65

294 295,00

53 142,44

861 329,00
128 340,00

52 654,61

30 001,00—

97 995,40

22 000,00

31 487,17

22 329,141
0,00

0,00

0,00»
0,00

775 153,40

529,11

40 063,61 f
19 000,00.

173 364,87

418236,11;

28 088,00

-24 524,00

616 039,34
-196 260,87,

-97 346,12

269 068,18

2 518 099,36-

7 654 155,32

OVERSIKT OVER  UBUNDNE  INVESTERINGSFOND

2.53.50.5001Kapita1fond 53.11255

2.53.50.501 ,Ubundet kapitalfond tomtesalg

2.53.50.502 Ubundet investeringsfond (ansv.lån)

2.53.50.503 Ubundet investeringsfond utvikl.f.

2.53.50.505 Ubundet investeringsfond nær.-utv.

2.53.50.5061Ubundet investeringsfond form.lån

2.53.50.5081Ubundet investeringsfond vask.pl.

Sum ubundne investeringsfond

OVERSIKT OVER  DISPOSISJONSFOND

2.56.50.1041Restpott kulturmidler

2.56.50.110Disp.fond drift

2.56.50.111 .Disp.fond samhandlingsreformen

2.56.50.112-Disp.fond flyktninger

Sum disposisjonsfond

Sum fond

493,28

1380 855,58:
99,00

17 302 882,29

328 137,00

2161782,633
0,00

21 174 249,78

1 893,00
10619 769,39

163 019,25

4 794 895,00,
15 579 576,64,

44 407 981,74

AVSATT12018  BRUKT  ] 2018

86,25

15 200,00

15 381,00!

400 000,00
9 229,00

1 112,00

6 594,21
5 168,00

17 500,00
200 000,00
850 000,00;

4 541,00

48 181,25

12 509,561

-24 524,00?
24 524,00

519 051,82
365 193,83-
952 591,13,

520 153,79

3 942  492,84‘ -1 809 944,07?

-13 000 000,00

1 300 797,40:

891 544,00

2192 341,40? -13 000 000,00;

185 386,85

185 386,85

6 320 221,09 -14 809 944,07

-125 510,00

-100 000,00 '"

-625 000,00

-10 850,001"

-504 100,119"

ASALDO
31.12.18

10 039,30
127 504,53
750 000,00
, 62 350,00

24 981,00
27 500,00
34 754,78

”1 14 100,00
,0,00

20 500,00
400 000,00
81 376,18

150 991,69
4 276,65

194 295,00
, 53 142,44
236 329,00

0,00
53 766,61
19 151,00
97 995,40?

0,00
38 081,38

, 27 497,14
17 500,00

200 000,00
850 000,00
, 4 541,00
271 053,29
48 710,36
52 573,17

1 500,00
22 452,94

388 236,11
3 564,00

0,00
1 135 091,16

168 932,96
855 245,01
200 418,84

3 038 253,15
9 786 704,09

493,28
1 380 855,58

9900
4 302 882,29

328 137,00
3 462 580,03

891 544,00
10 366 591,18

1 893,00
10 805 156,24

163 019,25
4 794 895,00

15 764 963,49

35 918 258,76
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KAPITALKONTO
DEBET

Salg utstyr (manuskripter)

Salg av fast eiendom

Salg av  boliger

Avskriving fast eiendom

Avskriving av maskiner,inventar og tr.m.

Ekstraordinær nedskriving bil

Nedskriving bil

Salg av aksjer

Avskrevet tap formidlingslån

Avdrag på utlån formidlingslån

Avdrag sosiale lån

Avdrag sosiale lån flyktninger

Avskrevet sosiale lån

Bruk av lånemidler fra eksterne lån

Bruk av lånemidler formidlingslån

KLP pensjonsforpliktelser

SPK pensjonstorpliktelser

31.12.18  Balanse (kapital)

Vegårshei

Ole Petter Skjævestad

Rådmann

Arendal Revisjonsdistrikt

Kjetil Raknes

Revisor

sign.

2

21

den

PKDTTE7

KREDlT

1.1.2018  SALDO

] 620,00  Salgsgevinst salg utstyr

1  495  580,00  Aktivering fast eiendom

900 000,00  Salgsgevinst tomter

8  120  827,00  Oppskriving fast eiendom

6  430  262,00  Aktivering av mask-inventar og Ham.

0.00 Salgsgevsalg fast eiendom (kommbol)

0,00  Aktivering Goodwill

0,00  Kjøp av aksjer og andeler

Salgsgevinst salg aksjer

0,00

3  255  201,40  Utlån formidlingslån

87  541,62  Utlån sosiale lån

186  240,00  Utlån sosiale lån flyktninger

108  722,04  Utlån næringsfond

2 360 444,00  Avdrag på eksterne lån

Ekstraordinært avdrag eksterne lån

3  310  000,00  Avdrag på formidlingslån

KLP egenkapitalinnskudd

9  231  387,00  KLP pensjonsmidler

1  184  999,00  SPK pensjonsmidler

Arb.giv.avg.av nto pensjonsforplikt.

9  745  35087

'.  276418 17493

15.02.19/31.12.18

Ole Tom Kroken

Økonomisjef

Kr.

2/

193 482  368,55

0.00

40  460  855,00

121  480,00

0,00

3 302 875,00

849  375,00

0.00

0,00

3 310 000,00

50  582,38

100  728,00

0,00

10  522  530,00

0,00

1 954  404,00

595 020,00

19 477 41  1,00

800  07400

1  390  47200

276 418  174,93
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Note Kostnadsdekning i  vann, avløps og avfallsektoren.(i hele tusen kr.)
Vannsektoren
Direkte driftsutgifter 7
Kalkrentekostneder 77
Kalkavskrivinger

Andre inntekter
Gebyrgrunniag
Gebyrinntekter 77
Overskudd/underskudd
Dekningsgrad  i  %
Avsetning b.dr.f.
Saldo b.dr.f.31.12.

Avløpsektoren
Direkte driftsutgifter

Kalk.rentekostnader
Kalkavskrivinger
Andre inntekter

Gebyrgrunniag
Gebyrinntekter

Overskudd/underskudd
Dekningsgrad i  %
Avsetning b.dr.f.
Saldo b.dr.f.31.12.

Plansektpren
Direkte driftsutgifter
Kalkrentekostneder  ,
Kalkavskrivinger
Andre inntekter
Gebyrgrunniag
Gebyrinntekter 77
Overskudd/underskudd
Dekningsgrad i %
Avsetning b.dr.f.
Saldo b.d7r.f.31.712.

Oppmåling

Direkte driftsutgifter
Kalk.rentekostnader
Kalkavskrivinger
Andre inn7tekter777
Gebyrgrunniag
Getzyrinntekten
Overskudd/underskudd
Dekningsgrad i %
Avsetning b.drlf.
Saldo b.dr.f.3142.

7R.2018
1 165

1651
365

, ,0
16957
16276

-697
7 95,93

-69
200i

77R.201787
1 890

1227
4351

-27

2 4457
2 9657

7 5207
121 ,277

520
3 0387

R.20187
4117

0.

15.
-47

422
677

-3557
15,88:

0?
70

R.2018'

85,33

1097
~61,
9017
47,4
-427

52,617

R.2017
9951
179
3237 7

O,  ,

1 497
1 7732i

235
115,70

2357
2697

7 R.2017
18427 "

1217
41977
-227

23607
29987

6381 7
127,03‘

6387
25187

R.2017i
3577 7

0.

15
-4i

3687j
6V

-3627
1,63

Ol

0'

R.2017_
9047

0
105 "

-131_

878;

4754

-424_

51,717

0

,  oa

R7.20167
1 019

2191
3147

,, O,,

1 5527
71 58617

34“
17021977 '

347
347

R7.2016'77
1 781

1217
4077

,  0,

2 3097
2 8937

5841
125297

5847
771 8807

Rf2016i7'7
77 3717

O,,

15
77 647

3227
387

-284
118077

O,,

O.

R.201677
8227

,, O,.

1037
-677
85877
5517
-307777

76422
0
01

7R.20157
9727
2187
308

, O,

1498
7 15371

397
,,10269,

O.

01
7'R.20175'

15937
1287
418;

77 0
7 2139

28047
66571

713109
6657

12967

"3201’s1
4217

0,

137
~66!
3687
1337

-2357
7 36,14

01

0,

7R.201757
7627

0.

99,
-687
78777
4187

,  359,
53,117

Q
Of

ZZ
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Byggeseksbehandling fl
Direkte driftsutgifter
Kalkrentekostnader
Kåkavskrivinger

Andre inntekter
Gebyrgrunnlag
eyrinntekter 7
Overskudd/underskudd
Dekningsgrad i  %

Avsetning b.dr.f7.7
Saldo b.dr.f.31.12.

Si=o 7
Direkte driftsutgifter

Kalkrentekostnader

Kelkavskrivinger
Andre inntekter
Gebyrgrunnlag

Gebyrinntekter
Overskudd/underskudd
Dekningsgrad i %
Avsetning b.dr.f7.
Saldo b.dr.f.31.12.

R.2018

597
-447
7977
450
-347

56.467

R.2o1'87
9647
487
75

-152

935
9047
-317

96,60

762
R.2017

7377

59i
-40
7567
3977

-359
52,51

R.2o17j
959?
387
757

-1 12 7
960
722

-238
75,217

R.20167
7777

0
59”

-30
8067
35277

-4547
43,67

O.

0.

'R.2o16f
941 7
397
757
—55_

1000
6367
-3647

63.607

R.2015
282

O
597

-487
2937
3797
86

129,35
O0  .

R.2015:
7 10397

40
75

-194
960"
531

—429'
55,31

23
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OVERSIKT  OVER NYBYGG  OG NYANLEGG 2018
TJENESTE TEKST 'RE  INSKAI' REV.BUDSJ  ITIDLJIEDGÅT

1206  Investering i  datautstyr 86 135 86 135

1350 1 Investering kommunehus I  268 155 310 6851

1800  Investering AMU  tiltak 85 470 85 470

2020  Investering skule. inventar-utstyr 457 555 408 150

221511nvestering i førskulelokaler 81 440. 81 4401

2225  ' Investering i skulelokaler 478 795 478 7957

Ny skule 31576120 31576120 12 214260

2410  Nytt lege  og helsesenter 1 647 060 1 647 060. 15 461 980

2530  lnstitusjonspleie, inventar-utstyr 123 9701 149 050?

2541  Inventar—utstyr åpen omsorg 163 210 138 130-

2615 Rehabilitering VBO ' 235210 235 210:
Utvidelse  av  VBO—demensutredning 73 500 73 500 61 843 205

26501Kommunale utleieboliger, rehabil. 146 6101 100 000

Utgifter  ved  salg bolig 142 125. 142 125»

Salg boliger —900 000 —900 000

Laveprosjekt 214 780 0

Tilskudd laveprosjekt —214 780 O

2651  ”Omsorgs  og trygdeboliger 329 045 332 66511

3030;Kart og oppmåling. diverse kartlegging 0 -31 3507

Refusjon  fra  andre -31 350 07

31551Nytt  boligfelt Djuptjennhaugen  4 5 576 800 5548 920 4 954 200

1Statstilskudd  sykkelsti Djuptjennhaugen  4 1  —180 000. -180 000

lKommunale boligfelt 90 800, 0

3335  Investering i veier. reinvestering m.v. 306 210 306 210

Asfaltering 100 000 100000

Adkomstvei til  BFOK  01-04 0 0‘ 4 723 525

Ny traktor 266 0451 266 045 1 159 125

334011nvestering i vei-gatelys f 67220‘ 67 220’

3390  Brann  og redningskorps 161 675 161 675

3405ilnvestering Myra vannverk 344 550 344 550.

Investering Ubergsmoen vannverk/høydebasseng 209 665 209 6651

350511nvestering i nyttt renseanlegg myra 311 2751 311  275: 581 430

3601  Vaskarplassen 10570 10 570

Tilskudd vaskarplassen .  -900 000 -900  0007

3812:Veg§rsheihallen oppgradering 209 740 215 695?

3900  Investering fellesrådet utvidelse kirkegård '  2 846 455 2 846 455 830 395

Sum  bruttoinvesteringer. nybygg-nyanlegg 46 610 185 46 201 465

SUM  FINANSIERINGSBEHOV 46 610 185 46 201 465

Sum  bruk av  lån —22 360 444 -22 979 009

iSum  tomtesalg !  -1 495 5801 —1 900 000

”Sum salg boliger —900 000. -900 000

”Sum gaver-tilskudd -1 326 130 -1 080 0007

Salg manuskripter 7 —I  620 0

Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnsk. —8 417 955 -7 234 000

Bruk  av  ubundet kapitalfond -13 000 000 —13 000 000

'Avsatt ubundet kapitalfond (vaskarplassen) 891 544 891 544

,SUM  FINANSIERING ;  -46 610 185 —46 201 465

\(‘:
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BUDSJETT 2018 FORKLARING ENDRING l OPPRBUDSJETI MOT REGBUDSJETT. _

4Sum fordelt til dtift(fra4s4kjema 1 A I20)
4Avskrivninger 4

4Kalkulatoriske renter var

Sum korrigert fordelttil  drift

A. ‘Ansvar (T)

10_Politisk aktivitet

4 11 4Rådmannstea4n414og stä4 44

124Tilskuddsordninger444

134Enhet for IKT

19§Fellesutgifler til fqflrjgfi 4

21 tVegårshel sk4016446Fo og PPT
274Myra og Uber49454m4o4en barnehager

 

344Enhet for sosiale tjenester

35 Helse og omsorg 444 444444 4

624Driftsenhet teknisk inkludert renhold

70 Stillingsbank

Sum enhetene

Oporinnelig 'Regulert
budsjett 2018 budsjett 2018 4

155 aggrfi; 152 249 372 4: i  "
44 404 14551089
407 286 1964 4 44

155 390 0004 167 086 6574 4 4

i i i  " "  Fra

lønnspinkl.

444444 44 4 Endring 4pensj. 4

1682,(MW, 1 767 030, 8? El,,iåfæ
999990. 15 030 302 1 422 3024 1 235 3074
12978000 12994441 164414 04
3 25740£ 4 8 409 8573 5 152 ?L,,,,,,,, 04
,3 31329? '4 113 947; ‘8 Q§1§€Z,,,, ‘5 888 0941
31 778 0004 31 823 881 _ 45 8814 44400 34774
6 380 0004 7127 7854 747 7854 616 791

24 035 0æ44 24 156 537 1214 ä4444$3 4231 4
50234000 52 619 269 2 393 2694 3 503 9934
7 328 00044 17 071 5024 9 743 50244 44 45489932
€£$? 200 000 , ,  ,9,

155 4390 0004 167 086 6574 11 696 6574 9,

løremerka
midler/

lærlinger.

-766 558
162 037
246 618

257 6794
100 224

IO

'W ign'dring
mellom

.Ané-,,f9Lsär-,30h9tene

673555,,

3235
319139

Q,

-324 621
4 -987 3794

354 9514 14312 0004

IO

Kalkrenter/ Vedtaki

komm.styre Mva.komp.avskrivn.

450 4084
30102

5173 2824

ol

12 045;
56 8404
45 0454

390 3054
8 679 2584

i14 837 285

4 4-7 433
-267 447
-13 661
420 425
-3 739

444-45428 578
4444-4172 464

-51 353
-782 665

'4 -1 292 863

434 140 628

52
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FINANsFoRLTNING

LEDIGE KORSIKTIGE  OG LANSIKTIGE MIDLER

Konto 'TE'KST  *”

21020001 Østre Agder  Sparebank  05.  0  l 706
 "SA'LDO 31.12.18 FO'RKLARING

21020003 Østre Agder Sparebank 1 1. 29428 høyrente .,,L

21020004 Østre Agder Sparebank ocr agresso

21020009 Østre Agder Sparebank 12. 55555

21020010 Østre Agder Sparebank 13. 07016

210200] 1 Østre Agder Sparebank 13.15582

21020503 Næringsfondet

21098000 Veg. sp. b. 8kattekonto 07. 0 1381

SUM ,

 
 
 
 

25350500'Kapitalfond 53.11255
25120503 Nearingnep

25350502 Ubundet investeringsfond ansvarlig lån

25350503 ”Ubundet investeringsfond utviklingsfond

SUM

10 773 118 37 DRlPTSKONTO  TILKNYTTET  NlBOR 1 070 % PR. 31. 12.18

21 697 842. 09'1-IØYRENTEKONTO 1. 85° /o PR.31. 12.18

36 668,03  KONTO  TIL INNBETALINGER KOMM.  FAKT  l 070% PR 31.12.18

 

 
15 469 754 72 KQNTO TIL KöR'TlTIG OVERSKUDDSLIKVID'lTET 1 10% RR.3'1'.12. 18 ,. .-

50 783 86  KONTO LEGEKONTORET  O. 15 PR. 31. 12. 18

12 526,23  KONTO LEGEKONTORET  O, 15 PR. 31. 12. 18
 

 
10 039 30 GAMMELT KOMMUNALT NZERlNGS'POND'l. 070 %  PR 31 12 18 ,;;

3 624 258,56  SKATTETREKKSKONTO  1.070 % PR'.31. 12.18

51 674 991,16

-493 ,28 SALDO KAPITALFON D

-10 039,30 SALDO NzERlNGSFOND
-99. 00 SALDO i'Nv. 'FOND ANSVARLIG LÅNLKØRIS.M1DLER)

-4 302 882. 29 SALDO INV. FOND SALG AV AKSJER UTV. FOND (LANGS. MIDLER)

--1 313 513, 87

9’2
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FINAN FORVALTNING,
KöNTo TEKST
24619203  Husbanken flyktn.  bol. Lj. 11 927416 5

24619204  Husbanken utl.  bol.  Ljostad  11 33021 1 1 .

24619205  HusbLagken utl. bol. Tangh.  1.13302103

24619206  Husbainiken TTPU bolig 11 928943 7

24619209  Husbanken utl. bolig Dj. tj.  haugen  11 496886  0

24619211  Husbanken  ut1.bolig. Hovet  11 5113 37 5

24619212  Husbanken utl. bolig Dj. tj. haugen 3 11 5211184
24619213  Husbanken utl. bolig Fjeldstad  11 523560 8

24619214  Husbanken utl. bolig 42/93. 11530693 8

24619215  Husbanken flyktn. bol.  11531177 1

24619216  Husbanken flyktn. bol.  11531180 5

24619217  Husbanken flyktn. bol.  11531 178 10

24720014  K0n1munalbanken Div. formål  2004 20040623

24720019  Kommunalbanken Div. formal  2008 20080470

24720020  Kommunalbanken refin.  lån2008 20080472

24720021  Kommunalbanken Div. formål  2009 20090697

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

24720022  Kommunalbanken  Div.  formål  20 10 20100782

24720023  Kommunalbanken  Div.  formål  201 1 20110778

24720024  Kommunalbanken  Div.  formål  2013 20130045

24720025  Kommunalbanken Div.formål  2016 20160092

24720026  Kommunalbanken Div. formål  2018 20180680

24741002 KLP Ko111munekred1tt D1v.  formål  2014.

24741003 KLP  Kommunekreditt Div.  formål  2015

Su..m lån til  investeringer

,, 1  p")?!
24519212  Husbanken startlån  04 11. 495387 0

24519213  Husbanken startlån  0511498161

24519214  Husbanken startlån  07 11 503594

24519215  Husbanken stanlån  08 11 505958

24519217  Husbanken startlån  0911 508946

24519218  Husbainken startlån  1011 512898

24519219  Husbanken startlån  1.1. 5166613

24519220  Husbanken startlån  12 11520490 1

24519221  Httsbånken stanlån  13 11524349 1

24519222  Husbanken startlån  14 11528985 2

24519223  Husbanken startlån  15 11532 146 5

24519224  Husbanken startlån  17 115372 8

24519225  Husbanken startlån  18 11539932 2

Sum lån til  videreutlån.

.i  prosent

,Totala'gtd,
i prosent

J ELD  P  RTEFØLJ E
.SALDO31. 12.18 FAST

-71280

-135 000

'-108 000
-401 100'.-....
-340 560

-1 018 47291. .
. -1 722 005

—1 568 067
"f -1 138 819 .

-2 175 882
-2 175 882
-2 578 230
-2 706 910
-9 953 430

-14270 950.
.-7 669 760

..-1.4 549810
-9413 350

'-14 821 600
'-31193250

. -27 587 000
44910000

-26 249 131

-18.6 758 488

-228 104
-191 811
7563 001

-1 522 758
..—921 903

7999 685
-2 483 087
-5 176 227

96 089 804
-6 656 760: ..
-4 421 939

-4 835 354

-4 892 150

-38 982 583.

-22..5 741 0712 '

14270 950

14 270 950:
8

2 483 087.

"6.089 804

6 656 760

. 4 421 939

. .4 835 354.

....24” 486 944

. . 63.

38 757 894‘
17

iFLYTENDE Vila
71 2801lyte1£eL

135 000  flytende

108 000  flytende

401 100 flytende
340 560  flytende 

.1 722005  flytende

..L568 067  flytende

.] 138.8l9wflytende

2 1l5 8821lytenc16
 

'.375 882  flytende.. 
27 578 230  flvtende

2 7.06 910  kortpt.

29.953 430 .k0.rt p.t.

- fast  1,86.

7 6.69 760  kort  p. t.

14 549 810  kort  p. t.

9 413 350  kortp.  t..

14 821600  kort  p. t.

 

.31. 193 250 ket-fpt. -
27 587 000 kort p 1
14 910 000  k..ortpt

26 249131.kortp.t.

172 487 538.
92 .

228 104  flyten.(10

191 81 l.flyten(Le

563 001  flytende

1 522 758  flyte..nde.

921 903  flytende

999 685  flytende

fast  1304  %

5 176 227  fl1ten.(Le

fast  1. 574%

fast  1. 574%

fast  1 98%

fast  I  574%

4892 150  nytenäé

,  115,95 639.
37

186.983 1771
83

1018 472  flytende

0

0  .

MERKNADER
.pr.31.12.18 1 415%
pr.31.]2.18 1.415%.

.pr.3l.l2.181.41 0/

13131.12 18 0415%
.pr.3l.12. 18 1.415%

 

pr.3l.12. 18 1452%-L-.
.pr..3.1.12. 18 1 415%
.pr.31.12.181,415%

.pr.31.l2.18 141.5%

.pr.3l.12.181415..%

.pr.3l.l2.1814159/o

.pr.31.l2. 18 1 415%

.pr.3l.12.181.85.9/.o.

.pr..3l.1218185%

.fast rente  111 30. 5. 20

.pr...3l.1.2..18185%

..pr.3l.12.18185%

.pr.31.12.18 l85%

1pr..3112.18185%

.pr.3.l..12.18 1.85%
pr.31'..1.2.18 1.85%
.pr.3l.l2..l8 l.86% 
pr..31..L2.18 1.86%

p1.3l.12.181.415%

pr.3.ll2.181..415%.
pr.—31.12.18 1415%
.pr.31..1.2.181.413%

pr.31. 12. 18 1 .413%'.'-."".
pr.31.12.1814.13%

fast rente  t11 1. 11.19

pr.31. 12. 18 1 ..413%
fast rente  til 1.2.21

fastrente  til 1.2.21

fast rente  til 1.4.23

fast rente  til 1.2.21

.pr.31.12.181.415%"
0

Siste air,—ag
01. 05. 2020

01.12.2021
033021
01.05.2022
01.12.2029
01.10.2035

2091-2933
01. 12. 2038
01.10.2040
01. 04 2041
01.04.2041
01.04.2041
15.11.2026
30.10.2033
06.11. 2023
18.11.2034
10.01 .2033

15.12. 2031

30.07. 2038
26 02. 2046
23.12.2058

21. 08. 2040

30. 09. 2.045
 

01.04.2024
01.03.2029

01942029
01.05.2030
01.03.2031
01.04.2032
01 04 2033
01 0.5. 2032
19. 0.4. 2033
01. 05. 2039
01. 0.4 2040
01. 12. 2042
01. 05. 2038

ZZ
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1. RÅDMANNENS INNLEDNING OG SAMMENDRAG 
I samsvar med ”Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner” skal årsregnskapet 
og årsberetningen vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets 
slutt. Årsberetningen legges frem for kontrollutvalget samtidig med årsregnskapet, og 
fremmes deretter gjennom formannskapet for endelig behandling i kommunestyret. 
 
Som rådmann i kommunen er det hyggelig å kunne presentere en årsmelding som viser at 
kommunen har lykkes på mange av de områdene som har hatt spesielt fokus i 2018. 
 
For administrasjonen har utfordringene knyttet til å ivareta en stadig økende 
oppgaveportefølje og økte krav til internkontroll, dokumentasjon og rapportering vært 
merkbar det siste året. Dette medfører at krav til nytenkning, effektivitet og arbeidsinnsats 
oppleves som større en noen gang for organisasjonen. 
  
Samtidig har Vegårshei som kommune og lokalsamfunn vind i seilene og svært positiv 
utvikling. Selv om veksten i folketall har hatt en liten pause er likevel godt omdømme og stor 
positivitet og optimisme er resultater av målrettet arbeid fra politikere og ansatte gjennom tid, 
og som kommunen nå høster fruktene av. 
 
Driftsregnskapet for 2018 er avlagt i balanse, jfr. kapittel 3, hvor det økonomiske resultatet er 
nærmere beskrevet. Netto driftsresultat ble 1,07 mill,- eller 0,48%. Det ble avsatt til 
disposisjonsfond kr.185.386. Det ble ikke rom for avsetning til disposisjonsfond flyktninger. 
Til sammen ble det avsatt 3,6 mill mindre på disposisjonsfond i 2018 enn det som var 
planlagt i regulert budsjett. 
 
Det økonomiske resultatet skyldes i hovedsak at inntektene fra på skatt/rammetilskudd ble 
betydelig høyere enn det som var forutsatt i opprinnelig og regulert budsjett. 
I tillegg ble besparelsen på renter også større enn forutsatt og pensjonsutgiftene ble mindre 
enn budsjettert. Det er likevel verdt å merke seg at enhetenes samlede underskudd ble på 
mer enn kr 8,6 mill. Dette er bekymringsfullt med tanke på at enhetenes driftsrammer for 
2019 er enda strammere enn det som var tilfelle i 2018. 
 
Eksempler på oppgaver og prosjekter som har hatt spesielt fokus i året som har gått: 
 Utviklingsprosess for større stillinger og ny organisering i Helse- og omsorgstjenestene 

 Lederutviklingsprogram våren 2018 

 Diverse tilsyn inkl. ulike aktiviteter som strekkes over flere måneder 

 Fokus på tidlig innsats og minoritetsspråklige barn i barnehagene 

 Fokus på forebygging og tverrfaglig innsats gjennom deltakelse i flere 
satsingsprogrammer, Herunder BTI. 

 Deltakelse i nettverk for helhetlige pasientforløp i pleie- og omsorgssektoren sammen 28 
andre Agder- kommuner 

 Felles anskaffelse og implementering av trygghetsteknologi for alle 30 kommuner på 
Agder. 

 Betydelig interkommunalt samarbeid gjennom Østre Agdersamarbeidet 

 Vegårshei har deltatt i felles anskaffelse av ny trygghetsteknologi sammen med alle de 
andre 29 kommunene på Agder. Implementering av løsninger er i full gang. 

 Utredning av regionalt samarbeid om organisering av NAV 

 Fiberprosjektet – tilrettelegging for fremføring av fiber til innbyggerne går videre 

 Sammenslåing DDØ og IKT- Agder for å gi kommunene økt digitaliseringskraft 
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 Opparbeidelse og fullføring av boligfelt Djuptjennhaugen 4 

 Solbergbygget er ombygd til nytt helsesenter, som er tatt i bruk  

 Planlegging nytt renseanlegg pågår  

 Ny ungdomsskole er fullført og tatt i bruk 

 Reguleringsplan for Kjørkeliheia er under produksjon 
 
Som det fremkommer i overordnet styringskort og enhetenes styringskort i kapittel 4 og 
kommentarer i vedleggsdelen, er det stor grad av måloppnåelse både på tjenesteleveranse 
og økonomi for kommunen som helhet. 
 
Jeg ønsker likevel å benytte innledningen til å synliggjøre noen kommentarer og anbefalinger 
knyttet til særlig viktige utfordringer for driften generelt: 
 
Utfordringer for Helse- og omsorgssektoren 
Den nye helse- og omsorgsenheten har hatt betydelig merforbruk i forhold til budsjett i 2018, 
noe som har vært tilfelle de siste årene. Det har de siste årene blitt fastsatt mål, og iverksatt 
tiltak for å snu denne utviklingen. Å etablere en fremtidsrettet omsorgstjeneste basert på 
riktig organisering, mere heltid og effektiv bruk av ny teknologi, som legger til rette for at flere 
skal kunne bo, og motta effektiv og trygg hjelp hjemme i stedet for på sykehjem, har vært 
konkrete mål og satsingsområder gjennom flere år. 
 
Vi må konstatere at vi ikke har lykkes med å snu helse- og omsorgsskuta i 2018. 
 
Merforbruket ser ut til å ha stor sammenheng med måten beslutningene om tildeling av 
tjenester har foregått på, og sammenlikninger med andre synliggjør at vi i Vegårshei dekker 
omsorgsbehov ved å legge inn på sykehjem i betydelig større grad enn de vi sammenlikner 
oss med. Vår tilnærming til utfordringene med merforbruket i helse- og omsorg har derfor 
ikke være å sette nye eller andre mål for endringer av tjenestene, men å være i stand til å 
gjennomføre de målene vi har satt oss. 
 
Vi har i 2018 etablert en samlet helse- og omsorgstjeneste med ny ledelse som skal bidra til 
at vi lykkes bedre med dette. Etablering av et eget tjenestekontor som setter krav til grundige 
faglige vurderinger for tildeling av tjenester, og mer innsats på lavt nivå i omsorgstrappa, har 
bidratt til at vi har lykkes med målsettingen om å dreie tjenesteinnsatsen fra 
institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. flere kan hjelpes trygt hjemme, og færre på 
sykehjem. 
 
Vi har imidlertid ikke klart å tilpasse bemanningen av enheten til endringene i måten 
tjenestene blir levert på, og det økonomiske merforbruket har eskalert gjennom hele året. 
 
Dette er ikke akseptabelt. Umiddelbar omstilling og nedbemanning er iverksatt på nyåret. 
Kontinuerlig forbedrings- og endringsarbeid må sammen med at vi tar i bruk ny teknologi 
etterhvert som den blir tilgjengelig for oss forventes å gi resultater i form av økonomisk 
balanse. I tillegg forventes ny organisering og færre små deltidsstillinger, samt mindre bruk 
av ufaglærte å bidra til at vi blir i stand til å løse mer krevende situasjoner uten at det må 
settes inn ekstra bemanning, noe som også vil ha stor betydning brukerne som mottar 
tjenestene, og for kostnadene i enheten. 
 
Utfordringer for oppvekstsektoren 
Måloppnåelsen i både skole og barnehage er høy, og vi er de siste årene blitt vant til at 
oppvekstsektoren i Vegårshei leverer gode resultater. Kommunens økonomi er imidlertid så 
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stram at de økonomiske rammene for skolen og barnehagen også er svært presset, noe som 
vil kunne gjøre det krevende å opprettholde kvaliteten.  
 
Behovet for stadig forbedringsarbeid gjennom å finne nye løsninger på utfordringer, er 
prosjektet fra IOP til TPO et godt eksempel på. Dette har medført at vi er i stand til å bruke 
de pedagogiske ressursene slik at de kommer flere til gode.  
 
Vi vet også at ressurser som settes inn tidlig i barns liv gir veldig mye større avkastning enn 
ressurser som settes inn senere i et utdanningsløp. 
 
Et fortsatt fokus på tidlig innsats i skolen, og ikke minst barnehagen for å forebygge mer 
ressurskrevende tiltak senere vil derfor være avgjørende for om vi fortsatt skal være blant de 
«beste i klassen» på oppvekst. 
 
Satsing på en bedre skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom som kan fange opp 
behov for innsats og forebygging vil også være viktig å lykkes med. 
 
Den videre årsberetningen gir en oversikt over mange sider ved kommunens utvikling og 
drift. Alle som er interessert i hva kommunen gjør, kvaliteten på arbeidet, hvordan 
ressursbruken fordeler seg på de ulike innsatsområdene og hvilke utfordringer kommunen 
står overfor, vil ha nytte av å lese beretningen. 
 
Rådmannens avsluttende oppsummering og anbefalinger for tiden fremover: 
Vegårshei har engasjerte politikere, dyktige og lojale medarbeidere som står på til beste for 
kommunen. Det er all grunn til å gi honnør til de ansatte for måten oppgavene blir løst på. 
Dette har også vært en sterkt medvirkende årsak til at vi kan fremvise en høy grad av 
måloppnåelse. Det er grunn til å påpeke at selv om vi har maktet å levere økonomisk resultat 
i balanse i 2018, er handlingsrommet svært lite, antakelig mindre enn noen gang tidligere, og 
sårbarheten for kommunens økonomi, og tjenester svært stor.   
 
Rådmannen anbefaler at kommunen har et sterkt fokus på følgende områder i 2019 og 
de kommende årene: 
• Opprettholde og styrke fokuset på å være en god og attraktiv kommune å bo og arbeide i. 
• Opprettholde fokuset på sentrumsutvikling, og verdien av et attraktivt og velfungerende 

sentrum for fortsatt bosetting og utvikling i hele kommunen. 
• Tilpasning av tjenestestrukturen i kommunen til demografiske endringer. Vi får færre 

barn, og blir flere gamle. 
• Gjennomføre påbegynt omstillings- og forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenestene.  
• Bli bedre på analyse og sammenlikne driften vår med andre. 
• Tilpasning av organisasjonen til redusert investeringstakt i årene fremover. 
• Være pådriver for interkommunalt samarbeid der det er lønnsomt. 
• Ta i bruk digitale løsninger som kan skape en enklere hverdag for våre innbyggere, 

ansatte og næringsliv, og høste gevinster av digitaliseringen. 
 
 
Ole Petter Skjævestad 
Rådmann 
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2. ORGANISERING 

2.1. Politisk struktur 
Kommunestyret (21 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret 
gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. 
Kommunestyret har følgende politiske fordeling: 
SP: ordfører + 4 
AP: vararordfører + 5 
KRF: 6 
H: 3 
FRP: 1 
 
Vegårsheikommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i 
kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes 
forholds vise representasjon i kommunestyret. Formannskapet (7 medlemmer) behandler 
økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og er ansvarlig for den løpende styringen av 
arbeidet med kommuneplanen og investeringssaker. Formannskapet behandler forøvrig 
saker i henhold til reglementet.  
 
Vegårshei kommune har følgende råd og utvalg: 
 Formannskap  
 Planutvalg 
 Administrasjonsutvalg 
 Valgstyret 
 Vilt nemnd 
 Klageutvalg 
 Ungdomsråd 
 Rådgivende utvalg: 

 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd 
 
I tillegg er det valgt representanter til klageutvalg, kontrollutvalg, foretak og selskaper. 
Myndighet og ansvar fremgår av vedtak, retningslinjer og reglementer. 
 
Det vises til vedlegg til årsberetningen der oversikt over antall møter og saker for 2017 
fremkommer. 
 

2.2. Administrativ struktur 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannen leder arbeidet med å 
forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. 
Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak. Rådmannens 
ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegasjonsreglement vedtatt av 
kommunestyret. Rådmannen er bindeleddet mellom kommunens politiske ledelse og 
kommunens ansatte. Rådmann og kommunalsjef utgjør rådmannsteamet. Teamet har et 
felles ansvar for helheten i kommunen (administrative drifts- og utviklingsoppgaver), og 
fordeler oppgavene seg imellom. Rådmannens ledergruppe består i tillegg til rådmann og 
kommunalsjef, av kommunens enhetsledere, for å understreke viktigheten og 
nødvendigheten av helhetlig tenkning. Rådmannsteamet bidrar forøvrig med lederstøtte til 
enhetslederne. 
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Enhetslederne er delegert totalansvar for sine respektive enheter. Dette innebærer at 
enhetslederne har nødvendig myndighet for å sikre enhetenes drift, både når det gjelder 
faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. Kommunalsjefen er leder 
for rådmannens stab. 

 
ADMINISTRATIVT ORGANISASJONSKART FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE 2018  

 

Rådmann 

Skole  
SFO 
VO 

Barne-
hager 

Teknisk 
drift og 
forvaltn. 

 Nav  
og 

oppfølg. 

Helse og 
omsorg 

Kommunalsjef 

Rådmannens stab: 
 

 Økonomi 
 Politisk sekretariat 
 Arkiv 
 Ekspedisjon / service 
 Kart og oppmåling 
 Byggesak 
 Eiendomsskatt 
 Skogbruk og landbruk 
 Miljø og næring 
 Plan - og rådgivning 
 Kommunale avgifter 
 Samfunnssikkerhet og 

beredskap  
 Informasjonssikkerhet 

og personvern 
 Bibliotek og kultur 
 Barnehage- og 

skolefagligrådgiver 
 Personal- og 

organisasjonsutvikling 
 HMS  
 Prosjektledelse 
 Folkehelse-

koordinering 
 Bevillinger 
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2.3. Eierstyring og samarbeid 
Kommunen forvalter store verdier på vegne av felleskapet. Kommunen har bl.a. aksjer i ulike 
selskaper, innskutt kapital i stiftelser, eiendommer, bygg og veier. 

Kommunestyret behandlet ny sak om «Eierskap og samarbeidsløsninger i Vegårshei 
kommune 11.10.16 - PS 84/16.  

Dokumentet er et førende dokument som skal legges til grunn ved utøvelse av kommunens 
eierskap. Hensikten med meldingen er bl.a. å øke kommunestyrets bevissthet ved å sette 
fokus på: 

 hva kommunen eier  
 hvorfor kommunen eier  
 hvordan kommunen eier  
 virksomhetenes formål  
 
Vegårshei kommune deltar også flere interkommunale samarbeid. Dette er både formelle 
samarbeid etter Kom.l. §§ 27 og 28 og mer uformelle fagnettverk. Kommunen er også eget 
forvaltningsorgan samt at kommunen er representert i organisasjoner og foreninger. 
 
Ytterligere informasjon om dette finnes på kommunens hjemmeside. 
 

2.4. Styringsmodell 

Gjennom plan- og styringsprosessene planlegges og gjennomføres aktiviteter som skal sikre 
kvalitet i tjenestene og forvaltningen. Resultatene fra aktivitetene følges opp i henhold til de 
mål og krav som er satt, og benyttes til å iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre 
tjenestene og forvaltningen.  

Dette kan illustreres slik: 

 
 

Årsplanhjulet 
 
 
     
  
    
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1-årshjulet i sammenheng med 4-årshjulet 

Enhetenes styringskort 
for ett år (vinter) 

Økonomiplan 
(handlingsprogram) 
for 4 år, samt 1års 
budsjett (høst) 

Dialogprosessen 
(vår) 

Overordnet 
styringskort 
(ettersommer) 
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2.5. Planlegge 

Planstrategien 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest innen ett 
år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første 
ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. 

Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i 
valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske 
valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og de ulike sektorenes 
utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av 
kommuneplanen. 

Det nye kommunestyret kan når som helst i perioden behandle sak om planstrategi på nytt.  
Vegårshei kommunestyre vedtok ny planstrategi for 2016-2019 i møte 13.12.16 i PS 110/16. 
 

Kommuneplanen 
Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder 
mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og 
en arealdel. Kommuneplanen utarbeides vanligvis for en periode på 12 år og revideres hvert 
fjerde år. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og 
interesser. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges 
opp i fireårsperioden, og denne skal revideres årlig.  

 
Før selve arbeidet med kommuneplanen igangsettes skal det utarbeides et planprogram for 
kommuneplanen. Planprogrammet skal beskrive hvilke temaer som planlegges revidert i 
kommuneplanen, utredningsbehov og medvirkningsprosesser. Forslag til rullering av 
kommuneplan er nå på offentlig høring, med frist til 26.11.18. 
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Handlingsprogram 
Kommunens økonomiplan skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 
utgifter og prioriterte oppgaver for kommunens virksomhet. I Vegårshei kommune 
innarbeides økonomiplanen og årsbudsjettet i handlingsprogrammet, som inneholder 
økonomiske rammer, mål og planlagte aktiviteter for kommende fireårsperiode. 
 
 
Figuren under viser Vegårshei kommunes plansystem. Alle kommunens overordnede planer 
og strategidokumenter vedtas av kommunestyret. 

 

 

Styringssystemet 
Styringssystemet (virksomhetsstyringen) er rådmannens verktøy for å iverksette og følge opp 
vedtak, mål og prioriteringer. Virksomhetsstyringen skal sikre at kommunen løser oppgavene 
og når målene på en effektiv måte innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer. 
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2.6. Oppfølging 
2.6.1. Internkontroll og kvalitetssikring 
Internkontroll inngår som en sentral del av mål- og resultatstyring. Internkontroll og 
virksomhetsstyring er to sider av samme sak, men internkontroll vektlegger kontrollelementet 
i styringen. 
 
Arbeidet med virksomhetsstyring og internkontroll i Vegårshei kommune tar utgangspunkt i 
sentrale prinsipper: 
 Fokus på kontinuerlig forbedring – kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen 
 Fokus på risikostyring – etterlevelse av lover og regler 
 Fokus på måloppnåelse – helhetlig styring og riktig utvikling 
 
I henhold til kommuneloven § 23 skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i 
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og er gjenstand for betryggende 
kontroll. Rådmannens internkontroll skjer i forlengelsen av kommunestyrets tilsyn 
(kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn med kommunene. 
 
 
2.6.2. Tilsyn fra eksterne aktører 
I tillegg til rådmannens egen interkontroll, er det flere eksterne aktører som fører tilsyn med 
kommunene. 
 
I 2018 har kommunen hatt følgende tilsyn og / eller øvelser: 
 
HVEM TYPE TILSYN / ØVELSER 
Fylkesmannen  Øvelse i Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Oppfølgingsordningen - skole 
Arbeidstilsynet  Helse og omsorg 
Kommunen som 
tilsynsmyndighet 

 Diverse branntilsyn 
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3. DET ØKONOMISKE RESULTATET I 2018 

3.1. Driftsregnskapet 
Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mer/mindre forbruk på kr.0,- 
 
Dette fremkommer slik:  Regnskap 18  Regul.budsj.18   Budsjett 18      
Sum frie disponible inntekter  -164.563.449 -162.566.372   -164.230.000 
Netto finansutgifter        4.496.131        5.890.000        6.371.000 
Netto avsetninger           185.387        3.847.000        1.889.000 
Overført til investeringsregnskapet            595.020           580.000           580.000 
Sum til fordeling drift   -159.286.912  -152.249.372   -155.390.000 
+ korreksjon for avskr-kalk.renter        -14.837.285     -14.837.285                      0 
Sum korrigert til fordeling drift           -174.124.197  -167.086.657   -155.390.000 
Fordelt                                                174.124.197     167.086.657     155.390.000 
Udekka                                          0                      0                      0 
  
Frie disponible inntekter ble kr.1.997.077,-  mer enn regulert budsjett, og kr.333.449 mer enn 
opprinnelig budsjett. Skatt og rammetilskudd ble til sammen Kr.1.662.008 mer enn regulert 
budsjett og opprinnelig budsjett. Hovedgrunnen til merinntekten var bedre skatteinngang enn 
anslått for landets kommuner. Dette var også en del mer enn anslått på høsten ved 
framleggelse av statsbudsjettet for 2019. Eiendomsskatt ble kr.54.888 mindre enn regulert 
budsjett, men kr.320.112 mer enn opprinnelig budsjett. Andre generelle statstilskudd ble 
Kr.349.328 mer enn regulert budsjett. Følgende poster inngår i generelle statstilskudd: 
Tilskuddet til ressurskrevende brukere ble Kr. 629.000,- mindre budsjettert. Tilskudd til 
flyktninger ble kr.866.238 mer enn regulert budsjett. Ellers ble kompensasjons 
tilskudda fra Husbanken kr.28.538,- mindre enn regulert budsjett. Momskompensasjonen 
kr.140.628,- mer enn regulert budsjettert. 
 
Netto finansutgifter som inneholder renter, avdrag og utbytte ble kr.1.393.869 mindre enn 
regulert budsjett og kr.1.874.869 mindre enn opprinnelig budsjett. Renteutgiftene på lån ble 
kr.569.172,- mindre enn regulert budsjett og kr.1.009.172 mindre enn opprinnelig budsjett. 
Renteinntekter ble Kr. 258.409 mer enn regulert budsjett, og kr.388.409 mer enn opprinnelig 
budsjett. Netto renter til videre utlån viser en mer utgift på kr.22.384,- i forhold til regulert 
budsjett/opprinnelig budsjett.  Avdrag på lån viser besparelse på kr.580.470,- Dette skyldes 
at det ikke ble behov for å ta opp lån før helt på slutten av 2018, på grunn av utsettelse av 
flere av de store investeringsprosjektene. 1. avdragstermin på dette lånet ble derfor i 2019. 
Utbytte ble kr.8.359 mer enn regulert budsjett og kr.7.641,- mindre enn budsjettert. 
 
I regulert budsjett var det avsatt til disposisjonsfond Kr.3.847.000,- Av dette var kr. 
2.198.000,-til disposisjonsfond/buffer og kr.1.649.000 til disposisjonsfond flyktninger. Etter å 
ha avslutta regnskapet var det kun kr.185.386,- som kunne avsettes til 
disposisjonsfond/buffer.   
 
Årets resultat viser også at mange enheter sliter med underskudd. (jfr. årsmeldingen)  
Enhetene har fått noe reduserte rammer i 2019 i forhold til 2018. Det blir derfor  
enda større utfordringer å komme i balanse i 2019. 
 
Investeringsregnskapet er avlagt med et udekket resultat på kr.0,-.  
 
Også i år er stor del investeringer som var oppført i budsjettet ikke blitt ferdige. Men det 
ble også overført en del ubrukt fra 2017. I forhold til opprinnelig budsjett er det en reduksjon 
investert i anleggsmidler på kr.25.489.415,-. Investeringer i anleggsmidler ble kr.46.610.185,-  
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i 2018. Lånegjelda økte med kr. 17.064.470, og samtidig ble ubundet investeringsfond 
redusert med kr. 13.000.000. Dette betyr at vår økonomiske handlefrihet er ytterligere 
forverret. Budsjett for 2019 viser også en kraftig økning i lånegjelda som igjen fører til økte 
rente og avdragsutgifter og dermed forverring av den økonomiske handlefrihet. 
 
 
Nedenfor vises diagram med fordeling av netto driftsutgifter på enhetene – regnskap 2018: 
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 Driftsinntekter 2018 

 
 
 
Driftsutgifter ekskl. avskrivninger 2018 
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Nøkkeltall     

   2018   2017 2016 2015 

Netto driftsresultat (kr.)                         -1 076 119   -7 410 279 -5 650 746 -5 294 546 

Netto driftsresultat % 0,48    3,13   2,58     2,70 

     

 
    

     
Lånegjeld eksklusive 
Formidlingslån i 1000 kr. 186 758  169 694  180 215 156 659 
Lånegjeld i % av  
driftsinntekter 82,72 72,00 82,32 79,97 
 
 
 
Lånegjeld ekskl. formidlingslån, 2014-2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

127573

156659

180215

169694

186758



9/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 Vegårshei kommune - 19/08623-3 Årsregnskap og årsberetning 2018 Vegårshei kommune : Årsberetning 2018 for Vegårshei kommune

Side 16 av 33 
 
 
 
 
 

Nærmere analyse av netto driftsresultat, som er et sentralt begrep som bør korrigeres for en 
del faktorer før det gir et meningsfullt tall. 
 
      2018   2017 
Netto driftsresultat                                       -1 076 119           -7 410 279 
Korrigert for bundne driftsfond    295 712               844 947 
Premieavvik                 169 755            -  356 760   
Sum Korrigert netto driftsresultat        -    610 652                    -6 922 092  
 
En annen ting som kanskje også burde vært hensyntatt er utgiftsførte avdrag i forhold 
til minimumsavdrag. Vegårshei kommune har betalt kr. 10.522.530 i avdrag i 2018. 
Beregninger viser at minimumsavdrag (praktisk metode) var kr. 8.542.208. Det betyr at vi 
betalte kr. 1.980.322 i avdrag utover minimumsavdrag. Hadde vi bare betalt 
minimumsavdrag ville netto driftsresultat vært kr.1.980.322 bedre. Dersom vi sammenligner 
netto driftsresultat med andre kommuner vil det være store variasjoner fra kommune til 
kommune i forskjellen mellom betalte avdrag og beregna minimumsavdrag.  
 

Disposisjonsfond og premieavvik 
     

 
2018 2017 2016 2015 2014 

Disposisjonsfond (buffer) 10 805 156 10 619 769 6 936 645 3 610 989 2 152 070 

Disposisjonsfond flyktninger 4 794 895 4 794 895 2 444 250 1 310 500 0 
Disposisjonsfond 
samhandlingsreformen 163 019 163 019 193 019 174 198 203 433 

Disposisjonsfond kulturmidler 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 

Sum Disposisjonsfond 15 764 963 15 579 576 9 575 807 5 097 580 2 357 396 
Premieavvik inkl.aga.(utsatt 
utgiftsføring) -10 898 175 -10 728 420 -11 085 180 

-12 249 
102 -14 439 493 

Sum Disposisjonsfond-
premieavvik 4 866 788 4 851 156 -1 509 373 -7 151 522 -12 082 097 

      

      Viser en meget positiv utvikling fra 2014 til 2017. 
Fra 2017 til 2018 nærmest uforandret. 

  

3.2. Investeringsregnskapet 
Investering i anleggsmidler: 
 
Opprinnelig budsjett: kr.72,100 millioner 
Regulert budsjett: kr. 46,201 millioner 
Regnskap: kr. 46,610 millioner 
 
Udekket i investeringsregnskapet: kr. 0,- 
De største investeringene i 2018: 

 Utvidelse kirkegård kr.   2.846 millioner 

 Ny skule  kr   31 578 millioner 

 Lege og helsesenter kr.    1.647 millioner 

 Nytt boligfelt Djuptjennhaugen kr.    5.577 millioner 
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3.3. Balanseregnskapet 
Anleggsmidlene er økt med ca. 48,5 mill. kr. fra i fjor, og utgjør nå over 700 millioner kroner. 
Kasse, postgiro og bankinnskudd er økt med ca.1,0 mill. kr og utgjør nå kr.57,9 mill. kroner. 
Egenkapital er økt med ca. 17,7 mill. kr. og utgjør ca. kr. 254,2 mill. kroner 
Langsiktig gjeld er økt med ca.29,1 mill. kr og utgjør nå ca. kr. 498,2 millioner kr. Av dette 
utgjør pensjonsforpliktelser ca.272,5 mill. kroner. 
Låneforpliktelser er økt med ca. 20,1 mill. kr, og utgjør ca.225,7 mill. kroner. 
(inkl.formidlingslån)  
 

3.4. Rapportering finansforvaltning Vegårshei kommune 3. tertial 2018 
Innskudd/plasseringer: Kortsiktig ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
 
 31.12.2017 30.04.2018 31.08.2018 31.12.2018 
 NOK            % NOK          % NOK         % NOK     % 
Innskudd hos 
hovedbankforbindelse 

35.440.425  
100 % 

  47.372.109 
100 % 

Andelskapital i 
pengemarkedsfond 

                0                                  0 

                        Fond 1      
  

                   
 

                        Fond 2     
Innskudd i andre banker     
Direkte eie av verdipapirer     
Samlet kortsiktig likviditet 35.440.425               

100 % 
   47.372.109 

100 % 
Avkastning siden 31.12.2017              326.364  

    0,98% 
Aktuell markedsrente  
3 mnd.NIBOR 

 
 

   
    1,06% 

Største tidsinnskudd                         
Største enkeltpapirplassering                  0                0             0                0          
 
Som en ser av tabellen er kortsiktig ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
plassert i Østre Agder sparebank. Avkastningen på midlene er noe under markedsrente og 
gir derfor noe mindre avkastning enn det vi måler oss imot. Det er rådmannens vurdering at 
det ikke er avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. En kan 
derfor bekrefte at alle plasseringer er gjort i henhold til finansreglementet.  
 
Gjeldsportefølje: 
 
 31.12.2017 30.04.2018 31.08.2018 31.12.2018 
 NOK  DUR  % NOK DUR % NOK DUR  % NOK DUR % 
Lån med flytende rente   179.217.976 

   87 %    
  186.983.177 

83% 
Lån med NIBOR basert 
rente 

    

Lån med fast rente   26.413.029 
    13 % 

  38.757.894 
17% 

Rentebytteavtaler:     
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Avtaler med mottatte 
renter                        

    

Avtaler med avgitte renter     
Samlet langsiktig gjeld  205.631.005  

  100 %                      
  225.741.071 

100 % 
Effektiv rentekostnad 
siden 31.12.x-1 

3.076.716 
     1,56% 

  2.784.828 
 1,77 %  

Aktuell markedsrente  
3 mnd.NIBOR  

   
       

   
 1,06 % 

Antall løpende enkeltlån     34   36 
Største enkeltlån  27.239.665             27.587.000 
 
 
I 2018 ble det tatt opp investeringslån på kr.27.587.000 i Kommunalbanken til kort p.t. rente 
på 1,85%. I tillegg ble det tatt opp startlån i Husbanken på Kr.5.000.000,-. Det ble valgt 
flytende rente til 1,584%. Et lån i Kommunalbanken med utløp av fastrente i 30.5.17, ble 
valgt å fortsette med fast rente til 30.5.20. Ny fast rente 1,86% (fram til 30.5,17 2,39%) 
Fire startlån i Husbanken ble omgjort til fastrente lån i perioden februar til april 2018. 3 av 
låna med 3 års bindetid med rente på 1,574, og et lån med 5 års binding med rente på 
1,98%. Det ble ikke gjort FRA`er og SWAP kontrakter i 2018. Det ble heller ikke foretatt 
refinansiering av lån i 2018. I løpet av 2018 ble andel lån med fast rente økt fra 13 til 17%.  
Høyeste rente på fastrentelån er 1,98%, dvs at det er liten forskjell i renta på fastrentelåna 
våre og kort p.t.rente.  Men dersom renta stiger utover fast renta vil dette føre til økte utgifter, 
mens ved uendret/ nedgang i p.t. rente har dette ført til reduserte utgifter. Dersom renta 
stiger vil en også få økte inntekter på innskudd som oppveier noe for økte renteutgifter. I 
forhold til finansreglementet har kommunen i 2018 ikke hatt avvik utover det som tidligere har 
vært redegjort for nemlig at andel fastrente er mindre enn reglementet tilsier. (minimum 1/3 
fastrente). Effektiv rente på låna ligger over aktuell markedsrente. Det er imidlertid en 
ambisiøs målsetning. En bedre sammenligning er Kommunalbankens p.t. rente som er 1,85 
%. Mens vi har 1,77% i effektiv rentekostnad. 
 
 
Langsiktige finansielle aktiva. (Langsiktig utviklingsfond) 
 
 31.12.2017 30.04.2018 31.08.2018 31.12.2018 
 NOK            % NOK          % NOK         % NOK     % 
Innskudd hos hovedbankforbindelse 17.302.882  

100,00 % 
   4.302.882 

 100 % 
Innskudd i andre banker                 0                   0 
Samlet langsiktige finansielle 
aktiva 

 17.302.882               
100 % 

   4.302.882 
100 % 

Avkastning siden 31.12.2018            320.103 
    1,85 % 

Aktuell markedsrente  
3 mnd.NIBOR 

 
    

   
    1,06 % 

 
Kommunens langsiktige finansielle aktiva (langsiktig utviklingsfond) har vært plassert på eget 
innskudd i Østre Agder Sparebank. Avkastningen har vært god sammenlignet med 
markedsrenta, men også her bør en vurdere å finne noe annet å sammenligne med. Når 
renta er så lav som nå opplever vi at rentesatsen på utviklingsfondet er tilnærmet lik 
rentesatsen på låna. Dette er en forholdsvis ny situasjon. Kommunestyret vedtok å bruke 
13.000.000 av utviklingsfondet i investeringsbudsjettet for 2018 til skoleutbygging. 
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Risikovurderinger: 
Renterisiko er risiko for tap på grunn av endringer i det generelle rentenivået. 
I følge finansreglementet skal renterisikoen beskrives med hvor stort beløp man taper/vinner 
(netto gjeldsbetraktning) ved att renten går ned eller opp 2%. 
 
 
Pr.31.12.18 nedgang rente 2% 
Reduserte renteutgifter årsvirkning  Kr.3.739.664,- 
Reduserte renteinntekter årsvirkning             ”   1.033.500,- 
Gevinst     Kr.2.706.164,- 
 
Pr.31.12.18 økning rente 2%    
Økte renteutgifter årsvirkning   Kr.3.739.664,- 
Økte renteinntekter årsvirkning   ”   1.033.500,- 
Tap      Kr.2.706.164,- 
 
 
Kommunens renterisiko vurderes som moderat, men har økt det siste året takt med 
reduksjon i utviklingsfondet, men siden fastrentelån er økt i 2018 er økningen beskjeden. I 
2019 vil renterisikoen øke ytterligere hvis ikke en øker andel fastrentelån. Det vurderes 
fortløpende om en skal øke andelen fastrentelån, men de siste månedene har en vurdert at 
kostnaden med å binde renta har vært for høy. 
 
 
I følge finansreglementet skal det utarbeides tertialrapporter. I 2018 er det ikke laget 
egne rapporter for 1 og 2.tertial. Noe som heller ikke ble gjort i 2016 og 2017. 
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4. OVERORDNET STYRINGSKORT  
 
Overordnet styringskort for 2018 har totalt 12 hovedmål fordelt på de fire perspektivene. 
Forenklet tabell under viser kvantitativ oppsummering: 
 

 
 
 

 
OVERORDNET STYRINGSKORT 2018 

PS 59/17 - vedtatt i kommunestyret 05.09.17 
 
 
HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN - OPPDRAG FOR 2018 
 
Samfunn:  

1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 
2. Legge til rette for flere arbeidsplasser, og bidra til å videreutvikle næringslivet 
3. Rask og sikker fysisk og digital kommunikasjon i kommunen og med regionen 

 
Bruker/ Tjeneste: 

1. Levere gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne 
2. Gjøre tjenestene mer tilgjengelige 
 

Organisasjon og medarbeider:  
1. Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling  
2. Kompetansen til medarbeiderne skal være oppdatert og fremtidsrettet 
3. Legge til rette for trivsel og lavt sykefravær  

 
Økonomi:  

1. Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser  
2. Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv 

 
SAMFUNN 
 
Perspektiv 
 

 
Mål 2018 

 
Suksesskriterier 

 
Tiltak 

 
Måleparameter og 
resultatmål 

 
Tid / 
oppnådd 
innen 
 

 
Resultat 

 
Mål 1 

 
Stabilisere 
og 
videreføre 
den positive 
befolknings
-veksten 

 
 Tilflytting 
 Godt omdømme 
 Positiv 

medieomtale 
 Positiv og 

offensiv holdning 
fra ansatte og 
politikere 

 Tilgjengelige 
boligtomter i hele 
kommunen  

 Full barnehage-
dekning 

 En veldrevet og 

 
Sørge for å 
synliggjøre gode 
tjenester og resultater 
og bidra til å 
synliggjøre alt det 
flotte som skjer i 
kommunen vår 
 
Ha god tilgang på 
attraktive boligtomter i 
Myra og på 
Ubergsmoen 
 
 
 

 
Folketallsøkning 
Resultatmål: 
2150 innbyggere i 
2018 
 
Positive omtaler 
 
 
Ferdig med 
Djuptjennhaugen 4 
 
 
Påbegynt 
reguleringsarbeid for 
Liheia 

 
I løpet av 
2018 
 
 
 
 
2018 
 
 
2018 
 
 
 
2018/19 
 

 
2100 
 
 
Gode 
omtaler på 
flere 
tjenester 
 
Ferdig  
 
 
 
Utsatt 
 
 

Perspektiv    Antall mål Måloppnåelse Påbegynt Ikke måloppnåelse 
Samfunn 4    
Bruker / tjeneste 4    
Org. / medarb. 3    
Økonomi 1    
SUM 12    
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velrenommert 
skole 

 Gode 
helsetjenester 

 Tilrettelegge for 
næringsvirksomh
et  

 Beholde 
attraktive 
arbeidsplasser 
og tilrettelegge 
for nye 

Realisert ny 
ungdomsskole 
Realisert nytt 
helsesenter 
 
Pådriver for å 
beholde og etablere 
kompetanse-
arbeidsplasser 
 

 
Ferdig 
Iverksatt  
 
 
Færre arbeidsledige 

 
 
 
2018 
 
Kontinuerlig 

Ferdig 
 
 
 
 
ja 
 
 
 
 

 
Mål 2 
 
 
 

 
Ha 
nødvendig 
infra-
struktur 
som 
ivaretar 
tjenestetilbu
d og kvalitet 
i takt med 
befolknings
-vekst og 
endrede 
behov 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sikre gjennomføring 
av investeringer i 
infrastruktur vedtatt i 
økonomiplanen 
 
 
 
 
 
 
Være pådriver for: 
 Fiber, mobil og 

bredbånd 
 Gang/sykkelvei til 

Moland 
 Utbedre Uberg 

Bru 
 Nytt VA system 
 

 
God planlegging og 
styring av 
investeringsprosjekte
ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ha iverksatt / ha plan 
for gjennomføring av 
fremtidige behov - 
vedtatt i 
økonomiplanen: 
 Vann og avløp 
 Vei 
 Boligfelt 
 Helsesenter 
 Skole 
 
Gjennomførte planer 
og tiltak 

 
I løpet av 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 

 
fremdrifts-
plan holdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delvis 
gjennom-ført 
 

 
Mål 3 

 
Fortsette å 
være 
pådriver for 
økt 
innbyggerp
åvirkning 
og bruk av 
frivillige 
 

 
Tilrettelegge arenaer 
og møteplasser for 
ideutveksling og 
dialog 
 
 
 

 
Møteplasser med 
fokus på nytekning og 
frivillig engasjement 
og medvirkning 
 
 

 
Iverksatte konkrete 
tiltak rettet mot 
innbyggere og 
brukere av 
kommunens tjenester  
(antall nye) 
 

 
2018  
 
Kontinuerlig 
arbeid 
 
 
 
 
 

 
Pågår 
 
 
Stor aktivitet 
i regi av 
bibliotek 

 
Mål 4 
 
 
 
 

 
Være 
pådriver for 
økt fokus på 
innbyggere
ns og 
kommunes 
felles 
ansvar for 
positiv 
samfunnsut
vikling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tett og godt 
samarbeid mellom 
private aktører og 
kommunen 
 
God struktur og 
systematikk fra 
kommunens side 
 

 
Opprettholde 
kompetansearbeidspl
asser i hele 
kommunen  
 
Veilede og bidra til 
nyskapning 
 
Tilrettelegge for felles 
møteplasser 
  
 

 
Antall nyskapninger 
gjort i fellesskap 
 
 
Antall nyskapninger 
totalt 
 
Antall oppnådde 
tilskuddsordninger 

 
2018 

 
Usikkert 
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BRUKER / TJENESTE 
 
Perspektiv 
 

 
Mål 2018 

 
Suksesskriterier 

 
Tiltak 

 
Måleparameter og 
resultatmål 

 
Tid / 
oppnådd 
innen 
 

 
Resultat 

 
Mål 1 
 
 
 
 
 
 

 
Levere gode 
og fremtids-
rettede 
tjenester til 
inn-
byggerne 
 

 
Tilstrekkelig kapasitet 
og kompetanse i 
organisasjonen 
 
 
 
 
Forventningsavklaring
er ifht bruker og 
tjeneste 
 
 
 
God helhetlig 
forståelse og praksis 
på tvers av enhetene 
 
 
 
 
 
Frivillig innsats og 
deltakelse som et 
supplement til 
kommunens 
tjenesteleveranse 
 
 
 
Etablere løsning for 
digital 
kommunikasjon med 
innbyggerne og 
ansatte  
 
 

 
Riktig og god 
utnyttelse av 
tilgjengelige ressurser 
Rekruttere og 
beholde riktig 
kompetanse ifht 
behov 
 
Økt styring av kvalitet 
på tjenestene  
 
Konkret 
brukermedvirkning 
 
Styrke tverrfaglig 
samarbeid gjennom 
bedre struktur og 
systematikk 
 
Aktiv bruk av 
folkehelseoversikt og 
tiltak 
 
Tett samarbeid og 
ytterligere engasjere 
og motivere for frivillig 
deltakelse i 
samfunnsoppgaver 
 
Gjennomføre 
digitaliseringsstrategi
en 

 
Bedring på 
Kommune- 
barometeret 
 
 
 
 
Internkontroll ifht 
HMS, kvalitet og 
økonomi 
 
Brukerundersøkelser  
 
Helhetlige 
styringssystemer og 
internkontroll 
 
 
 
 
 
Tall fra 
frivilligsentralen 
 
 
 
 
Gevinstrealisering av 
digitaliserings-
prosessene: 
 Kvalitet 
 Stabilitet 
 Tilgjengelighet 
 Responstid 
 Sikkerhet  
 

 
2018 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
2018 
 
Kontinuerlig 
arbeid 
Innen 2018 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
I løpet av 
2018 

 
kapasitet er 
en utfordring 
innen noen 
tjenester 
 
 
 Pågår 
 
 
 
Ikke 
 
 
Pågår 
 
 
 
 
 
Ja i 
prosjekter og 
tiltak 
 
 
 
 
 
 
Prosjekter 
pågår 
 
Ny nettportal 
er iverksatt 
 

 
Mål 2 

 
Redusere 
sosiale 
utfordringer 
knyttet til 
rus, 
psykiatri, 
kriminalitet 
og 
barneverns-
proble-
matikk samt 
ha god 
integrering 
av 
flyktningene 
  

 
Fokus på oppfølging 
av rusmisbrukere og 
mennesker med 
psykiske lidelser 
 
 
 
Tidlig intervensjon 
rettet mot barn og 
unge 
 
 
Fokus på god 
folkehelse i hele 
befolkningen – aktiv 
bruk av 
folkehelseoversikten 

 
Tilby tiltaksplasser i 
kommunen 
Videreføre prosjekt 
arbeid 
Videreføre 
rusforebyggende 
arbeid 
 
Utvikle helsestasjon 
og 
skolehelsetjenesten  
 
Styrke tverrfaglig 
samarbeid gjennom 
bedre struktur og 
systematikk 
 
 
Effektiv 
flyktningetjeneste  

 
Flere over fra stønad 
til arbeid 
 
Reduksjon av 
sosialhjelpsutgiftene  
 
 
 
Forbedret bruk av 
tjenesten 
 
 
Helhetlige 
styringssystemer og 
internkontroll og god 
praksis 
 
Minimum 60 % av 
flyktningene i arbeid 
eller utdanning 2 år 

 
Kontinuerlig 
 
 
2018 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
Kontinuerlig 
Innen 2018 
 
 
 
 
 
 

 
Ja 
 
 
Ja 
 
 
 
 
Iverksatt  
 
 
 
Folkehelse-
program 
pågår 
 
Stort fokus 
på helhet 
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etter bosetting 
 
Antall aktiviteter der 
flyktninger deltar 
 

 
 
2018 

 

 
Mål 3 
 

 
Sikre barn 
og ungdom 
trygghet i  
skolehverda
gen og god 
kvalitet i 
opp-
læringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hensiktsmessig 
bemanning og 
organisering av 
barnehage– og 
skoletilbudet 
 
Vilje og evne til 
nytekning 
 
Tidlig innsats / 
forebyggende arbeid 
 
Gode skolelokaler og 
et godt fysisk 
læringsmiljø 
 
Godt psykososialt 
læringsmiljø  
  
 
 
 
 
 
Særlig fokus på 
elever med 
lærevansker og/eller 
funksjonsnedsettelse 
 
Folkehelseoversikt 
legges til grunn 

 
Sikre riktig og god 
kompetanse i 
barnehage og skole 
 
 
 
Vurdere innføring av 
norm for 
gruppestørrelse og 
lærertetthet i skolen 
 
Videreføre prosjekt 
med å endre praksis 
fra individuell 
opplæring (IOP) til 
tilpasset opplæring 
(TO) for alle elever 
 
Delta i FM/FK 
kunnskaps-
utviklingsprosjekt 
vedr. 5 dagers 
skoleuke 
 
Tettere samarbeid 
mellom PPT, 
skole/BHG og 
elev/foreldre 
 
Videreføre tverrfaglig 
ressursteam for barn  
 
Videreføre prosjekt 
Minioritetsspråklige 
barn i barnehagen 
 
Styrke samarbeid 
mellom hjem, 
barnehage/ skole og 
frivillige 
 
Gjennomføre bygging 
av ny ungdomsskole 
 
Ny § 9 a i 
opplæringsloven – 
retten til et trygt og 
godt skolemiljø- 
informasjon og 
opplæring av ansatte, 
utarbeide nye rutiner 
på skole- og 
skoleeiernivå. 

Innføre 
SMARToppvekst som 
et forebyggende tiltak 
– en tenkemåte som 

 
Bedre enn minimum 
lovkrav for 
barnehagelærere i alle 
barnehagene 
 
 
Resultatmål: 
Opprettholde / 
forbedre 
skoleresultater 
 
Bedre utbytte og 
kvalitet i opplæringen 
 
 
 
 
 
Deltakelse i prosjekt i 
regi av FK/FM 
 
 
 
 
 
 
Full barnehagedekning 
 
 
Forbedret inkludering, 
integrering og kvalitet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politisk vedtak 
 
 
Gjennomført og 
implementert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innført og 
implementert 

 
2018 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gjennom-ført 
i kom. 
Barnehage 
 
 
 
Iverksatte 
tiltak viser 
forbedring 
 
 
Prosjekt er 
vellykket 
 
 
 
 
 
Forskning 
pågår 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
Ja 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
Innføring har 
vær vellykket 
Implement. 
pågår 
 
 
 
 
Tatt i bruk 
 
 
 
 
 
 
Innført og 
tatt i bruk 
etter 
intensjon 
 
 
 
 
Iverksatt 
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følger barna fra 
barnehage og ut 
skoleløpet 

 
 
Mål 4 

 
Sikre 
fremtidsrett
ede helse – 
og 
omsorgs-
tjenester til 
innbyggern
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nye og riktige 
lokaliteter for 
mennesker med 
demens 
 
Innovasjons 
tankegang 
implementeres i hele 
organisasjonen 
 
Legge til rette for at 
flest mulig kan mestre 
å bo selvstendig 
hjemme lengst mulig 
 
Maksimal utnytelse 
av kommunens 
samordnede 
legetjeneste 
 
Godt forebyggende 
arbeid rettet mot barn 
og unge 
 
Folkehelseoversikt 
legges til grunn 
 
 
 

 
Optimal utnyttelse av 
nye lokaler på VBO 
 
 
 
Ta i bruk ny velferds 
– og 
omsorgsteknologi 
både på VBO og der 
folk bor 
 
Endret organisering i 
HO samt bruk av ny 
teknologi 
 
Utvikle kommunens 
legetjeneste 
 
 
 
Utvikle helsestasjon 
og 
skolehelsetjenesten  
God utnyttelse av 
miljøarbeiderstilling i 
skolen 
 

 
Unngå overbelegg på 
VBO – evt. håndtere 
dette innenfor egen 
ramme 
 
Gevinstrealisering 
ved bedre kvalitet til 
lavere pris i nytt bygg 
Tatt i bruk ny 
teknologi  
 
Ingen reinnleggelser 
på sykehus 
 
 
Flere pasienter 
Økonomiske 
gevinster 
 
 
Bedre resultater på 
ungdata- og 
elevundersøkelser 

 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste 
undersøkelse 
 
 
 
 

 
Kontinuerlig i 
2018 
 
 
 
Tatt i bruk 
noen nye 
verktøy 
Gevinst-
realisering 
ikke direkte 
synlig ennå 
Flere bor 
hjemme 
 
 
 
 
 
 
Helsestasjon 
for ungdom 
har fått 
utvidet tilbud 

ORGANISASJON OG MEDARBEIDER 
 
Perspektiv 
 

 
Mål 2018 

 
Suksesskriterier 

 
Tiltak 

 
Måleparameter og 
resultatmål 

 
Tid / 
oppnådd 
innen 
 

 
Resultat 

 
Mål 1 
 

 
Vegårshei 
kommunes 
organisasjo
n er 
fremtidsrett
et, effektiv 
og tilpasset 
oppgavene 
 
 

 
Evne og vilje til 
nytekning og endring i 
organisasjonen 
 
 
Etablere løsninger for 
digital flyt og 
kommunikasjon for 
ansatte gjennom 
systemlikhet og god 
struktur 
 
Redusere antall 
deltidsstillinger  
Snakke opp behovet 
og fordeler med 
høyere stillinger 
 
 
 
 
 
 

 
Fora med fokus på 
nytenking, innovasjon 
og smart organisering 
i hele virksomheten 
 
Endre praksis fra 
manuelle til digitale 
arbeidsmetoder 
 
 
 
 
Øke stillingsstørrelser 
i hele organisasjonen 
og særlig ved 
omorganisering og 
endrede turnuser i 
HO 
 
 
 
 
 

 
Smartere/endret 
jobbatferd på minst 
ett område, som gir 
gevinstrealisering 
 
Iverksatt digitalisering 
og forbedring på 
minst ett nytt område 
 
 
 
 
Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse på 
75% eller høyere 
 
Ingen utlysninger av 
små stillinger 
 
Antall ansatte som 
har fått økt 
stillingsprosenten 
 

 
I løpet 2018 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
I løpet av 
2018 
Kontinuerlig 
 
 
2018 
 
 
 
 
 

 
Spes.ped i 
skole 
språk-
prosjekt i 
BHG 
Bruker BLT 
som 
metodikk 
 
Jobber med 
BTI 
 
Har færre 
små stillinger 
 
 
Har blitt 
utlyst små 
stillinger  
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Rekruttere riktig for 
fremtiden 
Være bevisst på hva 
vi skal og ikke skal 
gjøre ifht 
samfunnsutvikling og 
behov 
 
 

Klare og konkrete 
kriterier for 
ansettelser 
 
 
Satse på lærlinger i 
hele organisasjoner 

Antall nye ansettelser 
ifht behov, 
kompetanse og 
stillingsstørrelse 
 
Minimum 4 løpende 
lærlingekontrakter pr. 
1000 innbyggere  
 

Kontinuerlig 
gjennom året 
 
 

 
 
 
 
 
Ja 

 
Mål 2 
 

 
Oppdatert 
og 
fremtidsrett
et 
kompetanse 
 
 

 
Tilstrekkelig og riktig 
kompetanse til å løse 
oppgavene i hele 
organisasjonen 
 

 
Tilrettelegge for 
kompetanseheving 
gjennom systematisk 
kartlegging og 
planlegging 
 
 
 
Tilrettelegge for 
større fagmiljøer 
innad og/eller på 
tvers av kommuner  
 

 
Oversikt over 
kompetansebehov- 
og gap 
 
Fornyet / økt 
kompetanse innen 
flere fagfelt  
 
Tilstrekkelige 
fagmiljøer / tilgang til 
fagmiljøer der det er 
behov 
 

 
Kontinuerlig 
gjennom året 
 
 
 
 
 
 
2018 
 

 
Ok 
 
Mange har 
gjennomført 
videre – og 
etterutd. 
 
Ikke i alle 
enheter 
Søkes ved 
interkom. 
nettverk 

 
Mål 3 
 
 

 
Motiverende 
oppgaver, 
trivsel og 
lavt 
sykefravær 

 
Interessante og 
meningsfulle 
arbeidsoppgaver  
 
 
Redusere sykefravær 
ytterligere – spesielt i 
enheter med høyt 
fravær 
 
Være en aktiv IA 
bedrift 
Fokus på god 
folkehelse i hele 
befolkningen 

 
Øke stillingsprosenter 
og skape større 
eierforhold til egen 
jobb 
 
Kartlegge årsaker til 
fravær 
Sette inn korrekte 
tiltak basert på fakta 
og analyser  
 
Være en fleksibel 
arbeidsgiver og tilby 
tiltaksplasser 
 
Relevant og god 
handlingsplan 
 
 
 

 
Økt kompetanse og 
kvalitet (IK) 
 
 
 
Sykefravær 6,5 % 
eller mindre for alle 
enheter 
 

 
2018 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
I løpet av 
2018 
 

 
Liten 
turnover 
i hovedsak 
stor trivsel 
 
For høyt 
fravær i HO 
veldig bra i 
deler av org. 
 
god 
oppfølging 
og til rette-
legging i alle 
enhetene  

ØKONOMI 
 
Perspektiv 
 

 
Mål 2018 

 
Suksesskriterier 

 
Tiltak 

 
Måleparameter og 
resultatmål 

 
Tid / 
oppnådd 
innen 
 

 
Resultat 

 
Mål 1 
 
 
 

 
Vegårshei 
kommune 
må etablere 
en 
økonomisk 
situasjon, 
som er 
tilstrekkelig 
robust, til å 
takle 
uforutsette 
hendelser 
 

 
Opparbeide buffer  
 
 
 
 
 
 
Ledere med 
tilstrekkelig 
kompetanse for rett 
fokus, god 
økonomistyring og 
rapportering 

 
Tilpasse tjenestenivå 
og oppgaver i forhold 
til den økonomiske 
realitet 
 
 
 
Sterkere styring av 
tjenestekvalitet med 
økt fokus på 
forebygging og helhet 
 
 

 
Politisk vedtak 
 
Regnskap 2018 
 
Positivt netto 
driftsresultat minimum 
1,5 %  
 
Stor nedgang i antall 
deltidsstillinger -> 
færre ansatte med 
samme antall årsverk 
 

 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 

 
Regnskap i 
balanse 
 
Merforbruk 
på drift 
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Større stillinger, 
mindre deltid og økt 
nærvær 
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Korrekte ansettelser 
og iverksettelse av 
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realisering 
som mål 

 
 
 

4.1. Kommentarer og anbefalinger i evaluering av overordnet styringskort og 
driften generelt 
Som det fremkommer i overordnet styringskort og enhetenes styringskort og kommentarer i 
vedleggsdelen, er det stor grad av måloppnåelse både på tjenesteleveranse og økonomi. 
 
Rådmannen ønsker likevel å kommentere noen forhold særskilt. 
 
Utfordringer for Helse- og omsorgssektoren 
Helse- og omsorgsenheten har også i 2018 hatt betydelig merforbruk i forhold til budsjett, 
noe som også var tilfelle i 2017.  
 
Det ble i 2016 og 2017 iverksatt tiltak for å snu denne utviklingen. Gjennom en omfattende 
prosess, med målsetting om å etablere en fremtidsrettet omsorgstjeneste basert på riktig 
organisering, mer heltid og effektiv bruk av ny teknologi, i den hensikt å tilrettelegge for at 
flere skal kunne bo og motta effektiv og trygg hjelp hjemme i stedet for på sykehjem, har hatt 
stort fokus også i 2018. Enheten startet 2018 med ny organisering og ny ledelse. Selv om 
organisasjonskartet ble endret, har implementeringen vist seg mer krevende enn antatt.  
Rådmannen konstaterer at snuoperasjonen ikke har lykkes som forventet. 
Endringsprosessen fortsetter derfor også i 2019, og rådmannen har høye ambisjoner og stor 
tro på at driften i helse og omsorg snart vil snu i riktig retning. 
 
Selv om merforbruket fortsatt er høyt, er det viktig å peke på at det har blitt gjort store 
forandringer i driften sammenliknet med tidligere. Det vises til enhetens egen beretning i 
vedleggsdelen. 
 
Utfordringer for oppvekstsektoren 
Måloppnåelsen i både skole og barnehage er høy, og vi er de siste årene blitt vant til at 
oppvekstsektoren i Vegårshei leverer gode resultater. Kommunens økonomi er imidlertid så 
stram at de økonomiske rammene for skolen og barnehagen også er svært presset, noe som 
vil kunne gjøre det krevende å opprettholde kvaliteten.  
 
Behovet for stadig forbedringsarbeid gjennom å finne nye løsninger på utfordringer, er 
prosjektet fra IOP til TPO et godt eksempel på. Detter har medført at vi er i stand til å bruke 
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de pedagogiske ressursene slik at de kommer flere til gode. Språkprosjektet i barnehagen 
har også vært et svært vellykket og godt prosjekt, som nå flere kommuner ønsker å kopiere. 
 
Vi vet også at ressurser som settes inn tidlig i barns liv gir veldig mye større avkastning enn 
ressurser som settes inn senere i utdanningsløpet. 
 
Satsing på en bedre skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom som kan fange opp 
behov for innsats og forebygging vil også være viktig å lykkes med. Dette arbeidet er godt i 
gang. 
 
Et fortsatt fokus på tidlig innsats for å forebygge mer ressurskrevende tiltak senere vil derfor 
være avgjørende for om vi fortsatt skal være blant de «beste i klassen» på oppvekst. 
 
 
Kapasitetsutfordringer knyttet til nye oppgaver og krav  
Kommunene generelt og mindre kommuner spesielt, merker den stramme økonomien 
bokstavelig talt på kroppen. Vegårshei kommune er intet unntak. Oppgaveporteføljen har økt 
betraktelig, samtidig som ressursene, både de menneskelige og økonomiske minker. Dette 
skaper store utfordringer til faktisk å kunne levere tjenestene etter både forventninger og 
lovkrav, og vår evne til å være gode arbeidsgivere. 
 
I forhold til administrative- og ledelsesressurser vises til kapittel 5, punkt 5.8 under. 
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5. SAMMENLIGNINGER OG KOMMENTARER 

5.5. Kostra og Kommunebarometeret 
KOSTRA-tallene gir kommunen mulighet for både å sammenligne hvordan tjenestenivået 
ligger i forhold til andre sammenlignbare kommuner og ikke minst for å se egen utvikling. 
Dersom tallene brukes korrekt, kan de være et nyttig verktøy for korrigeringer og endringer. 
Under følger noen utvalgte tabeller. 
 
Barnehager 

 
 
Grunnskole 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vegårshei Kostragr.01 Landet u. O

2018 2018 2018

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 78,6 78 84

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 89,6 88,8 92,2

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,9 95,8 97,3

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (antall) antall 49 66,5 49

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6 5,7 5,8

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) prosent 51,4 39,2 40,8

Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 0 0 0

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 90 71 69

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 105,9 88,4 84,6

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 9,7 13,8 14,3

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 154575 154151 153249

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 62 59 55

Nøkkeltall Enhet

Vegårshei Kostragr.01 Landet u.O

2018 2018 2018

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 55,1 54,1 37,3

Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 68 133,6 137,6

Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,2 4,2 5,2

Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 13,8 10,3 7,9

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 57,7 70,7 73,5

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 69,2 68,6 69,6

Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,5 14,2 16,2

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40 41,5 41,7

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 20,3 24,8 23,1

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 110466,2 125807,5 112430,4

Nøkkeltall Enhet

1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.
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Helse og omsorg 
 

 
 
Sosialtjeneste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegårshei Kostragr.01 Landet u.O

2018 2018 2018

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 37888 31136 27206

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 399,6 328,7 311,5

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 36 30,1 31,9

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 87,5 73,1 74,8

Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk .. .. ..

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent .. .. ..

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent .. .. ..

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent .. .. ..

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100 91,2 89,7

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr : : :

Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0 0 5,4

Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer .. .. ..

Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent : : :

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,9 5,2 4,8

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,6 11,5 11,3

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,4 10,1 9,5

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 4,1 36,8 42,1

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 100 92,3 90,1

Nøkkeltall Enhet

1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Vegårshei Kostragr. 01 Landet u. O

2018 2018 2018

Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 85 1633 120071

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 11 301 24253

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 10 503 44476

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 3 175 12675

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 30 607 50345

Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 11 246 9266

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 45 952 62347

Nøkkeltall Enhet

1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»

2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.
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Kommunebarometeret utarbeides av Kommunal rapport, og er en rangering av landets 
kommuner basert på kvalitetsindikatorer hentet fra KOSTRA. Siden nye tall ennå ikke 
foreligger legges deler av rapporten som ble utarbeidet i 2018 ved her. 
 
For ytterligere kommentarer vises til årsberetningen for 2017. 
 
Tabellen under viser utviklingen fra 2015 til 2018 for noen utvalgte nøkkeltall. 
 
Sektor 2015 2016 2017 2018 Differanse 
Grunnskole 276 351 339 354 -15 
Pleie og omsorg  325 118 94 78 +16 
Barnevern  348 365 228 303 -75 
Økonomi 218 265 274 257 +17 
Helse  206 241 223 218 +5 
Barnehage 17 145 118 260 -142 
Sosialhjelp 50 115 147 234 -87 
Kultur 334 249 180 105 +75 
Kostnadsnivå 297 295 252 283 -34 
      
Miljø og ressurser 250 184 358 379 -21 
Vann, avløp, renovasjon 199 349 305 181 +124 
Saksbehandling 23 137 132 121 +9 
 
 

5.6. Fylkesmannens kommunebilde 
Fylkesmannens kommunebilde er et annet viktig sammenligningsgrunnlag for kommunen. 
Denne viser hvordan Vegårshei ligger i forhold til øvrige kommuner i Aust-Agder og landet 
for øvrig uten Oslo.  
 
Aktuelle faktorer som ofte blir pekt på er blant annet:  
 Befolkningsutvikling 
 Økonomi og økonomistyring     
 Likestilling 
 Bosetting av flyktninger 
 Utdanning 
 Helse 
 Barnevern 
 Sosialhjelp 
 
Fylkesmannen i Aust-Agder utarbeidet årlige kommunebilder frem til sammenslåingen med 
Vest-Agder i 2016.  Etter sammenslåingen har ikke Fylkesmannen utarbeidet årlige 
kommunebilder, men skal utarbeide kommunebilder i forbindelse med kommunemøter som 
gjennomføres med kommunene en gang i kommunestyreperioden. Fylkesmannen skal 
besøke Vegårshei i juni 2019. Derfor finnes ikke oppdatert kommunebildet for Vegårshei på 
våre hjemmesider.  
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5.7.  Andre utvalgte nøkkeltall 
 

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 
Ureviderte tall per 15.03.19 
 

  
 
 
 
 
 

Vegårshei 
Gj.snitt 

kommunegruppe 01 
Gj.snitt Aust-

Agder 

Gj.snitt 
landet 

utenom Oslo 

2018 2018 2018 2018 

 Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter    1,2 1,6 1,2 2,1 
 Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter (ex.pensjonsforplikt.) 96,6 89,1 108,4 96,9 

 Frie inntekter i kroner per innbygger 66 213 56 276 51 307 53 747 
 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager 154 575 154 151 165 478 153 249 

Korr.br.dr.utg.f.201, pr.korr.opph.time i 
komm.b.hage 62 59 59 55 

 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 
215, 222, 223), per innbygger 6-15 år 110 466 125 807 111 550 112 430 

 Utgifter kommunale helse og omsorgstjenester 
pr. innbygger (kr.) 37 888 31 136 2 430 27 802 

 Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år, 
barnevernstjenesten 8 272 7 564 8 282 8 326 

 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,6 88,8 91,8 92,2 

 Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning i prosent 13,8 10,3 9,1 7,9 

 Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 9,6 11,5 10,6 11,3 

 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 12,4 10,1 9,7 9,5 

 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 
0-22 år  6,2 4,5 4,3 3,9 

 Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 
000 innbygger (2010 tall) 31,7 24,2 9,3 8,7 

 Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og 
gate 67 855 102 490 147 339 146 669 
 
 
 
 

5.8.  Administrasjonsundersøkelse – Agenda Kaupang  
Vegårshei kommune har i 2018 deltatt i en administrasjonsundersøkelse i regi av Agenda 
Kaupang. 
 
Under er det lagt ved to utdrag med tabeller. 
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«Blant våre sammenligningskommuner – under 3 000 innbyggere – er Vegårshei den 
kommunen som har lavest administrativ bemanning målt etter administrative stillinger pr 
1 000 innbyggere. 
 
I figur 2-1 har vi markert hvordan kommuner med færre enn 10.000 innbyggere ligger an i 
forhold til den heltrukne trendlinjen.» 
 

 
 
 
«I figur 2-4 har vi fremstilt sammenhengen mellom kommunenes administrative bemanning 
og kommunenes samlede bemanning. Figuren gir kommunen muligheten til å undersøke om 
kommunens administrative bemanning er høyre eller lavere enn det som kan forventes gitt 
kommunens aktivitetsnivå, men uten at kommunestørrelse trekkes inn i analysen.»   
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1. INNLEDNING 
 
Årsberetningen for 2018 vil ha samme struktur som i 2017.  
 
Enhetenes- og de ulike tjenesteområdenes årsberetninger samles i dette vedlegget.  
 
Annen relevant informasjon om kommunens drift, eierforhold og samarbeidsforhold henvises 
det også til: 
 Kommunens hjemmeside 
 Eierskapsmeldingen 
 Østre Agder samarbeidet 
 Kommunebarometeret 
 Fylkesmannens kommunebilde 
 SSB – Kostra rapportering 
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2. RÅDMANNENS STAB  
1. Kort om enheten 
Rådmannsteam og stab har et stort spenn i oppgaveporteføljen, som fordeles på relativt få 
personer. Oppgavenes kompleksitet og art er i mange tilfeller svært kompetanseavhengig. I 
den grad det er mulig søkes og vurderes oppgaveforskyvning, for å kunne drifte 
kostnadseffektivt og ha fokus på helhetlig tenkning. Nye krav og forventninger til 
tjenesteleveranse har medført at rådmannens stab har blitt tilført ytterligere oppgaver uten at 
det har blitt tilført tilsvarende ressurser.  
 
Det er kontinuerlig fokus på fleksibilitet i forhold til å yte kvalitetsmessig og effektiv bistand 
både internt i organisasjonen (støtte), til politisk ledelse og ikke minst å levere gode tjenester 
til våre innbyggere. I tillegg betjener og server rådmannens stab en rekke tilskuddsordninger, 
jfr. dette rammeområdet, og er svært sentral i forhold til de etter hvert mange og ulike tilsyn, 
som eksterne aktører fører med kommunen. I forbindelse med sammenslåingen av DDØ og 
IKT Agder er det igangsatt en rekke prosjekter i den hensikt å skape likhet mellom de to 
tidligere aktørene. I tillegg har økt interkommunalt samarbeid og deltakelse i eksterne fora 
vist seg å være svært ressurskrevende, og det er i hovedsak medarbeidere fra rådmannens 
stab som deltar i disse. 
 
I underpunktene 2.1. – 2.15. følger egne beretninger på noen av tjenesteområdene. 
Økt aktivitet og kapasitetsutfordringer fremkommer også her. 
 
Tabell som viser mannskapsoversikten i 2018: 
 
YRKES 
GRUPPE 

KVINNER MENN TOTALT ÅRSVERK 
KVINNER 

ÅRSVERK 
MENN 

ÅRSVERK 
TOTALT 

Rådmann  1 1  100 % 100 % = 1 
Kom. sjef 1  1 100 %  100 % = 1 
Arkiv/politisk 2  2 150 %  150 % = 1,5 
Plan/folkehelse 1  1 100 %  100 % = 1 
Miljø/næring 1  1 100 %  100 % = 1 
Skogbruk/viltforv.   1 1  100 % 100 % = 1 
Kart/oppmål.  1 1  100 % 100 % = 1 
Prosektelder 
investeringer 

 1 1  100 % 100 % = 1 

Byggesak / 
eiendomsskatt 

 1 1 100 % 100 % 100 % = 1 

Rådgiver 
skole/BHG 

1  1 75 %  75 % = 0,75 

Rådgiver HR / 
organisasjon 

1  1 100 %  100 % = 1 

Økonomisjef  1 1  100 % 100 % = 1 
Fakturering*** 1  1 100 %  100 % = 1 
Lønn 1  1 100 %  100 % = 1 
Bibliotek 1  1 70 %  70 % = 0,7 
Spes.ped 1  1 80 %  80 % = 0,8 
ASP BHG * 2  2 150 %  150 % = 1,5 
Kom. Lege og 
teknisk ** 

 2 2 27 % 27 % 27 % = 0,27 

LØNN TOTALT 13 8 21   17,52 % = 
17,52 

PERSONAL 
TOTALT 

11 6 17   15,75 % = 
15,75 
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Merknad: 
*ASP = allmennpedagogisk støtte i barnehagene. Lønnes av ansvar 11, men er personal og faglig 
underlagt styrer / enhetsleder for Vegårshei barnehager  
** Kommunelege 20 % (samfunnsmedisinske oppgaver) og 0,07 tekniske oppgaver lønnes fra ansvar 
11 og er personalmessig underlagt enhet for Åpen omsorg og Helse og Teknisk drift og forvaltning 
*** 28 % faktureringsarbeid utføres for enhet teknisk drift og forvaltning 

 
Budsjettvolum: 
1. Økonomisk ramme for ansvar 11 i 2018 (regulert budsjett) var: kr. 15 030 302 
2. Regnskap 2018 viser kr. 14 724 666 
3. Resultat: mindreforbruk 305 636 
 
Den økonomiske rammen for 2018 inneholdt 23 ulike tjenester. De fleste budsjettpostene er 
”øremerket” de ulike tjenestene, jfr. det som er beskrevet over (lønnskostnader). Rammen for 
2018 ble korrigert fra 2017, slik at den ble korrekt i forhold til reelle lønnskostnader.  
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2. Enhetens styringskort  
Styringskort for rådmannens stab er vist nedfor, med utfylt resultatfelt.  
 Grønt markerer måloppnåelse 
 Gult markerer påbegynt / delvis måloppnåelse 
 Rødt markerer ikke måloppnåelse 
 

 

 
STYRINGSKORT FOR RÅDMANNENS STAB 2018 

Basert på overordnet styringskort PS 59/17 - vedtatt i kommunestyret 05.09.17 
 
SAMFUNN  
Pers 
pektiv 
 

Mål 2018  Tiltak Måleparameter 
og resultatmål 

Tid 
 

Resultat 

Mål 1 Stabilisere og 
videreføre den 
positive 
befolknings-
veksten 
 
 

 Ha god tilgang på 
attraktive boligtomter i 
Myra og på Ubergsmoen 
 
Realisert ny 
ungdomsskole 
Realisert og tatt i bruk 
nytt helsesenter  
 
 
 
 
 
Tilrettelegge for 
sommerjobb til 
ungdommer  
 

Positive omtaler 
 
Legge ut for salg: Djuptjennhaugen 
4 
 
 
 
 
Påbegynt reguleringsarbeid for 
Liheia 
 
Ferdig: reguleringsplan Kjørkeliheia  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
2018 
 
2018/19 
 

Gjennom-
ført 
 
Iverksatt 
 
Skole tatt i 
bruk 
 
Utsatt 
 
Etter plan  
 
Iverksatt 

Mål 2 
 
 
 

Ha nødvendig 
infrastruktur 
som ivaretar 
tjenestetilbud 
og kvalitet i 
takt med 
befolknings-
vekst og 
endrede behov 
 
 
 
 

  God planlegging og 
styring av 
investeringsprosjektene 
 
Vurdere tilknytting av 
Våje boligfelt til 
kommunalt VA 
 
 
 
 
 

Ha iverksatt / ha plan for 
gjennomføring av fremtidige behov - 
vedtatt i økonomiplanen: 
 Vann og avløp 
 Vei 
 Boligfelt 
 Helsesenter 
 Skole 
 Ubergsbru (GS-bru) 
 Gj. førte planer og tiltak 

I løpet av 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
2018 

 
 
 
Gjennom-
ført 



9/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 Vegårshei kommune - 19/08623-3 Årsregnskap og årsberetning 2018 Vegårshei kommune : Vedlegg årsberetning 2018 - tjenesteområder og enhetene

Side 7 av 60 
 
 
 
 
 

 
 

Mål 3 Fortsette å 
være pådriver 
for økt 
innbygger-
påvirkning og 
bruk av 
frivillige  
 
 

 Møteplasser med fokus 
på nytekning og frivillig 
engasjement og 
medvirkning 
 
Sentrumsutvikling: 
 Få på plass 

«frivilliggruppe» 
 Frivilliggruppe som 

har ansvar og jobber 
systematisk for at 
det igangsettes nye 
tiltak 

 Søke om midler 

Iverksatte konkrete tiltak rettet mot 
innbyggere og brukere av 
kommunens tjenester  
(antall nye) 
 
 

2018  
 
Kon. 
arbeid 
 
 
 
 
 

Faste 
aktiviteter 
på 
biblioteket 
 
stor grad av 
frivillighet 

Mål 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Være pådriver 
for økt fokus 
på 
innbyggerens 
og kommunes 
felles ansvar 
for positiv 
samfunnsutvikl
ing 
 
 

 Opprettholde 
kompetansearbeidsplass
er i hele kommunen  
 
Veilede og bidra til 
nyskapning 
 
Tilrettelegge for felles 
møteplasser 
 
Vurdere om 
kommuneplanen skal 
rulleres 
 
 
 

Antall nyskapninger gjort i 
fellesskap 
 
 
Antall nyskapninger totalt 
 
Antall oppnådde tilskuddsordninger 
 
Fullføre reg. plan Kjørkeliheia (inkl. 
hoppsenter) 
 
Lage og vedta en kulturminneplan 
 
Lage en situasjonsplan for sentrums 
torg i sammenheng med utvikling 
sentrums låve 

2018  
 
 
 
 
 
 
Iverksatt 
 
 
Påbegynt 
men ikke 
ferdig 
 
pågår  

Mål 5 Være pådriver 
for at 
kommunen og 
innbyggerne 
bidrar til det 
grønne skiftet 
og reduserer 
eget 
klimagassutsli
pp 

 Bevisstgjøre og forankre 
tema om utslippskutt i 
alle ledd.  

Gjennomføre møte mellom 
regionale myndigheter og 
kommunestyret. 
Påbegynne arbeid med revidering 
av Energi- og miljøplanen, med bred 
involvering fra alle ledd. 

 
2018 

 
Lade-
stasjoner 
 
arbeid 
startet  
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BRUKER / TJENESTE 
Perspe
ktiv 
 

Mål 2018  Tiltak Måleparameter og resultatmål Tid  Resultat 

Mål 1 
 
 
 
 
 

Levere gode og 
fremtidsrettede 
tjenester til 
innbyggerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riktig og god utnyttelse 
av tilgjengelige ressurser 
Rekruttere og beholde 
riktig kompetanse ifht 
behov 
 
Økt styring av kvalitet på 
tjenestene  
 
Konkret 
brukermedvirkning 
 
Styrke tverrfaglig 
samarbeid gjennom 
bedre struktur og 
systematikk 
Helhetlige 
styringssystemer og 
internkontroll 
 
Tett samarbeid og 
ytterligere engasjere og 
motivere for frivillig 
deltakelse i 
samfunnsoppgaver 
 
Iverksette digitalisering 
fortløpende når det blir 
tilrettelagt for dette 
 
Aktiv bruk av 
folkehelseoversikt og 
tiltak 
 
Ha en oppdatert digital 
planregister 
 
 Bedre brukt av 

SvarUt 
 Innkjøp ved bruk av 

fordelingsnøkkel 
 Ny internettportal: 

(Sammenheng med 
andre 
publikumstjenester) 
Sentralisering av 
flere felles tjenester 
 
Visma Flyt (kom. og 
infoflyt mellom 
foresatte og skole) 

Bedring på Kommune- 
barometeret 
 
 
 
Internkontroll ifht HMS, kvalitet og 
økonomi 
 
Brukerundersøkelser  
 
  
 
 
 
 
 
 
Tall fra frivilligsentralen 
 
 
 
Gevinstrealisering av digitaliserings-
prosessene: 
 Kvalitet 
 Stabilitet 
 Tilgjengelighet 
 Responstid 
 Sikkerhet  
 
 
 Minske portoforbruk / frankering 
 Ny layout  
 Rapportering 
 Innkjøps-besparelse 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
Kont. 
 
 
2018 
 
Kont. 
arbeid 
Innen 
2018 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
I løpet av 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veldig god 
score på 
siste måling 
 
 
 
kontinuerlig 
 
 
ikke 
 
kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 
 
iverksatt 
frisklivs-
sentral 
 
 
 
iverksatt 
IKT 
prosjekter 
P360 og 
ERP 
 
 
 
 
 
 
 
Ny 
nettportal 
Iverksatt 
 
 
 
 
Tatt i bruk 
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Mål 2 Redusere 
sosiale 
utfordringer 
knyttet til rus, 
psykiatri, 
kriminalitet og 
barneverns-
problematikk 
samt ha god 
integrering av 
flyktningene 
  
 

 Styrke tverrfaglig 
samarbeid gjennom 
bedre struktur og 
systematikk 
 
Implementering Bedre 
Tverrfaglig Innsats 
gjennom deltakelse i 
nasjonal 
folkehelseprogram (BTI) 
 
Systematisk 
folkehelsearbeid 
 

Helhetlige styringssystemer og 
internkontroll og god praksis 
 
 
Delta i programsatsing  
 
 
 
 
Plan for systematisk  
folkehelsearbeid  

Kont. 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
2018 
 
 

kontinuerlig 
 
 
 
pågår 
 
 
 
laget 
kontinuerlig 
arbeid 

Mål 3 
 

Sikre barn og 
ungdom 
trygghet i  
Skole- og 
barnehage 
hverdagen og 
god kvalitet i 
opplæringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sikre riktig og god 
kompetanse i barnehage 
og skole 
 
Videreføre prosjekt med å 
endre praksis fra 
individuell opplæring (IOP) 
til tilpasset opplæring (TO) 
for alle elever 
Deltakelse i prosjekt med 
Stat Ped, PPT og 
Fylkesmann 
 
Utarbeide plan for trygt og 
godt barnehagemiljø 
 
Delta i FM/FK 
kunnskaps-
utviklingsprosjekt vedr. 5 
dagers skoleuke 
 
Tettere samarbeid mellom 
PPT, skole/BHG og 
elev/foreldre 
 
Videreføre tverrfaglig 
ressursteam for barn  
 
Videreføre prosjekt 
Minioritetsspråklige barn i 
barnehagen 
Utarbeide ny 
handlingsplan for 
sammenheng barnehage 
skole 
 
Gjennomføre bygging av 
ny ungdomsskole 
 
Ny § 9 a i 
opplæringsloven – retten 
til et trygt og godt 
skolemiljø- informasjon 
og opplæring av ansatte, 
utarbeide nye rutiner på 
skole- og skoleeiernivå. 

Innføre SMARToppvekst 
som et forebyggende 
tiltak – en tenkemåte som 
følger barna fra 
barnehage og ut 
skoleløpet 

Bedre enn minimum lovkrav for 
barnehagelærere i alle barnehagene  
 
Resultatmål: 
Opprettholde / forbedre 
skoleresultater 
 
Bedre utbytte og kvalitet i 
opplæringen 
 
 
 
Gjennomført  
Full barnehagedekning 
 
Forbedret inkludering, integrering og 
kvalitet  
 
 
Gjennomført og implementert 
 
 
Gjennomført 
 
 
 
Politisk vedtak 
 
 
Gjennomført og implementert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innført og implementert 
i barnehagene og på barnetrinnet- 
testes ut på mellomtrinn og u- trinn  

2018 
 
 
 
 
2018 
 
 
2018 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
Kont. 
 
 
2018/19 
 
 
 
Kont. 
 
 
 
2018 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
løpet av 
2018 
 
Kont. 

Oppnådd 
 
 
 
Se 
resultater 
for skole 
 
 
 
laget plan 
Full 
barnehage-
dekning 
 
pågår 
(utsatt av 
FK) 
 
 
 
ressurs-
team er 
velfungeren
de 
 
Prosjekt 
pågår med 
fokus på 
implem. 
 
laget 
 
ferdigstilt 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
Innført 
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ORGANISASJONS OG MEDARBEIDER 
Perspe
ktiv 
 

Mål 2018  Tiltak Måleparameter og resultatmål Tid  
 

Resultat 

Mål 1 
 

Vegårshei 
kommunes 
organisasjon er 
fremtidsrettet, 
effektiv og 
tilpasset 
oppgavene 
 
 
 

 Fora med fokus på 
nytenking, innovasjon og 
smart organisering i hele 
virksomheten 
 
Endre praksis fra 
manuelle til digitale 
arbeidsmetoder 
Bedre utnyttelse av 
MinTid 
 
Øke stillingsstørrelser i 
hele organisasjonen og 
særlig ved 
omorganisering og 
endrede turnuser i HO 
 
 
Klare og konkrete 
kriterier for ansettelser 
 
Satse på lærlinger i hele 
organisasjoner 

Smartere/endret jobbatferd på minst 
ett område, som gir 
gevinstrealisering 
 
 
Iverksatt digitalisering og forbedring 
på minst ett nytt område 
 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 
75% eller høyere 
 
Ingen utlysninger av små stillinger  
Antall ansatte som har fått økt 
stillingsprosenten 
 
Minimum 4 løpende 
lærlingekontrakter  
Menn i helse- prosjekt: 2 lærlinger i 
HO 
 

I løpet 
2018 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
I løpet av 
2018 
Kont. 
 
2018 
 
Kont. 
gjennom 
året 
 
 

Jobbet i 
endrings 
prosess i 
Helse og 
omsorg 
hele 2018 
 
prosess 
pågår 
 
har utlyst 
små 
stillinger i 
kommunen 
 
stillings % 
økt 
 
har 
lærlinger i 
flere 
enheter 

Mål 2 Oppdatert og 
fremtidsrettet 
kompetanse 
 
 
 

 Tilrettelegge for 
kompetanseheving 
gjennom systematisk 
kartlegging og 
planlegging 
 
Tilrettelegge for større 
fagmiljøer innad og/eller 
på tvers av kommuner  
 
 
Kompetanseplaner: 
 Overordnet 
 Og pr. enhet 
 

Oversikt over kompetansebehov- og 
gap 
 
 
 
Fornyet / økt kompetanse innen 
flere fagfelt  
Tilstrekkelige fagmiljøer / tilgang til 
fagmiljøer der det er behov 
 
Påbegynt 

Kont. 
gjennom 
året 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
2018 

delvis 
foretatt i 
HO 
 
 
 
Flere 
interkommu
nale 
nettverk 
 
Ikke 
påbegynt i 
HO 

Mål 3 
 
 

Motiverende 
oppgaver, 
trivsel og lavt 
sykefravær 
 
 
 

 Øke stillingsprosenter og 
skape større eierforhold 
til egen jobb 
 
Kartlegge årsaker til 
fravær 
Sette inn korrekte tiltak 
basert på fakta og 
analyser  
 
Samsvar mellom 
arbeidsoppgaver og 
avtalt arbeidstid 
 

Økt kompetanse og kvalitet (IK) 
 
 
 
Sykefravær 6,5 % eller mindre for 
alle enheter 
RM stab: 2 %  
 

2018 
 
 
 
2018 
 
I løpet av 
2018 
 
 

stort 
eierforhold 
til egen 
jobb i RM 
stab 
 
Lavt 
sykefravær 
i RM stab 
 
For liten 
opplevd 
kapasitet 
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3.  Kommunalsjefens kommentar til årsberetningen 
Som styringskortet viser, har Rådmannens stab oppnådd de fleste av målsettingene som ble 
satt for gruppen ifht tjenesteleveranse, og bidratt til måloppnåelse for kommunen som helhet.  
Rådmannens stab sitter igjen med et inntrykk av at brukerne får levert gode tjenester enten 
det er kommunens innbyggere, politikere eller egne ansatte.  
 
Utfordringene i staben er imidlertid kompleksiteten og mangfoldet i oppgaveporteføljen i 
forhold til sårbarhet, kompetanse og ikke minst kapasitet. Særlig det siste har blitt tydeligere 
det siste året. Oppgavene har blitt flere og mer komplekse samtidig som det er få som 
forsvinner og det er ikke tilført flere ressurser. Nye arbeidsmetoder kompenserer foreløpig 
ikke tilstrekkelig for å møte økt aktivitet.  
 
Rådmannens stab har i liten grad mulighet til å benytte vikarer for kortere tidsrom når det er 
behov for dette. I denne sammenheng bemerkes det at både eierforhold til jobben og 
nærværet i staben er svært bra. Kvaliteten på tjenesteleveranse og personell, samt 
arbeidsmoral er også meget høy. Det må likevel bemerkes at manglende kapasitet har skapt 
økende grad av slitasje blant stabens ansatte.  
 
 
Anne-Grete Glemming, kommunalsjef og leder for rådmannens stab  

ØKONOMI 
Perspe
ktiv 
 

Mål 2018  Tiltak Måleparameter og resultatmål Tid   
 

Resultat 

Mål 1 Vegårshei 
kommune må 
etablere en 
økonomisk 
situasjon, som 
er tilstrekkelig 
robust, til å 
takle 
uforutsette 
hendelser 
 
 

 Tilpasse tjenestenivå og 
oppgaver i forhold til den 
økonomiske realitet 
 
Sterkere styring av 
tjenestekvalitet med økt 
fokus på forebygging og 
helhet 
 
Bedre fleksibilitet med 
bruk av eksisterende 
ressurser 
 
Iverksette prosjekter som 
kan optimalisere ordinær 
drift  
 
Interkommunalt 
samarbeid der dette er 
hensiktsmessig  
 
Korrekte ansettelser og 
iverksettelse av vedtatt 
omorganisering 
 
Kartlegge økonomiske 
konsekvenser for 
kommunen / staben som 
følge av interkommunale 
samarbeid 
 

Politisk vedtak 
 
Regnskap 2018 
 
Positivt netto driftsresultat minimum 
1,5 %  
 
Stor nedgang i antall deltidsstillinger 
-> færre ansatte med samme antall 
årsverk 
 
 
Mindre vikarutgifter 
 
 
Økte midler 
 
 
 
Gevinstrealisering i et langsiktig 
perspektiv 
 
 
 
 
 
 
Regnskap 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
2018 
 
 
2018 

Regnskap i 
balanse 
 
RM stab 
hold 
budsjett og 
har hatt 
god 
budsjettdisi
plin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har 
iverksatt 
IKT 
prosjekter 
for å oppnå 
felles 
løsninger 
og øk. 
gevinster 
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2.1. Politisk sekretariat, utvalgsarbeid og prosjekter 
 
Rådmannens stab har forberedt, bistått med gjennomføring og foretatt etterarbeid i følgende  
råd, utvalg og prosjekter i 2018: 
 
Utvalg:  Møter 

2017  
Møter  
2018  

Saker 
2017  

Saker 
2018 

Kommunestyre  
Rådmann/kommunalsjef  

9 9 99 PS 
79 DS 

94 PS 
97 DS 
 

Formannskap  
Rådmann/kommunalsjef  
 

9 10 66 72 

Planutvalg  
Rådmann/kommunalsjef  
Rådgivere / ingeniør 
m.fl.  
 

8 8 31 43  
 

Administrasjonsutvalg  
Rådmann/kommunalsjef/  
HR- og org. rådgiver  
 

9 9 31 31 

Råd for mennesker 
med nedsatt 
funksjonsevne  
Arkivleder  
 

3 4 12 14 

Ungdomsråd  
Arkivleder  
 

4 7 20 9 

Eldreråd  
Arkivleder  
 

7 5 28 19 

Viltnemnd  
Skogbrukssjef  
 

2 2 14 PS 
13 RS 

13 PS 
17 RS 

Arbeidsmiljøutvalg  
Rådmann/kommunalsjef/  
HR- og org. rådgiver  
 

5 3 27 21 

Klageutvalg  
Rådmannen / stab  
 

0 2 0 4 

Valgstyre  
Kommunalsjef  
 

5 2 26 18 
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Arkivtjenesten 2018 
 
I 2018 har arkivtjenesten opprettet 1002 saker og 7354 journalposter. 
 

Rådmannens stab har vært involvert i bl.a. følgende prosjekter: 

Investeringsprosjekter   Ungdomsskole 
 Byggefelt i 

Djuptjennhaugen 
 Utvidelse av kirkegård 
 Planlegging av nye 

prosjekter  
 Veier 
 Mm  
 

Innovasjons – og 
utviklingsprosjekter  

 Omstillingsprosess i 
Helse og omsorg 

 FM oppfølgingsordning 
 Smart oppvekst  
 

Fiber/bredbåndsprosjekt 
Politisk styrt 
 

Utbygging av fiber i 
distriktene 

IKT Agder  Innføring av ny 
internettportal 

 GDPR  
 P360 sak og arkiv 
 ERP økonomi og 

personell 
 Skole- og barnehage 
 

Andre prosjekter  TV innsamlingen 
  

 

 
Anne Helene Espeland Baarøy, konsulent og arkivleder / Aina Voie, konsulent 
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2.2. Personalarbeid og arbeidergiverspørsmål 
 
Oversikt over fast ansatte og årsverk i 2018 
 
 ENHET ÅRSVERK TOTALT KVINNER MENN LÆRLING 
1.  Rådmannens stab 15,75 

(17,52 lønn*) 
17 
(21*) 

11 
(2*) 

6 
(2*) 

 

2.  Vegårshei skule 39 48 39 9 1 
3.  Vegårshei 

barnehager 
11,8 
(1,9**) 

15 
(6**) 

15 
(6**) 

 3 
(3**) 

4.  Helse og omsorg 68,96 95 
(***) 

   

5.  Nav og oppfølging 9,7 14 13 1  
6.  Teknisk drift og 

forvaltning 
15,54 23 14 9 2 

 Sum totalt 160,75 212 92 
(uten helse) 

25 
(uten helse) 

6 

 
* lønn for funksjon er lagt til rådmannens ramm – ikke personalansvar og oppfølging 
** personalansvar og oppfølging er lagt til enhet for barnehager – ikke lønnskostnader 
*** det vises til enhetens beretning for mer detaljer om fordeling, samt bruk av vikarer 
 
   
Likestilling 
Vegårshei kommune har gjennom flere år scoret dårlig på likestillingsstatistikkene. Dette til 
tross for at et høyt antall av kvinnene i Vegårshei er i jobb. Kvinner i Vegårshei har imidlertid 
en svært stor andel som arbeider i deltidsstillinger, spesielt innen helse og omsorgsyrker.  
Deltid har i hovedsak vært ønsket, men også en større andel er uønsket deltid. 
 
Gjennom omstillingen som pågår i enhet for helse og omsorg, er det i tillegg til en mer 
effektiv drift, også et mål å øke stillingsprosentene for de ansatte. 
 
Det er også en målsetting for kommunen å få flere menn i typiske kvinneyrker, og således 
bidra til å skape et større mangfold i hele organisasjonen.  
 
Kort om omstillingsprosessen i enhet for helse og omsorg 
Administrasjonsutvalget vedtok 25.10.16 at det skulle gjennomføres en prosess med to 
overordnede mål slik:  
“1. Større stillinger, foreløpig mål er gjennomsnittlig stillingsstørrelse 75 % eller høyere. 
 2. Sammenslåing av sykehjems- og hjemmetjenesten”. 
 
Enhetene VBO og kjøkken (institusjon) og Åpen omsorg (hjemmebaserte tjenester) ble 
formelt slått sammen fra 01.01.2018. Prosessen med å få implementert den nye 
organiseringen og øke stillingsandelene pågår fortsatt. Ansatte i renhold ble flyttet til enhet 
for teknisk drift og forvaltning. For mer spesifikk informasjon vises det til enhetenes egne 
beretninger. 
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Sykefravær 
Den første tabellen under viser oversikten for 2018 som helhet. Deretter er den en tabell for 
hvert kvartal. Det har i 2018 blitt forflyttet personell mellom enheter, særlig fra helse og 
omsorg til teknisk drift og forvaltning. Dette har også gitt utslag i at sykefraværsprosenten har 
forandret seg i disse enhetene. 
 
Tendensen for 2018 er slik den har vært i de foregående år, at fraværet fortsatt er høyest i 
enhet for helse og omsorg gjennom hele året. I de øvrige enhetene varier fraværet i større 
grad. Målsettingen om totalt fravær for hele kommunen på 6.5 % eller mindre, ble ikke nådd. 
Det må likevel presiseres at nærværet er svært høyt i store deler av organisasjonen.  
  
VEGÅRSHEI KOMMUNE  SYKEFRAVÆR 2018 

       
Ramme Arbeidsted Fraværs% Korttids% Langtids% 

11 Rådmannens stab 2,51 0,83 1,68 
21 Enhet for Skule, SFO og voksenopplæring 4,53 1,47 3,06 
27 Enhet for Barnehage 9,03 2,31 6,75 
34 Enhet for NAV, oppfølging og flykt.tjentesten 1,94 0,09 1,01 
35 Enhet for helse og omsorg 10,23 2,32 7,92 
62 Enhet for teknisk drift og forvaltning 6,87 1,57 5,30 
  2018 7,38 1,80 5,58 

      
 

VEGÅRSHEI KOMMUNE SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2018    

          

Ramme Arbeidsted Fraværs% Korttids% Langtids% 

11 Enhet for Råmannens stab 3,76 1,22 2,55 

21 Enhet for Skule, SFO og voksenoppl 4,75 1,65 3,10 

27 Enhet for Barnehager 5,97 3,50 2,46 

34 Enhet for NAV og oppfølging 0,57 0,57 0,00 

35 Enhet for VBO 13,25 4,31 8,94 

36 Enhet for Åpen omsorg og helse 11,77 2,44 9,33 

62 Enhet for teknisk drift 6,81 1,44 5,37 

  1.kv.2018 8,10 2,52 5,58 

 
 
 
VEGÅRSHEI KOMMUNE SYKEFRAVÆR 2. KVARTAL 2018     
          

  Arbeidsted Fraværs% Korttids% Langtids% 
 11 Enhet for Råmannens stab 3,08 0,80 2,28 
 21 Enhet for Skule, SFOog voksoppl  4,78 1,49 3,29 
 27 Enhet for Barnehager 5,83 1,87 3,97 
 34 Enhet for NAV og oppfølging 0,34 0,34 0,00 
 35 Enhet for Helse og omsorg 11,40 1,97 9,43 
 62 Enhet for teknisk drift og forvaltning 7,71 0,60 7,11 
  2. kvartal 2018 7,68 1,52 6,17 
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VEGÅRSHEI KOMMUNE  SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2018 

     Ramme Arbeidsted Fraværs% Korttids% Langtids% 

11 Enhet for Råmannens stab 2,36 0,50 1,86 

27 Enhet for Vegårshei  Skule, SFO  3,36 0,43 2,93 

21 Enhet for Barnehager 7,44 2,21 5,23 

34 Enhet for NAV, oppfølging og flykt.tj. 0,00 0,00 0,00 

35 Enhet for helse og omsorg 6,63 1,56 5,07 

62 Enhet for Teknisk drift og forvaltning 9,42 2,61 6,81 

 
3. KVARTAL 2018 5,71 1,22 4,49 

 
 
 
VEGÅRSHEI KOMMUNE  SYKEFRAVÆR  4. KVARTAL 2018 

  
     Ramme Arbeidsted Fraværs% Korttids% Langtids% 
11 Råmannens stab 0,80 0,80 0,00 
21 Vegårshei  Skule, SFO  5,13 2,21 2,92 
27 Barnehager 16,79 1,54 15,25 
34 Enhet for NAV, oppfølging og flykt.tj. 6,31 2,60 3,71 
35 Vegårshei Bo- og Omsorgsenter 10,54 2,04 8,50 
62 Enhet for teknisk drift 3,73 1,61 2,12 
  4.kv.2018 7,96 1,90 6,06 
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2.3. Planarbeid  
 
PLANENDRINGER VEDTATT i 2018 
I 2018 ble det gjennomført endringer på disse eksisterende reguleringsplanene: 
  
 Reguleringsplan Ubergsmoen:  

o mindre endring i forbindelse med endring i bestemmelser 
o endring i boligfelt Tangheia i forbindelse med salg av tilleggsareal til boligtomt 

 Reguleringsplan Mauråsen: mindre endring i forbindelse med endring i bestemmelser 
 Reguleringsplan Ljøstad: mindre endring i forbindelse med endring i bestemmelser 
 Reguleringsplan Vegårshei sentrum: mindre endring i forbindelse med endring i 

bestemmelser Djuptjennhaugen 
 Reguleringsplan Raudsandlia: mindre endring i forbindelse med endring av vann- og 

avløpsløsning og avløpsplan 
 

PÅGÅENDE OG PÅBEGYNT PLANARBEID i 2018  
Endring reguleringsplan Nesstranda (privat plan) 
To private grunneierne i dette området har varslet om oppstart av planarbeid på slutten av 
2016. Formålet med planarbeid er å legge til rette for fortetting av et eksisterende 
hytteområde ved Nesstranda (langs Vegår) med 40 nye tomter. Planutkastet har vært ut på 
høring to ganger i 2018. Planen sluttbehandles sannsynligvis vår 2019.  
 
Ny reguleringsplan for Kjørkeliheia  
Sommer 2017 er det varslet om oppstart av planarbeid med en ny reguleringsplan for 
Kjørkeliheia. Intensjonen med reguleringsplanen er å tilrettelegge for: 
 Sørlandet hoppsenter og nytt alpinanlegg i Molandsdalen jf. utviklingsprosjekt VSA, 

delprosjekt 2’. Grunneieren er Vegårshei kommune. Utviklingsprosjekt er i regi av VSA. 
 Nytt boligområde på Kjørkeliheia eies av Vegårshei kommune og to private grunneiere. 
 
Planarbeid er et samarbeid mellom Vegårshei kommune, Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter 
og to private grunneiere i dette området. Ved oppstart av planarbeid i 2017 var 
næringsområdet i Molandsdalen med i planområdet. Den ble tatt ut av planområdet vår 
2018. I forbindelse med planlegging av nytt ski- og hoppområdet og på grunn av (planlagt) 
utvidelse av snøproduksjonsanlegg i forskjellige områder, har det i tett samarbeid med VSA 
og grunneierne blitt utarbeidet en støyrapport (ved Sinus AS). Reguleringsplan Kjørkeliheia 
ferdigstilles i 2019. 
 
Rullering kommuneplan 
Gjeldende kommuneplan for Vegårshei er fra 2014 og rulleres i 2018/2019. Den skal vedtas 
før konstituering av ny kommunestyre. Det gjelder både samfunnsdelen og arealdelen som 
rulleres, men med fokus på samfunnsdelen. Planprogrammet har vært ut på høring i 2018 og 
er vedtatt januar 2019.  
 
Kulturminneplan for Vegårshei kommune 
I begynnelsen av 2017 er det varslet om oppstart av planarbeid med en kulturminneplan for 
Vegårshei kommune. En kulturminneplan er kommunens oversikt over viktige kulturminner 
og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltning av disse. Det er en forventing fra 
regjeringen at alle kommuner skal ha en kulturminneplan innen 2020. To representanter fra 
historielaget og en politisk valgt representant er med i arbeidsgruppen. I 2018 var det lite 
framdrift i planarbeidet. Forutsetningen er å ferdigstille planen i 2019.  
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Regional samarbeid: kommunedelplan E18 Dørdal –Grimstad 
I forbindelse med utarbeidelse av en kommunedelplan for E18 strekning Dørdal – Grimstad 
er Vegårshei kommune (siden september 2018) med i et regionalt samarbeid. E18- 
strekningen som planlegges. kan berøre Vegårshei: dette avklares når kommunedelplanen 
vedtas sommer 2019. Ordføreren er med i styret for det interkommunale samarbeidet og 
planrådgiveren i den regionale plankoordineringsgruppen. Planprogrammet er utarbeidet i 
2018 og vedtatt i januar 2019.  
 
Regionplan Agder 2030 
I regi av Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune, revideres Regionplan  Agder. Regionplan 
Agder er den viktigeste overordnede planen for hele regionen som gir føringer for 
samfunnsutvikling i regionen. Planprosessen er satt i gang i 2018 og planen legges ut på 
høring vår 2019. Vegårshei kommune er høringspart og informeres / engasjeres i 
planprosessen.  
 
Chantal van der Linden, Planrådgiver  
 
 

2.4 Systematisk arbeid med folkehelse 
Folkehelsearbeid 2018 
Med Folkehelseoversikt fra 2017 som grunnlag, har Vegårshei kommune begynt å 
systematisere det løpende folkehelsearbeidet i kommunen. Det er opprettet en 
styringsgruppe og folkehelseteam og folkehelsearbeid er forankret på ledernivå.  
 
På regionalt nivå har det blitt vedtatt en Folkehelsestrategi for Agder i 2018, som gir føringer 
for kommunens egne satsingsområder og målsetninger på folkehelse og levekår. Disse 
formuleres i prosessen med rullering av kommuneplanen i vår/sommer 2019.  
 
Folkehelsekoordinator har fra 2017 deltatt i regionalt fagutvalg for folkehelse og levekår i 
Østre Agder og fra slutten av 2018 har kommunalsjefen deltatt i regional 
koordineringsgruppe for folkehelse og levekår på Agder.    
 
Vegårshei kommune deltar i det nasjonale folkehelseprogrammet med BTI (=Bedre 
Tverrfaglig Innsats) og har fått tilskuddsmidler i den forbindelse. Ellers er Vegårshei 
kommune med i et program for å bekjempe barnefattigdom og har satt i gang flere tiltak og i 
den forbindelse fått tilskuddsmidler. Det er opprettet skolehelsetjeneste i 2018 hvor skolen, 
barnehagene og helsetjenester jobber tett sammen.   
 
Ut fra folkehelseperspektivet har Vegårshei kommune fått stedsutviklingsmidler til 
planlegging av sentrumstorget. Planlegging settes i gang i 2019, i sammenheng med 
eventuell videreutvikling av sentrumslåven.   
 
 
Chantal van der Linden, folkehelsekoordinator 
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2.5. Byggesak 
Det er i 2018 behandlet 142 byggesaker (mot 99 året før), av disse er det: 
- 73 tillatelser til tiltak (med ansvarsrett) (pbl § 20-1) 
- 26 tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (pbl § 20-4) 
- 25 tillatelse til fradeling av areal (pbl § 20-1) 
- 12 dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel (pbl § 19-2) 
- 1 dispensasjoner fra kommunedelplan sentrum 
- 5 dispensasjoner fra reguleringsplaner 

 
Økningen i antall byggesaker utgjør en nær 50% økning av saksområdet ifht. tidligere år, noe 
som har gitt utfordringer knyttet til kapasitet. Dette har ført til noe mindre fokus på deler av 
saksområde eiendomsskatt. 
 
Videre er det gitt 40 ferdigattester og 1 midlertidige brukstillatelser. 
 
Det er gitt 5 utslippstillatelse for tilsammen 7 boliger og 9 utslippstillatelser for tilsammen 13 
fritidsboliger, totalt 100 personekvivalenter - PE (et av prosjektene er et mindre fellesanlegg 
med 5 hytter tilknyttet). 
 
Det er meldt inn 3 meldingssaker (tiltak som ikke er søknadspliktige, men som meldes 
kommunen etter tiltaket er ferdigstilt). 
 
Det er gjennomført 3 «tilsynssaker» i 2018 (mot ingen de siste år). En av sakene ansees 
som avsluttet, de øvrige to avsluttes ila. 2019. Det må bemerkes at det er til dels betydelig 
merarbeid med denne typen saker enn med vanlige byggesaker. 
 
Kommunen har ikke utarbeidet strategi for tilsynsvirksomheten. 
Kommunen har i 2018 ikke gjennomført tilsyn etter Forurensningsforskriften vedr utslipp og 
avløpsanlegg. 
 
Kommunen har fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder tilsyn i både byggesaker og i 
utslippssaker, og bør etterstrebe å tilfredsstille lov- og forskriftskrav snarest mulig i så 
henseende. 
 
«Østregionens byggesaksgruppe» har ikke greid å følge opp initiativet fra fjoråret om tettere 
samarbeid på fagområde. Imidlertid har oppstart av prosjektet «nytt sak- arkivsystem – 
Public 360» tatt mye tid, og fagområde byggesak har vært sterkt involvert i dette arbeidet. 
Det er bla. laget et forprosjekt for den nye modulen «eByggesak» som skal bli en selvstendig 
fagmodul mot saksbehandlings programmet. I tillegg vil dette kobles mot web-baserte 
selvbetjeningsmoduler til bruk for publikum. Det pågår i det hele et stort utviklingsarbeid for å 
digitalisere og forenkle byggesaksbehandling. Disse prosjektene videreføres gjennom 2019. 
 
Vegårshei kommune har fortsatt mulighet for mottak av elektroniske søknader via 
BYGGSØK, men en ser at etterspørselen etter dette ikke er stor i vår kommune. Denne 
løsningen vil også på sikt bli avviklet og erstattet med nye digitaliseringsprosjekter – bla. 
«eByggesøknad» mfl. 
 
 
Helge W. Munkejord, Eiendomsskatt og byggesaksbehandler  
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2.6. Eiendomskattekontor 
Eiendomsskatt ble innført i Vegårshei kommune fra og med skatteåret 2016. 
Eiendomsskatten for 2018 har ligget på 100% av takst og en sats på 4 promille, med plan for 
å opprettholde satsen på 4 promille for neste år (2019).  

Regjeringen har ila. året vedtatt endring i eiendomsskatteloven som medfører at kommunen 
har maksimalt lov å kreve inn etter en skattesats på 5 promille for 2020, og maksimalt 4 
promille for 2021. I tillegg skal det gjøres et «minstefradrag» på 30 % av taksten for alle 
eiendommer fra og med 2020. Dette vil på sikt (fra 2021) medføre redusert skatteinngang for 
Vegårshei kommune. 

Det har også ila. 2018 vært gjennomført en justering av reglement for delvis fritak etter 
eiendomsskatteloven § 7b – redusert takst for eldre hus og kårhus. 19 bygninger / 
grunneiendommer fikk ila. 2018 godkjent søknad om slik reduksjon (50% redusert takst for 
omsøkt bolig/bygning). Denne ordningen er vedtatt automatisk etter første gangs behandling 
av kommunestyret. 

Grunnet manglende kapasitet er eiendommer (hovedsakelig fritidseiendommer) med 
arealendringer som bør re-takseres, ikke blitt gjennomført. Potensielt inntektstap her ansees 
ikke som betydelig. 

Helge W. Munkejord, Eiendomsskatt og byggesaksbehandler  

2.7. Kart og oppmåling 
Kart- og oppmålingskontoret har ansvar for oppmålingsarbeidene i kommunen. Dette består i 
ajourhold av basiskart. Alle innmålte data, som for eksempel eiendomsgrenser, bygninger og 
veier legges inn digitalt i databaser sentralt hos Kartverket på Hønefoss. Det betyr at 
innmålte detaljer i kartet blir tilgjengelig for andre kartbrukere umiddelbart etter at de er 
registrert. 
 
Kontoret har også ansvar for all eiendomsmåling i kommunen og gjennomfører 
oppmålingsforretninger etter ”Lov om eigedomsregistrering”. I tillegg til gjennomføring av 
oppmålingsforretninger er kontoret også ansvarlig for føring av Matrikkelen for Vegårshei 
kommune. Matrikkelen er et eiendomsregister som inneholder opplysninger om alle 
eiendommer, adresser og bygninger i Norge. I 2018 ble det avholdt eller påbegynt 38 
oppmålingssaker etter Matrikkelloven. Det har vært en tendens til at fradelt areal i 
delingssaker har økt i de siste årene. Flere og flere av de fradelte parsellene har hatt et areal 
fra 4 til 15 dekar, noe som har gitt seg utslag i svært høye og urimelige gebyrer. Vi har derfor 
foreslått en annen beregningsmodell for gebyr som reduserer gebyret for parseller med stort 
areal. Det nye gebyrregulativet ble vedtatt av kommunestyret og gjelder fra 01.01.2019. 
 
Kontoret bruker også mye tid til publikumsveiledning. Vi hjelper til med å lage kartutsnitt og 
veileder publikum ved fradelinger og eiendomsoverføringer som krever endring av grenser. I 
tillegg administreres salg av kommunale tomter samt bistand ved erverv av nye kommunale 
arealer. 
 
I forbindelse med sammenslåingen av Aust- og Vest-Agder fra 01.01.2020 får alle 
kommunene nytt kommunenummer. Det nye kommunenummeret for Vegårshei blir 4212. 
Ved overgangen må mange datasett endres fordi kommunenummer brukes som søkenøkkel 
mellom de ulike datatypene. En av koblingene som er viktige er koblingen mellom 
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Matrikkelen og Grunnboken. Her har Kartverket sendt ut lister med feil til kommunene og vi 
har brukt en del tid på å rette opp disse selv om Vegårshei ikke var blant de verste. 
 
Kartansvarlig arbeider også med digitale planer. Plangruppen har i 2018 påbegynt ny 
rullering av kommuneplanen og det har vært noen møter og gjennomgang av eksisterende 
plan. I 2018 har det vært gjennomført flere mindre reguleringsendringer i reguleringsplan for 
Sentrum. Kartansvarlig har også deltatt i møter for utarbeidelse av ny kommunal delplan for 
kulturminner. 
 
I 2018 har det blitt utarbeidet et datasett for kartlegging og verdsetting av friluftsområder i 
samarbeid med Friluftsrådet Sør. Kartansvarlig har deltatt på arbeidsmøtene. 
 
Kartansvarlig har også brukt mye tid på oppdatering og oppgradering av Vann- og 
avløpskartverket. Det har vært mye omlegging og nybygging av VA-nettet, spesielt i 
forbindelse med etablering av Revehallveien, ombygging av Kittilsmyrveien og hele det nye 
boligområdet Djuptjennveien IV. 
 
Kart- og oppmålingskontoret har også samarbeid med nabokommunene Risør, Tvedestrand, 
Gjerstad og Åmli om felles GPS-måleutstyr. Samarbeidet har 5 sett med GPS-mottakere 
som blir brukt av oppmålingsansvarlige i de 5 kommunene. Det betyr at hver kommune har 
en GPS-mottaker tilgjengelig til enhver tid.  
 
Ved overgangen fra DDØ til Ikt-Agder har kartansvarlig deltatt på en del møter ang 
sammenslåingen og planer om samkjøring av GIS-systemer for alle de 8 kommunene.  
 
I tillegg samarbeider kommunene om felles datasystem og har felles server med 
programvare for vedlikehold av kartverket og for føring av Matrikkelen. 
Undertegnede fører alle opplysninger i matrikkelen. Dette gjør at kommunen er svært 
sårbare dersom matrikkelføreren blir syk eller fraværende på annen måte. Det er lovpålagt å 
føre bygningsdelen av Matrikkelen innen 5 virkedager etter byggesaksvedtak. 
 
Kartansvarlig har også deltatt på fagdager i regi av Kartverket, GeoForum Sørlandet og 
Norkart. 
 
Agnar Tore Vaaje, Kart og oppmåling 
 
 

2.8. Landbruk 
Årsmelding for jordbruket Vegårshei kommune 2018 
I 2018 søkte 16 foretak om tilskudd til drift av 1845 dekar dyrka mark. Arealet blir 
hovedsakelig brukt til grovfôrdyrking til egne dyr eller høstet for fôrsalg. Tabellen under viser 
dyreslagene det søkes om husdyr- og/eller avløsertilskudd for: 
 
 
 Storfe Sau og lam Mink Rev All gris 

1.1.2006 63 501 270 365  
1.1.2007 55 493 350 400  
1.1.2008 53 456 200 370  
1.1.2009 45 351 120 340  
1.1.2010 50 350 180 225 516 
1.1.2011 34 331 150 220 1002 
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1.1.2012 40 300 260 220 1257 
1.1.2013 33 301 420 220 964 
1.1.2014 35 245 500 190 1142 
1.1.2015 35 246 425 155 1013 
1.1.2016 31 261 400 138 1040 

  Kun sauer    
1.3.2017 62 229 365 122 709 
1.3.2018 49 208 352 136 1092 

 
Grovfôrdyra med det røde kjøttet (sau og ammekyr) er rimelig stabilt på Vegårshei. Disse to 
dyreslagene, sammen med hest og geit, er de som kan utnytte grasressursene og hindre 
gjengroing av kulturlandskapet i kommunen. 2018 har vært et utfordrende år prismessig for 
lam p.g.a. overskudd av sauekjøtt. Det har vært arbeidet med tiltak for å redusere lagrene og 
2019 ser noe bedre ut. For norskprodusert storfekjøtt er markedet i balanse. Det bør nevnes 
at tre foretak på Vegårshei i 2018 hadde 121 bifolk. Honningproduksjonen er vinden av ulike 
grunner spesielt har mange forstått at humler og bier er viktige for svært mange planter. 
Vegårshei har også utmerket seg, når det gjelder travtrenere. Det ble mange travtriumfer på 
relativt få hester i 2018. 
 
Svineproduksjonen på Vegårshei er den som bidrar mest med volum innen 
kjøttproduksjonen. Året 2018 var ikke det beste prismessig, men det er kommet på plass 
tiltak som forhåpentligvis vil bidra til bedre balanse i markedet i 2019-2020. 
 
På pelssiden var salgsåret 2018 preget av omtrent samme priser som i 2017, noe klein pris 
på minkskinn, mens det var bedre på reveskinn. Pels selges på internasjonale auksjoner og 
prisene er veldig avhengig av situasjonen i store land som bl.a. Kina og Russland. Nå har det 
europeiske markedet, i sin visdom funnet, ut at plastikkpels ikke er så fryktelig klimavennlig 
og 2019 ser ut til å blir et bra år prismessig (for naturpels). Fra plattformer på Jeløya og nå 
sist Granavolden slås det fast at pelsdyrhold skal forbys i Norge, men at det greit med salg 
av skinn. Er det dette som kalles skinnhellighet? 
 
Sysselsetting og produksjonstilskudd: 
Det var 21 vegårsheiforetak som søkte om produksjons- og avløsertilskudd i 2018, samme 
som i 2017. For de to søknadsdelene (mai og oktober) ble det til sammen totalt utbetalt kr 
1 576 000. 
 
 
Erstatning – tørkesommer 2018 
Det ble behandlet 13 søknader om erstatning for avlingssvikt. Totalt utbetalt kr 1,27 mill. 1 
sak ferdigbehandles i 2019. 
 
Kulturlandskap – spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler): 
For å opprettholde verdier i kulturlandskapet er ordningen et viktig bidrag. Tiltakene skaper 
trivsel både for de som bor i kommunen og for turister som besøker bygda. På Vegårshei ble 
det innvilget 1 SMIL-søknader i 2018 – gjenåpne gammel kulturmark Myren gård. Et par 
2018-saker behandles i 2019.  
 
Regionalt miljøprogram (RMP): 
I 2018 ble det godkjent 7 søknader om regionale miljøtilskudd og de fikk utbetalt til sammen 
kr 62 000. Det skal arbeides med de regionale Agderføringene for dette programmet i 2019. 
 
Bygdeutviklingsmidler: 
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I 2018 var det ett foretak som søkte og fikk innvilget investeringsstøtte fra Innovasjon Norge. 
Den ene saken gjelder bygging av ammekufjøs og den andre saken gjelder støtte til 
idéavklaring. 
 
Tanker om framtida: 
Jordbruket i Vegårshei drives i all hovedsak i kombinasjon med skogbruk og/eller annet 
lønnet arbeid utenfor garden. De naturgitte forholdene er slik de er og mye av 
primærnæringen på Vegårshei vil fortsatt bestå av næringskombinasjoner. 
 
 
Hans Magnus Sætra, landbruksrådgiver 
 
 

2.9. Skogbruk   
2.9.1. Skogbrukssjefen 
Det er her satt opp de viktigste oppgavene det er arbeidet med i 2018. Arbeidsoppgavene i 
pkt. 1. Skogbruk gjelder både Vegårshei og Tvedestrand. 
 
1. SKOGBRUK 
Forvaltning:  
 Adm. av skogfondsordningen, 149 utbetalinger i Vegårshei og 57 i Tvedestrand. 
 Økonomiske virkemidler (tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket); foretatt 

prioriteringer i samråd med næringsorganisasjonene. Utbetalt kr 535.000 i Vegårshei og 
165.000 i Tvedestrand.  

 Saksbehandling og fattet vedtak etter fullmakt i et ukjent antall saker etter jord-, skog-, 
odels- og konsesjonslov med tilhørende forskrifter, m.v. Noen saker utenfor 
delegasjonsreglementet og således lagt fram for kommunestyret. 

 Gjennomført lovpålagt resultatkontroll for hogst og foryngelse, utvidet foryngelseskontroll, 
kontroll av pålagt andel av tilskuddssøknader skogkultur, samt barkebilleregistrering med 
forsøksfeller. 

 
Planlegging / næringsutvikling: 
 Målrettet bruk av de økonomiske virkemidlene til skogkultur og veibygging m.v. 

Aktiviteten innenfor skogsveibygging utløste statstilskudd på ca 450.000 og 283.000 kr i 
hhv. Vegårshei og Tvedestrand. 

 Adm. ansvar for faghjelpa, innleid som selvstendig og finansiert gjennom tilskudds-/ 
rentemidler (90.000 kr). 

 Arrangert skogkvelder i samarbeid med skogeierlagene. 
 Vurdering av reguleringsplaner og dispensasjonssaker og gitt innspill om 

skogbruksinteresser. 
 Arrangert motorsaglotteri (skogkulturkonkurranser). 
 Arbeidet med nye skogbruksplaner i Tvedestrand, særlig med å få flest mulig til å bestille 

ny plan. 
         
Rådgiving:  
 Mot enkeltskogeiere: Div. kontakter og befaringer vedr. veiplaner, skogbehandling, 

tilskuddsordninger, skogfond, m.v.  
 Mot næringen: Medarrangør skogkveld for profesjonelle skogkulturentreprenører, bidratt 

på skogkvelder og kurs for nye skogeiere, holdt innlegg på skogeierlagenes årsmøter og 
arrangert kurs i ungskogpleie med 4 deltakere fra Vegårshei/Tvedestrand.  
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 Mot skolen/allmennheten: Arrangert 7 dagers kurs for 10. klasse på Vegårshei. I 2018 var 
det 4 av avgangselevene som med dette fikk dokumentert opplæring i bruk av rydde- og 
motorsag (jfr. Arbeidstilsynets bestemmelser).  
 

(Det vises for øvrig til egne årsmeldinger om skogbruket i hhv. Vegårshei og Tvedestrand for 
2018.) 
 
2. VILTFORVALTNING 
 Sekretærarbeid for viltnemnda; 2 møter, 13 saker, samt 1 møte i Viltforum.  
 Arrangert jaktledermøte i samarbeid med Viltlaget og bidratt på vintermøtet til Viltlaget og 

VJFF. 
 Rådgiving mot Vegårshei Viltlag. 
 
3. KOMMUNESKOGEN 
 Adm./drift av kommuneskogen, inkl. jaktutleie. 
 Utført 19 dagsverk praktisk skogsarbeid, hovedsakelig ungskogpleie. 
 (Se ellers egen årsmelding for kommuneskogen.) 
 
4. ANNET 
 Med i arbeidsgruppe for kommunale planer og i rådmannens utviklingsteam. 
 
 
2.9.2. Vegårshei kommuneskoger 
Avvirkning:    40 m3 
Driftsresultat:  - 151 312 kr 
 
(Årsmeldingen tar utgangspunkt i kommuneskogens regnskap, tjeneste 3200) 
  
Sluttavvirkning: 
Det har ikke vært gjennomført ordinær tømmerdrift, kun levert 40 m3 til Vegårshei Bioenergi. 
Dette er veilinjetømmer fra Haukdalsstykket. Tømmersalget finansierte driftskostnadene.  
 
Arbeidskraftsituasjonen: 
Undertegnede skal som beskrevet i tidligere årsmeldinger administrere drift av eiendommen 
og utføre manuelt skogsarbeid tilsvarende 10 % stilling. Lønnsutgifter, pensjonsinnskudd og 
arbeidsgiveravgift i regnskapet er følgelig 10 % av kommunens samlede kostnader med 
undertegnede som ansatt. I tillegg ble 2 ungdommer ansatt i 2 uker for ungskogpleie, hvor 
deler av kostnaden ble refundert gjennom kommunens refusjonsordning (post 18900). 
 
Undertegnedes arbeid har i 2018 bestått i 13 dagsverk ungskogpleie, 4 dagsverk utleid 
(inntekt i post 16507), 2 dagsverk manuell hogst og 4 dagsverk administrasjon av tiltak og 
forvaltning av eiendommen. Syv dagsverk overført fra 2017 er planlagt utført i 2019.  
 
Faghjelp i skogbruket for Vegårshei og Tvedestrand er Olav Songedal. Han er innleid som 
selvstendig og utgiftene forskuttert over kommuneskogens budsjett (post 13701) og refundert 
(post 18106) ved årets slutt. 
 
Skogkultur: 
Det ble totalt utført ungskogpleie på 214 daa. Halvparten på Foreknutsheia og resten mellom 
Lunde og Leirebekklona. Arbeidet ble utført av undertegnede og de to nevnte ungdommene. 
Det er følgelig kun drivstoffutgifter som er ført i post 12307. Tiltaket fikk 40 % statstilskudd; kr 
38.400.  
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Veier: 
Ingen tiltak utover slodding vår og høst av kommunens skogsbilveier. 
 
Jaktutleie: 
Det er inngått nye 3-årige jaktleieavtaler for perioden 2018-2020. Skeimo jaktlag, som nå er 
utvidet og kommunens arealandel redusert til ca 40 %, felte 5 elg (okse, 2 ungdyr og 2 
kalver). VJFF felte 3 rådyr (2 bukker og 1 kje). Samla jaktleieinntekter ble på vel 28.000 kr. 
 
Annet; 
Vi har en evigvarende brannforsikring for skogen og en stormforsikring mot storskade. Vi er 
ellers andelseier og betaler informasjonsavgift til AT Skog SA. Begge disse er ført i post 
11951. I tillegg er kommunehytta forsikret (post 11851). Inntekten i post 19051 er 
andelseierutbytte fra AT Skog. 
 
Sluttkommentar: 
Kommunen får årlig overført 110.000 kr fra kommuneskogen. Underskuddet etter denne 
overføringen ble på 151.312 kr. Følgelig ble kommuneskogens bundne driftsfond redusert fra 
kr 173.365 til 22.053 kr. Neste hogst skal gjennomføres i 2019. 
 
 
2.9.3. Skogbruket i Vegårshei  
 
AKTIVITETSDATA: 
Tallene er hentet fra skogfondsregnskapet. 
 
Avvirkning for salg: 2018 2017 
Kvantum (m3): 41 722 42 885 
Bruttoverdi (kr): 15 561 638 14 333 739 
Gjennomsnittspris (kr/m3): 373 334 
 
På landsbasis ble det avvirket 10,95 mill. m3, den høyeste avvirkningen som er registrert i 
Norge! 
Nedgangen i avvirkningen på Vegårshei må tilskrives vanskelige driftsforhold; lang vinter 
med mye snø og tørr sommer med stor skogbrannfare og en periode med driftsstopp. 
Tømmerprisene er bedre enn på lang tid og etterspørselen for drift er stor. Gjennomsnittlig 
tømmerpris gikk opp med nært 40 kr/m3. Avvirkningen fordelt seg på 45 % gran, 44 % furu 
og 11 % lauv-/vedtømmer. Skogeierne i Vegårshei omsatte tømmer for vel 15,5 mill. kr. Det 
vil for samfunnet si en verdiskapning i størrelsesorden 170 mill. kr! 
 
Det er meget gledelig at vi nå har fått økt tynningskapasitet med lokal entreprenør. Best på 
Skog startet tynningsdrifter på Vegårshei mot slutten av året og i avvirkningskvantumet 
inngår et tynningskvantum på ca 800 m3. 
 
Skogkultur: 2018 2017 
Plantekjøp (stk): 52 750 114 980 
Markberedning (daa): 55 210 
Ungskogpleie (daa): 2 631 3 107 
Sum investert i skogkultur (kr): 1 404 954 2 042 795 
Av dette statstilskudd (kr): 428 863 549 554 
 
Det ble nedgang for alle typer skogkulturtiltak fra foregående år. En lang vinter med store 
snømengder gikk omtrent rett over i en varm sommer med stor skogbrannfare og forbud mot 
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skogbruksaktivitet. Skogkultursesongen ble derfor kort og aktivitetsnedgangen har således 
en naturlig forklaring. Skogeierne på Vegårshei topper ungskogpleiestatistikken for fylket! 
 
Kommunen var opprinnelig tildelt en ramme for statstilskudd på 520 000 kr og fikk en 
tilleggsbevilgning på 13 000 kr mot årets slutt. Kr 50 000 av tilskuddspotten gikk til 
finansiering av faghjelpstjenesten og nærmere 60.000 til ungskogpleietiltak utført etter at 
midlene var brukt opp i 2017. Vi har ikke noe ansvar vi drar med oss til 2019 da alle 
innkomne tilskuddssøknader ble behandlet og fikk tilskudd i 2018. 
 
Én av skogeierne som har bidratt til årets skogkulturresultater vil på skogeierlagets årsmøte 
bli belønnet med ei Husqvarna motorsag. Det ble totalt delt ut 100 lodd i årets 
motorsaglotteri. 
 
 
Veibygging (Ferdigstilte anlegg bygd med tilskudd): 
Godkjennelses år: 2018 2017 
Nybygging bilveier, veikl. 3 – 1 anlegg (m): 120 300 
Ombygging bilveier, veikl. 3 - 3 anlegg (m): 467 1 370 
Traktorveier, veikl. 7 – 2 anlegg (m): 1 685 800 
Sum investering (kr): 1 370 663 1 917 830 
Av dette statstilskudd (kr): 450 485 576 385 
 
Interessen for å investere i skogsveier har tatt seg opp de siste årene, men statistikken over 
ferdigstilte anlegg svinger mye fra år til år da veiprosjekt tar tid å gjennomføre. Aktiviteten ser 
ut fra tabellen til å ha gått en del ned, men det ble utover året utført mye arbeid på veier som 
vil bli ferdigstilt i 2019. 
 
SKOGFONDET: 
Skogfondet for Vegårshei hadde følgende hovedtall for 2018 (kr); 
 

Innestående 
01.01.2018 

Innbetalt 
skogfond i 2018 

Innbetalt tilskudd i 
2018 

Utbetalt i 2018 Innestående 
31.12.2018 

4 543 322 3 652 097 821 534 2 913 595 6 103 358 
 
Gjennomsnittlig skogfondstrekk = 23,5 %. 
 
Omløpstid er tida det tar fra skogfondsmidlene avsettes til de realiseres i konkrete 
skogbrukstiltak (total saldo alle skogfondskontoer dividert med gjennomsnittlig forbruk siste 5 
år). Vegårshei har med omløpstid på 2,37 år desidert kortest omløpstid i fylket (omløpstida 
for hele fylket er 4,89 år).  
 
Skogfondets rentemidler er felles for Vegårshei og Tvedestrand og blir disponert etter 
budsjett vedtatt av fylkesmannen. Rentemidlene hadde følgende hovedtall for 2018 (kr); 
 
Inngående saldo Renteinntekter Overføringer* Forbruk** Utgående saldo 

233 724 137 453 73 060 42 221 255 896 
 
*Overføringene er 30 % til lokal skogeierforening (AT Skog), 15 % til fylkesmannen og ca 8 
% til direktoratet. 
**Nært halvparten av forbruket er finansiering av faghjelpstjenesten.  
 
Vi har i tillegg to prosjektkontoer med tidligere avsatte rentemidler; 
- Faghjelpstjeneste, hvor det ikke ble brukt midler i 2018 og saldoen fortsatt er kr 40 000. 
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- Områdetakst Tvedestrand, hvor det i 2018 ble brukt 16 000 og saldoen nå er på kr. 
86 000.   

 
KURSVIRKSOMHET: 
Interessen for kurs innenfor kursserien Aktivt Skogbruk har gått ned. I 2018 ble det her i 
distriktet kun arrangert kurs i ungskogpleie, med 3 deltakere fra Vegårshei. Det etter hvert 
tradisjonelle 7 dagers kurset for avgangselevene ved skolen ble i 2018 gjennomført med 4 
deltakere. De fikk opplæring i bruk av motor- og ryddesag, samt foryngelse og stell av 
ungskog. 
 
 
SKADER PÅ SKOGEN: 
Både i begynnelsen og slutten av året hadde vi relativt store snøfall med tung snø som gav 
en del toppbrekk. Ved høstens snøfall var det ingen tele i bakken og følgelig fikk vi også en 
del rotvelter. En lang vinter gikk etter en kort vår rett over i en varm og tørr sommer med stor 
skogbrannfare. Granplantene ser stort sett ut til å ha klart seg gjennom tørken. Noen 
skogbranner fikk vi som følge av lynnedslag, men de ble raskt slukket.  
 
Økt tilgang på ynglemateriale etter vinterens toppbrekk, kombinert med tørr sommer med 
høye temperaturer, har medført økninger i barkebillebestandene. Vegårshei er med på en 
landsomfattende overvåking av bestanden av granbarkbiller. Fangsttallene økte fra 2 500 
biller/felle i 2017 til 8 000 biller/felle i 2018. Det er på nivå med 2016 og ikke alarmerende 
høyt. Men det er grunn nok til å rette fokus på å redusere tilgangen på ynglemateriale ved 
uttak av skadde trær før sverminga til våren og uttak av angrepne trær på forsommeren. 
 
Helge Sines, Skogbrukssjef 
 
 

2.10. Næringsutvikling 
REGIONALT NÆRINGSFOND FOR ØSTREGIONEN 
De midlene kommunen setter av til direkte næringsutvikling, legges inn i Regionalt 
næringsfond for Østregionen. Næringsfondet er et spleiselag og et samarbeid mellom 
kommunene Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Gjerstad og Risør, samt Aust-Agder 
fylkeskommune.  
 
Næringsfondet retter seg mot små og mellomstore bedrifter, og fondet skal bidra til å fremme 
etablering av ny næringsvirksomhet, samt styrke eksisterende næring. 
 
Næringsfondet hadde 7 møter i 2018, og behandlet i alt 47 søknader om tilskudd. 42 ulike 
næringsaktører fikk tilsagn om tilskuddsmidler, i sum ca. kr. 3 millioner, og 5 av 
næringsaktørene var fra Vegårshei. Hvert år utarbeides det egen årsmelding for 
næringsfondet. 
 
Rådgiver for miljø og næring utgjør kommunens såkalte 1.linjetjeneste i møte med personer 
som ønsker å starte eller utvikle egen virksomhet. Næringsfondet er i den forbindelse et 
svært nyttig virkemiddel for å kunne støtte gode prosjekt lokalt. Fondets eksistens er stadig 
«under ild» fra sentrale myndigheter som ønsker å nedlegge slike ordninger, så 
næringsrådgiverne/sjefene i medlemskommunene bruker alle anledninger til å framheve den 
store lokale betydningen av fondet, og at det er meget viktig at denne godt fungerende 
ordningen videreføres.  
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ØSTRE AGDER NÆRINGSFORUM (REGIONALT NÆRINGSSAMARBEID) 
Østre Agder næringsforum er et samarbeid under paraplyen til Østre Agder regionråd. De 
næringsansvarlige i de åtte kommunene deltar i forumet, sammen med representant fra 
Aust-Agder fylkeskommune. En samarbeidserklæring ligger til grunn for arbeidet.  
 
I næringsforumet løftes det opp fellesprosjekter som gagner hele regionen. Utgangspunktet 
er at alle kommunene danner et felles bo- og arbeidsmarked, og at det som gagner regionen 
er et gode for alle kommunene – og omvendt. Anne Torunn Hvideberg (Tvedestrand) har 
vært leder av forumet i 2018. 
 
VEGÅRSHEI NÆRINGSFORENING 
Vegårshei næringsforening ble stiftet 24.03.2011 på Færsnes Gjestegård. Foreningen 
ønsker alle næringsaktører velkommen som medlemmer, samt privatpersoner som er 
interessert i næringsutvikling i kommunen. 
 
Kommunens næringsrådgiver er fast sekretær og kasserer for foreningen. Styret har 
arrangert medlemsmøter og har vært høringspart i kommunale saker. På årsmøtet 2018 ble 
den lokale næringslivsprisen utdelt til Halvor Bjorkjendal, Vegårshei Trappeverksted AS. 
 
NÆRINGSAREALER 
Kommunen har svært få ledige næringstomter som er tilrettelagt med infrastruktur, noe som 
betyr at det er få tomter klare for salg. Dette er en begrensende faktor for enkelte 
nyetableringer eller utvidelser av eksisterende virksomheter. Opparbeidelse av infrastruktur 
prioriteres ikke i budsjett- og økonomiplanprosesser. 
  
Ferdig regulerte næringsområder finnes i Myra (v/Esso), på Engene og i Fidalen på 
Ubergsmoen. 
 
Det ble solgt en kommunal næringstomt i 2018, et tilleggsareal til Esso Vegårshei.  
 
BEDRIFTSBESØK 
Det ble gjennomført 5 bedriftsbesøk i 2018. Ordfører, rådmann, leder for NAV Vegårshei og 
rådgiver næring og miljø deltar, og møtene er uformelle treffpunkt for gjensidig 
informasjonsutveksling. Målet er å bli bedre kjent med lederskap og bedrift, bli informert om 
utfordringer og behov og diskutere hva kommunen kan gjøre for å legge bedre til rette for 
næringsutvikling. 
 
Liv Strand, miljø- og næringsrådgiver 
 
 

2.11. Miljø 
KALKING AV VASSDRAG 
Nasjonalt kalkingsprosjekt - Vegårvassdraget 
 Storelva er blitt kalket fra dosereren på Hauglandsdammen siden 1996, og kalkingen 

gjennomføres i første rekke av hensyn til laksen. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
har bestemt at det også skal kalkes av hensyn til elvemusling, pH-kravet er dermed økt til 
6,4 ved Nes Verk hele året.   

 Fylkesmannen har det faglige ansvaret for kalkingen, og betaler også en stor del av 
kostnadene med drift og vedlikehold. Kommunen deler sin del av kostnadene med 
Tvedestrand kommune. Odd Magne Hommelsgård er ansvarlig for den daglige drift og 
praktiske oppfølging av anlegget. Man er i gang med å utvikle et samarbeid med 
Tvedestrand, slik at driftspersonell derfra kan bistå ved ferier, sykdom o.s.v.. 
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 Årlige driftskontrollrapporter viser at anlegget vårt blir drevet meget godt, så også i 2018. 
 I 2018 fikk anlegget på Hauglandsdammen et påbygg, som inneholder et aggregat og 

plass til en framtidig kompressor. I tillegg fikk anlegget nytt elektrisk styreskap. 
Utbedringene kom som nødvendig oppfølging av en ROS-analyse som ble gjennomført i 
2017. Kommunen har ansvar for gjennomføring av tiltak, mens fylkesmannen bærer alle 
kostnader. 

 
Lokale kalkingsprosjekt 
 Kommunen søker årlig fylkesmannen om lokale kalkingsmidler. I 2018 fikk kommunen kr. 

62.000 til kalkingen, og etter søknad fikk Vegår grunneierlag tilskudd.  
 
MOTORFERDSEL I UTMARK 
Kommunen behandlet 9 søknader om motorferdsel i utmark i 2018. De fleste søknader 
gjelder tillatelse til transport til hytter som ligger langt fra parkeringsplass/brøytet bilveg. Ofte 
blir slike søknader innvilget, da det gjelder kjørebehov som kan tillates etter gjeldende 
lovverk.  
 
En søknad om landing og start med mikrofly fra Vegår ble avslått, da hensikten med 
motorferdselen var fornøyelseskjøring og ikke anerkjente nyttebehov, slik lovverket krever. 
 
Pr. dato er det fem personer som har en såkalt leiekjøringstillatelse i kommunen, informasjon 
om dette ligger på kommunens hjemmeside. 
 
VASKARPLASSEN 
Kommunen har etter søknad fått tilsagn om kr. 1,2 millioner fra Aust-Agder fylkeskommune til 
opparbeidelse av Vaskarplassen, en bade- og fiskeplass ved Storelva. Grunnarbeidet ble i 
2018 tildelt Nilsen Maskin AS etter en anbudsprosess, og arbeidet ble påbegynt ved 
årsskiftet, og skal være ferdigstilt sommeren 2019. Resten av arbeidet med plassen gjøres i 
et samarbeid med bl.a. Vegårshei ski- og aktivitetssenter. 
 
ANNET 
SPILLEMIDLER 
I 2018 har kommunen saksbehandlet og videresendt 10 søknader om spillemidler til Aust-
Agder fylkeskommune, 9 søknader fra Vegårshei ski- og aktivitetssenter og en fra Nes krets. 
Alle søknadene fra VSA er knyttet opp mot utviklingsprosjektet, både på Fjellheim- og 
Molandsiden. Målet er at anleggene skal bli til glede og nytte for kommunens egne 
innbyggere, og gjester fra hele regionen. 
 
Om anleggene blir tildelt spillemidler i denne runden, blir bestemt innen sommeren 2019. Det 
er vanlig at godkjente spillemiddelsøknader må stå i kø i flere år før midler blir tildelt, grunnen 
er at det totale søknadsbeløpet er mye høyere enn tilgjengelige midler. 
 
 
Liv Strand, miljø- og næringsrådgiver 
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2.12. Skole- og barnehagefaglig rådgivning 
Skole- og barnehagefaglig rådgiver. 
Rådgiver står til disposisjon for rådmann, og skal bidra til at kommunen utøver sitt ansvar 
som skole- eier og lokal barnehagemyndighet i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. 
 
Skoleeier 
Skoleeiers forsvarlige system jfr. opplæringslov § 13.10 
Systemrevisjon og kvalitetsvurdering er gjennomført i samsvar med gjeldende rutine. 
Kvalitetsvurderingen peker områder hvor det er behov for oppfølging. Disse områdene er 
beskrevet i tilstandsrapport for grunnskolen 2018, som ble behandlet i kommunestyret, PS 
47/18 den 19.06.18.  
 
Kompetanse  
Skoleeier er ansvarlig for å ha riktig og nødvendig kompetanse for å oppfylle lov og 
avtaleverk, samt følge utviklingen i samfunnet. Det er utarbeidet kompetanseplan for skolen, 
planen har to hoved-elementer, videreutdanning og etterutdanning. 
 
På bakgrunn av nasjonale føringer og utført kartlegging av kompetanse i skolen, prioriteres 
følgende områder for videreutdanning: 
1. Regional videreutdanning, engelsk 1-7 
2. Oppfylle kompetansekrav i norsk, matematikk og engelske på barne- og ungdomstrinnet 
3. Videreutdanning i andre fag eller emner der skolen mangler eller kommer til å mangle 

nødvendig kompetanse 
Inneværende skoleår er det tre lærere som tar videreutdanning etter den statlige strategien 
kompetanse for kvalitet.   
 
Etterutdanning rettes mot fag og områder som det er særlig behov for å styrke. Det er innført 
en ny desentralisert modell for kompetanseutvikling / etterutdanning i skolen. Østre Agder 
oppvekstforum har på vegne av Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli og 
Vegårshei utarbeidet en felles søknad om midler til kompetanseutvikling i øst- regionen. 
Hovedmål for søknaden er «Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø».  Rektor 
deltar på ledersamlinger knyttet til denne ordningen.  
 
Skoleåret 2018-19 gjennomføres kompetanseheving rettet mot alle ansatte på Vegårshei 
skule. Kompetansehevingen planlegges og gjennomføres i samarbeid med Fylkesmannen, 
Stat Ped og PPT. Skolekultur og inkludering står sentralt i denne satsingen. 
  
Barnehagemyndighet 
Tilsyn 
Det er ikke gjennomført skriftlig eller stedlig tilsyn etter lov om barnehager 2018.  
Barnehagefaglig rådgiver har god dialog med barnehagene. Det gjennomføres jevnlige 
møter med styrerne, og det innhentes informasjon som gir innsyn i barnehagene.  Det 
samarbeides med Åmli kommune om planlegging og gjennomføring av tilsyn. Det er 
utarbeidet en ny plan for tilsyn for perioden 2019 – 2021.  
 
Samordnet barnehageopptak i kommunen; 
Samordnet opptak er gjennomført i samsvar med lov og forskrift vår 2018, det er ikke mottatt 
klagesaker. Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass fikk plass ved hovedopptak.  
Søknader om plass i løpet av barnehageåret er innvilget fortløpende, det er ingen barn på 
venteliste. 
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Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for 3 - 4 og 5 
åringer. 
Moderasjonsordningene er for familier eller husholdninger med lav inntekt. Inntektsgrensen 
fastsettes av stortinget. Pr. 15.12. 18 var det fattet vedtak om redusert foreldrebetaling for ni 
barn, fem av barna har også fått innvilget 20 timer gratis kjernetid pr. uke. Totalt er det 
innvilget kr. 155 653,- i reduksjon grunnet husholdningens inntekt i 2018. 
  
Krav til pedagogisk bemanning og utdanning /norm for pedagogisk bemanning / 
grunnbemanning  
Alle barnehagene i kommune oppfyller lovens krav til utdanning for pedagogiske ledere. 
Bemanningen i barnehagene oppfyller ny norm for pedagogisk bemanning og ny 
minimumsnorm for grunnbemanning. (jf. innrapporterte tall i BASIL pr. 15.12.18)  
 
Tilskudd til private barnehager 
Saksbehandling er utført i samarbeid med økonomiansvarlig. Vedtatte driftstilskuddssatser 
for ordinære private barnehager 2019 blei fattet innen fristen 31. oktober 2018.  Det er ikke 
mottatt klager på vedtak om sats. Vedtatte driftstilskuddssatser 2019 er kr. 210 777,- per 
heltidsplass for barn 0-2 år og kr. 99 506,- per heltidsplass for barn 3-6 år. 
 
Kompetanseutvikling - barnehageområdet 
Det er utarbeidet plan for kompetanseutvikling på barnehageområde 2018-2020. Planen 
bygger på nasjonale føringer og satsingsområder. Det er planlagt og gjennomført felles 
kompetanseheving for alle ansatte i private og kommunale barnehager. Vegårshei kommune 
har etter søknad fått tildelt kr. 54 000,- fra Fylkesmannen til dette formålet. Det er 
gjennomført en felles planleggingsdag for alle ansatte, tema var «ny rammeplan - ansvar, 
roller, oppgaver og forpliktelser».   

 
Fra 2019 blir det en ny ordning som skal bygge opp under kommunes ansvar for 
kvalitetsutvikling. Den nye modellen forutsetter at kommunen deltar i regionalt samarbeid og 
at regionen inngår et langsiktig samarbeid med universitet og høgskoler. Det er opprettet et 
fagutvalg for barnehager som er underlagt Østre Agder oppvekstforum. Barnehagefaglig 
rådgiver er kommunes representant i utvalget.    Utvalget skal utarbeide en felles søknad om 
midler til kompetanseutvikling for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, 
Tvedestrand, Åmli og Vegårshei. 
 
Spesialpedagogisk hjelp etter lov om barnehager § 19 a 
Barnehageåret 2018/19 er det er fattet to enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp for barn i 
barnehager. Det er tildelt 405 årstimer med spesialpedagogisk hjelp med pedagog, og 1350 
årstimer med spesialpedagogisk hjelp assistent. 

 
Barn med nedsatt funksjonsevne og individuell tilrettelegging etter barnehageloven §19 g 
Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt 
tilbud. For barnehageåret 2018-19 er det etter søknad fattet et vedtak om tilrettelegging.  
 
Tverrfaglig ressursteam/ tidlig innsats 
Teamet er tverrfaglig sammensatt og har fokus på tidlig innsats og forebyggende tiltak. 
Barnehagene melder inn saker som de ønsker å drøfte. Saker som gjelder enkelt barn 
drøftes med samtykke fra foresatte, og foresatte inviteres til å delta i drøftingen. Målet er å 
sikre barn i barnehagealder rask og effektiv hjelp og støtte. Sju saker som gjelder enkeltbarn 
er drøftet og fulgt opp i 2018. 
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Tverrfaglig ressursteam har i tillegg arbeidet med systemsaker.  Hensikten er å sikre gode 
rutiner, økt kompetanse og felles forståelse. Følgende saker er drøftet på systemnivå: 
 Oppdatering av rutiner for drøfting og gjennomføring av tiltak i tverrfaglig ressursteam  
 Utarbeiding av rutiner for «hva gjør vi når vi er bekymret for et barn» 
 Evaluering og gjennomgang av utkast til rutiner for samarbeid med barneverntjenesten 
 Hvordan sikre motorisk utvikling og stimulering til barn på Vegårshei, et samarbeid 

mellom barnehagene og helse v/ fysioterapeut 
 
Inger Helland Sines, skole- og barnehagefagligrådgiver 
 
 

2.13. Bibliotek 
Bemanning 
Biblioteket er betjent i en 70% stilling og er fordelt med 50% til folkebiblioteket og 20% til 
skolebiblioteket. Biblioteket har også ansvar for kulturarrangementer som Den kulturelle 
spaserstokken og UKM (ung,kultur,møtes) 
 
Økonomi 
Mediebudsjettet ligger på stedet hvil som det har gjort siden 2010. Det vil vel egentlig si at 
det går ned hvert år siden vi har en normal prisstigning på mediene vi kjøper inn hvert år. 
Dette medfører at det er vanskelig å få kjøpt inn det nødvendigste av ny litteratur. Vi må også 
takke nei til møter, kurs o.l som vi burde ha vært på. 
 
Møter og kurs 2018 
 Bibliotekmøte for biblioteksjefer som vi er pålagt å delta på 2   ganger i året. 

 Bokgilde, presentasjon av årets bøker. 

 Inspirasjonssamling for språkkafè verter. 

 Workshop ang. bibliotekets webløftside. 

 Barnebokfestival 
 
Arrangementer 2018 
 Språkkafè har vi hver 3 torsdag fra kl.18.00-19.30. Oppmøte er veldig variert, alt fra 5-20 

stk. Vi treffes, spiller, prater og blir kjent med hverandre. Vi har forskjellige temaer vi tar 
opp og noen ganger har vi besøk. Vi har deltatt på verdensdagen for psykisk helse. 

 Sommeravslutning hadde vi ved Tryttjenn med natursti og grilling.  

 Juleavslutning hadde vi i kantinen i Hallen i samarbeid med Flyktningstjenesten. Bra 
oppmøte på begge disse avslutningene med 30-40 stk og veldig god stemning. 

 Strikkekafè har vi 1 torsdag i mnd fra kl.18.00-20.00 i samarbeid med bygdekvinnelaget. 
Vi har bra samarbeid med Myra Manufaktur og Matglede. Vi har hatt en strikkekafè på 
Matglede med 30 strikkeglade damer og i juni hadde vi strikkekafè ute i hagen med bra 
oppmøte. I høst strikket vi oransje skjerf til Kirkens bymisjon i forbindelse med tv 
innsamlingen.  

 Bibliotekklubben ble startet i september med støtte fra Nasjonalbiblioteket og Aust-Agder 
bibliotek og kulturformidling. Dette er for 5-7. klassinger tirsdager i oddetallsuker etter 
skolen og frem til kl.16.30. Dette er et sted du kan være, møte andre, gjøre lekser, spille 
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sammen og ellers låne, lese og få interesse for litteratur. Vi har hatt forfatterbesøk av 
Jørn Lier Horst, Mari Moen Holsve og Marius Horn Molaug noe som har vært veldig gøy.  

 Ellers har vi hatt sirkusforestilling ved Kirsten Hirte-Milkereit. 

 Sommerles er en digital lesekampanje som folkebibliotekene i Norge er sammen om. 
Dette er for alle fra 1-7.klasse og kampanjen varer fra 1.juni-31.august. Vegårshei kom 
på andre plass i fylket med en deltagelse på 54,8%. Det ble lest 112,763 sider i 1066 
bøker. Denne supre innsatsen ble feira med sommerlesfest med quiz, is, utdeling av 
diplomer og gavekort fra Norli. 

 Ellers av andre arrangementer har vi hatt bokprat på onsdagene, Børlitimen (Hans Børli 
har hatt 100 årsjubileum i 2018), besøk av ordføreren på biblioteket.  

 Vi har hatt noen konserter i forbindelse med Den kulturelle spaserstokken. Konserten 
"Heimskli" med Jorunn Myre og Mai Lisbet Gisletveit var veldig bra og da var vi 40 stk i 
stua på VBO.  

 UKM ble arrangert i Risørhuset med 3 deltagere fra Vegårshei. 
 
Bygdekino 
Bygdekino er en fredag i mnd. I august hadde vi i samarbeid med Aud Vegerstøl på VSA ute 
kino for første gang i steinamfiet ved Fjellheim med filmen Mamma Mia. En veldig trivelig 
kinokveld med masse folk, popcorn og stjernehimmel. En magisk kveld! 
 
Heile 2018 har biblioteket vært på VBO mens vi har ventet på det nye biblioteket som skulle 
bli ferdig på nyåret i 2019. Det har fungert greit med biblioteket på VBO og selv om lokalet 
var lite så har vi hatt klassebesøk på mandagene som vanlig. Alt av arrangementer har vi 
også hatt på VBO selv om det til tider var trangt så gikk det greit. Vi har hatt meråpent 
bibliotek fra 9.00-20.00 hver dag i tillegg til betjente åpningstidene.  
 
Nå gleder vi oss til 2019 og nytt bibliotek! 
 
Sonja Lindtveit, bibliotekar 
 
 
 
2.14. Samfunnssikkerhet og beredskap 
Rådmannens stab, ved beredskapskoordinator, har det overordnede ansvar for oppfølging 
av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsarbeidet følger 
kommunes årshjul i forhold til planarbeid, internkontroll, aktiviteter og øvelser. Den enkelte 
enhetsleder har delegert ansvar også for beredskap for egne tjenesteområder.  

Krisehåndtering skjer etter følgende fire hovedprinsipper: 

 
ANSVAR Den myndighet med det daglige ansvaret, har ansvar også i krise 
LIKHET Organiseringen i krise skal være mest mulig lik daglig organisering 
NÆRHET En krise skal håndteres på lavest mulig nivå 
SAMVIRKE  Alle virksomheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke 

med relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og 
krisehåndtering 
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Krisehåndtering er summen av tiltak som iverksettes for å begrense en skade og bringe 
krisen til opphør. 
 
 
 
 
Normalsituasjon  Hendelse skjer  Opprydding,  Ny normalsituasjon 
Beredskapsarbeid Krisehåndtering  gjenoppbygging  Beredskapsarbeid 
ROS-analyser     og normalisering Revisjon av planverk 
Planverk     Evaluering  Øvelser 
         Ny ROS-analyse 
 
Kommunen har, på bakgrunn av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidet egen plan 
for kriseledelse. Planen inneholder en overordnet del, del for tiltakskort, del for varslings- og 
ressurslister og skjemaer. I tillegg har enhetene egne beredskapsplaner. 
Beredskapskoordinatoren deltar på samlinger i regi av Fylkesmannen og i 
beredskapsnettverk for Østre Agder kommunene og Østre Agder brannvesen. 
 
Januar 2018 startet med at det kom svært mye snø på et kort tidsrom. Dette skape noen 
utfordringer både i forhold til snørydding, men også for strømleveranse. Dette medførte ingen 
direkte krisesituasjoner for kommunen. Det ble iverksatt forebyggende tiltak og hendelser ble 
fortløpende løst etter hovedprinsippene. Deler av kriseledelsen opprettet imidlertid kontakt 
med hverandre og mot enkelte enheter ved noen anledninger. 
 
Anne-Grete Glemming, kommunalsjef / beredskapskoordinator 
 
 

2.15. Informasjonssikkerhet 
Tidligere år har informasjonssikkerhetsarbeidet i Vegårshei blitt gjennomført i egen kommune 
og i samarbeid med DDØ kommunene. Fra 2018 le det foretatt endringer som beskrevet 
under. 
 
Bakgrunn for opprettelse av IKT Agder sikkerhetsforum 
Fra 01.01.18 ble DDØ og IKT Agder et nytt felles selskap for IKT tjenester og leveranser til 
kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli 
samt Aust-Agder fylkeskommune.  
 
I forbindelse med felles GDPR prosjekt i 2018, besluttet rådmennene i de samme 
kommunene at det skulle opprettes et felles sikkerhetsforum for de samarbeidene 
kommunene. 
 
IKT Agder sikkerhetsforum hadde sitt oppstartsmøte 20.04.18. GDPR prosjektet la frem et 
utkast til mandat for IKT Agder sikkerhetsforum, som forumet selv senere har bearbeidet, og 
dokumentet skal legges frem for godkjenning i rådmannsutvalget vinteren 2019. Dokumentet 
har fått denne tittelen: Plan for informasjonssikkerhet, personvern og internkontroll i IKT 
Agder kommunene – herunder bestemmelser for Sikkerhetsforum. 
 
I dokumentet fremkommer det at kommunens medlem i sikkerhetsforum skal rapportere 
direkte til rådmann eller rådmannens utnevnte.  
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Sikkerhetsforumet har for 2018 skrevet en felles årsberetning. I tillegg til den felles 
årsberetningen, kan det enkelte medlem supplere med særskilte opplysninger fra egen 
kommune. 
 
GDPR prosjekt (personvernforordningen) 
I forbindelse med innføring av ny personopplysningslov ble det i januar 2018 i regi av IKT 
Agder kommunene opprettet et felles prosjekt for å ivareta dette. Prosjektet ble avsluttet i juni 
2018. Dokumentasjon og videre oppfølging i praksis ble overlevert til kommunene og 
sikkerhetsforum. 
 
Sikkerhetsforum 
Overnevnte plan legger føring for hvordan medlemmene i sikkerhetsforum skal virke. Siden 
forumet er nytt, må «veien bli til mens vi går», og form og innhold må kontinuerlig justeres. 
Det utarbeides et årshjul for forumet. 
 
Aktivitet i 2018 
Det ble avholdt tre møter i 2018, og aktivitetene i sikkerhetsforum oppsummeres i kortform 
slik: 
I møte en (oppstartsmøte) 20.04.18 ble følgende saker behandlet: 

1. Innledning og rammer for møtet 
2. Presentasjon – hvem er vi 
3. Kort om GDPR-prosjektet, og sammenheng mellom dette og sikkerhetsforum 
4. Avklare form og innhold for forumet (jfr. forslag til mandat fra GDPR prosjektet) 
5. Årshjul - Veien videre 

 
 

I møte to 25.05.18 ble følgende saker behandlet: 
6. Orientering om resultatet (status) av GDPR prosjektet 

• Gjennomgang og ferdigstillelse av forslag til mandat for nytt forum  
• Under dette punktet må rollene og ansvaret til personvernombud og 

sikkerhetsansvarlige avklares 
7. Erfaringsdeling 
8. Punkter til neste møte i forumet 
9. Eventuelt 

 
I møte tre 07.12.18 ble følgende saker behandlet: 

10. Godkjenning av referat  
11. Gjennomgang av dokument: «Plan for informasjonssikkerhet, personvern og 

internkontroll i IKT Agder kommunene» 
12. Gjennomgang av Datainstruks for IKT Agder kommunene 
13. Hvordan går det med opplæring og implementering av GDPR i egen virksomhet 
14. Hvilke saker bør evt. være faste i møtene 
15. Internkontroll i praksis 
16. Erfaringsdeling og spørsmål 
17. Årshjul 2019 
18. Eventuelt: Personvernombudets rolle i sikkerhetsforum 

 
 
I tillegg må den enkelte kommune utøve eget sikkerhetsarbeid i henhold til gjeldende lovverk 
og egen virksomhetsplan. 
 
Oppsummering og anbefalinger 
IKT Agder sikkerhetsforum er fortsatt nytt og vil ha behov for å bruke mer tid på å forme 
felles kultur og sette seg inn i og implementere nytt planverk og nye personvernregler. Det er 
imidlertid mye som tyder på at dette kan bli et nyttig forum og viktig verktøy for medlemmene 
i forhold til utøvelse i egen virksomhet. 
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Sikkerhetsforum anbefaler rådmannsutvalget å godkjenne Plan for informasjonssikkerhet, 
personvern og internkontroll i IKT Agder kommunene – herunder bestemmelser for 
Sikkerhetsforum og felles Datainstruks når disse blir presentert for utvalget. I tillegg til lovverk 
vil disse dokumentene etter sikkerhetsforumets oppfatning, bli gode hjelpemidler for ledere 
og ansatte i kommunene. Det bemerkes at gjeldende styringsdokumenter for 
sikkerhetsforum skal revideres årlig. 

 
 

Anne-Grete Glemming, kommunalsjef / sikkerhetsansvarlig 
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3. TILSKUDDSORDNINGER 
Kort om ramma 
Tilskuddsordninger er skilt ut som eget ansvar 12 og betjenes av kommunalsjefen. 
Som navnet tilsier inneholder denne ramma ulike overføringer til blant annet disse: 
1. Politiske partier 
2. Private barnehager 
3. Ungdomsklubbene 
4. Andre barn og ungdomstiltak 
5. Frivilligsentralen  
6. Private veier 
7. Tilskudd og markedsføring 
8. Transporttjeneste 
9. Bygdekino 
10. Vegårshei bygdetun 
11. Støtte til idrettslag mm 
12. Interkommunal musikk og kunst 
13. Kulturkontoret 
14. Kulturvern 
15. Kretslokalene 
16. Kirkelig fellesråd 
17. Andre trossamfunn 
 
Budsjettvolum: 
 Økonomisk ramme for ansvar 12 i 2018 (regulert budsjett) var: kr. 12 994 441 
 Mindreforbruk på kr. 1 587 602 

 i dette beløpet inngår ekstra tilskudd til bemanningsnorm kr. 930 000 
Korriger resultat: kr 658 000  
 

 
Mindreforbruk skyldtes i hovedsak lavere overføringer til private barnehager kr. 484 000. 
 
Den økonomiske rammen for 2018 inneholdt, som nevnt over, 17 ulike tjenester. De fleste 
budsjettpostene er ”øremerket” de ulike tjenestene. Dette medfører begrenset mulighet til 
sideforskyvning innenfor rammen, og således mindre mulighet for å betjene eventuelle 
uforutsette merkostnader. Kjøp av interkommunale tjenester, overføring til private 
barnehager, overføringer til andre trossamfunn, tilskuddsordninger etc. utgjør betydelige 
beløp, og kan ikke endres uten politisk vedtak.  
 
 
 
Anne-Grete Glemming, kommunalsjef 
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4. ENHET FOR BARNEHAGER 
1. Kort om enheten  
Tjenestens kjerneoppgave og ansvar henger sammen med barnehagens samfunnsmandat: I 
samarbeid og forståelse med hjemmet skal vi ivareta barnas behov for omsorg og lek. 
Samtidig skal vi fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen 
skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø, som er til barnets 
beste. Antall brukere: pr. 15.desember 2018 teller vi 47 barn. Antall årsverk 11,8. Faglige 
satsninger: relasjon og språk. Økonomi: Regnskap i balanse.  
 
Personalforvaltning 
Nøkkeltall knyttet til personalforvaltningen:  
Lønnes av ansvar: 27 
Yrkesgruppe Kvinner Vikarer Totalt 
 Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk 
Enhetsleder 1 1   1 1 
Ped.leder 5 5   5 5 
Fagarbeider 7 5   7 5 
Assistent 1 0,4   1 0,4 
Merkantil 1 0,4   1 0,4 
Sum pers  15 11,8   15 11,8 
 
Lønnes utenfor ansvar 27:  
Yrkesgruppe Kvinner Vikarer Totalt 
 Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk 
APS  11 2 1,5   2 1,5 
Lærlinger 12 3    3  
Minos 27,2112 1 0,6   2 0,6 
Sum pers  6 1,9    1,9 
Personalansvar lagt til enhetsleder for Vegårshei barnehage teller 20 personer.  
 
Årsverk/Ansatte: Årsverk: 11,8/ femten fast ansatte, to allmennpedagogisk styrking 
(APS), tre lærlinger (bruker i overkant mye ressurser på veiledning ettersom vi har hatt tre 
lærlinger dette året) og en prosjektorganisert medarbeider til “Minoritetsspråklige barn i 
barnehagen”. Den medarbeideren som da er fristilt til å jobbe med prosjekt, ender av og til på 
avdeling for å få kabalen til å gå opp, eksempelvis ved fravær. 
 
Fravær: 9,03% i 2018, 7,51% i 2017, (6,44% i 2016, 9,29 % i 2015 og 11,41% 2014). Om vi 
deler fraværet inn i egenmeldt og legemeldt fravær får vi 2,31 i egenmeldt fravær og 6,75 i 
legemeldt fravær. Vi har hatt en overvekt av planlagte langtidsfravær høsten 2018. Det har 
vært en stor belastning for organisasjonen, andre halvdel av 2018. 
 
Medarbeidersamtaler: alle har fått tilbud og alle har deltatt våren 2018, bortsett fra en 
arbeidstaker som var ute i sykemelding.  
 
Stillingsbeskrivelse: alle ansatte har skrevet under og forstått beskrivelsen. Vi har ikke endret 
noe i beskrivelsen på tross av ny rammeplan. Det skulle vi ha gjennomført i 2018. Det er ikke 
prioritert.    
 
Medvirkning/medbestemmelse: Vi har fulgt oppsatt møteplan for kontaktmøter mellom 
tillitsvalgte og leder og brukt mye tid på medbestemmelse. I praksis betyr det at svært mye 
diskuteres og avgjøres i plenum, i prosessarbeid.  
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HMS: Totalt 47 avvik i 2018. Fordelingen er som følger: 4 barnehagemeldinger (kvalitet i 
tjenesten), 0 HMS ansattmelding, 43 vaktmestermeldinger. Alle avvik er lukket.  
 
Det faglige i barnehagen 
Virksomheten skal være i samsvar med de retningslinjer som rammeplanen gir for 
barnehagens innhold og praksis. Vi har i årsplanen for 2018/2019 to klare faglige 
satsningsområder; relasjon og språk. Dette jobber vi ut i praksis med å ha kontinuerlig fokus 
på våre holdninger, øke kunnskapen vår og justere våre handlinger i tråd med det vi vet. Vi 
gjennomfører faglig refleksjon i grupper. Vi har også gjennomført fagdag («Livsmestring») 
med utgangspunkt i ny rammeplan, den følger vi opp videre med temaet «Robuste barn». I 
2016 og 2017 gjennomførte vi brukerundersøkelse, dette har vi ikke gjort i 2018.Vi 
gjennomfører igjen i 2019. Den kan si noe om opplevd kvalitet fra foreldrenes side. Vi har 
god aldersspredning på de ansatte, svært kompetente medarbeidere da de ansatte har 
fagbrev eller høyskoleutdanning. Vi har jobbet i små grupper for å bedre forutsetningene for 
å lære språk og bygge gode relasjoner.  
 
Økonomi  
Budsjettvolum: Økonomisk ramme for 2018: kr. 6.380.000,- (revidert): kr. 7.127.785,- 
Regnskapet 2018 går i balanse. Grunnet flere sykemeldte mot slutten av året ble 
mindreforbruket noe høyere enn beregnet, ettersom refusjonene ble betalt ut før nyttår. 
Mindreforbruk: kr.91.224,- 
 
Høsten 2018 fikk Vegårshei barnehage et øremerket tilskudd i fra Udir på kr. 465.000,- pr 
hus. Basil-rapporteringen pr. 15.12.2017 dannet grunnlaget for denne bevilgningen. Udir 
bevilget pengene for at vi skulle få på plass grunnbemanningen til 2019. 
Bemanningssituasjonen har vært knapp i flere år, men nå med et lavere barnetall enn på 
lenge kunne jeg rapportere at vi ville klare å møte den nye normen høsten 2018, uten å øke 
opp antall årsverk. I løpet av oktober måned ble det klart for oss at lærlingen ikke skal telles 
med i grunnbemanningen, slik vi har gjort tidligere. Dermed ble bemanningssituasjonen en 
helt annen, på den måten at vi måtte erstatte lærlingene med to fagarbeidere. Vi har i en 
årrekke brukt lærlingene inn i turnusen, på begge hus, og telt med lærlingene 100%. Vi har 
ikke hatt økonomi til kun å telle med verdiskapningsdelen, 50%. Derfor så jeg det som 
nødvendig å advare mot å la disse øremerkede midlene gå inn i kommunens felles regnskap 
for 2018, ettersom vi kunne overført midlene til 2019.  
 
 
 
2. Enhetens styringskort 
 
Vi har følgende rapportering på styringskortet for 2018:  
 

Perspektiv 
samfunn 

Mål 2018 Suksesskriterier Resultat 

 
Mål 1 

 
Enheten 
skal bidra til 
at 
kommunens 
omdømme 
opprettholde
s og styrkes. 

 

 
A: Personalet er 
stolt over 
arbeidsplassen sin  
B: Møter behovet 
fra våre brukere 
C: Tilbyr nok 
barnehageplasser 

 
Vi jobber aktivt mot et godt omdømme. 
Vi har lykkes med å få til et godt samarbeid med alle 
våre samarbeidspartnere og ikke minst har vi stort 
fokus på samarbeid barnehage/hjem.  
Vi forsøker til enhver tid å møte brukere våre og har 
gjort mange justeringer det siste året ut i fra innspill 
kommet fra våre brukere.  
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Perspektiv 
bruker 

Mål 2018 Suksesskriterier Resultat 

 
Mål 1 

 
Gjøre 
informasjon 
om 
barnehagen 
tilgjengelig og 
interessant for 
brukere  
 

 
A: Adekvat 
informasjonsflyt  
 

 
Vi har fått på plass ny hjemmeside. Vi har sørget for 
at hjemmesiden er oppdatert og aktuell i mye større 
grad enn det vi har gjennomført tidligere. Vi benytter 
også epost ut mot foreldregruppen, i påvente av et 
nytt fagsystem (Vigelo). Vi er ikke gode nok når det 
kommer til informasjonsflyt.  

 
Mål 2 
 
 

 
Tilby 
barnehageplas
ser med god 
kvalitet 
 
 
 
 
 
 

 
A: Prioritere 
oppfølging og 
veiledning av 
ansatte 
 
B: Være en 
lærende 
organisasjon. 
Personalgruppe 
bestående av 
medarbeidere med 
formell 
kompetanse- 
fagarbeider/barneh
agelærer.  
 
C: Ta imot lærlinger 

 
Vi har stort fokus på voksenrollen og gjennomfører 
systematisk veiledning/refleksjon i personalgruppen. 
Vi har medarbeidere med enten 
barnehagelærerutdanning eller fagbrev barn- og 
ungdom. Vi har lenge hatt 50% barnehagelærer i 
barnehagen og denne kulturen gjør noe med 
fagligheten i Vegårshei bhg.  
 
Vi er i stor grad en lærende organisasjon. Vi har 
svært lite utgifter til kurs, men klarer likevel å dele ny 
kunnskap internt og via mange tilgjengelig kanaler. Vi 
søkte OU-midler og LIM-midler i 2018 og på den 
måten fikk vi til en fagdag i Oslo. Fagdagen handlet 
om Livsmestring og tidlig innsats.  
I 2018 har vi hatt tre lærlinger.  

 
Mål 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fokus på  
tidlig innsats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A:Tid til fagledelse  
 
B: Barna er store 
deler av dagen i 
mindre grupper. 
 
C: Samarbeid med 
andre 
instanser/ressurser. 
 
D: Delta i 
undersøkelser 
/prosjekt som er 
direkte knyttet til 
tidlig innsats. 
 

 
Vi prioriterer fagledelse i pedlederteamet og 
opprettholde god faglig kvalitet med fokus på 
voksenrollen knyttet mot våre satsninger: språk og 
relasjon. I 2018 har vi jobbet med trygghetssirkelen, 
anerkjennende voksne som forebygger mobbing, «å 
bære sin egen bagasje» og språk.  
Vi har fått til en strukturert barnehagehverdag der 
barna blir delt inn i grupper, med definert innhold (eks. 
språkgrupper/ lekegrupper ol). Vi jobber store deler av 
dagen i mindre grupper og har fått på plass den 
strukturen som trengs for å ivareta det enkelte barn. Vi 
har stort sett også hatt grunnbemanning på plass i 
kjernetiden (9-14), men grunnet langtidssykemeldinger 
har kvaliteten i perioder vært litt dårligere enn hva vi 
mener er planlagt for.  
 
Vi har etablert en god praksis for å håndtere 
risikoutsatte barn og praktiserer tidlig innsats. Vi har et 
godt samarbeid med: private bhg, 
barnevernstjenesten, Pedagogisk psykologisk 
tjeneste, grunnskolen, SFO, flyktningetjenesten, 
helsestasjonen, NAV. 
Vi har fått vedtatt Tverrsektoriell handlingsplan for 
håndtering av nye flyktningbarn og denne planen er i 
test fortsatt.  
 
Vi har startet arbeidet med å implementere resultat fra 
prosjektet «Minos». 
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Vi fortsetter arbeidet med SmART, sammen med de 
andre barnehagene i kommunen.  
Vi deltok i «Starting strong» Udir/Difi i 2018. 
 

Perspektiv 
Medarb. 
Og org. 

 
Mål 2018 

 
Suksesskriterier 

 
Resultat 

 
Mål 1 
 

 
Vegårshei 
barnehage sin 
organisering er 
fremtidsrettet, 
effektiv og 
tilpasset 
oppgavene. 

 
A: Redusere antall 
deltidsstillinger 

 
B: Evne og vilje til 
nytekning og 
omstilling 
 
C: God oppslutning 
og oppfølging av 
medarbeider-
undersøkelsen 
 

 
Vi har redusert antall deltidsstillinger. Vi har 15 fast 
ansatte og kun 4 av disse går i stilling mindre enn 
80%. Vi har også fått alle våre pedagogiske ledere 
opp i 100% stilling fra 1.8.2018. Vi har benyttet 
ansatte i deltid, før vikar. 
 
Vi har gjennomført mange prosesser i 2018 og landet 
alle med positivt resultat. Vi har etablert kultur for 
kontinuerlig forbedringsarbeid. De ansatte er 
involvering i stor grad og vi jobber etter prinsipper om 
stor grad av medbestemmelse.   
 
Vi gjennomførte ikke medarbeiderundersøkelse i 
2018.  

 
Mål 2 
 

 
Bedre 
informasjon- 
og 
kommunikasjo
ns-muligheten 
for alle ansatte 
 
 

 
A: God ansattportal 
 
B: Etablere 
løsninger for digital 
flyt for alle ansatte 
 
C: God opplæring i 
ulike verktøy 

 
Vi har ikke prioritert opplæring i forhold til ephorte av 
pedledere, ettersom vi snart skal få et helt nytt 
system P360, juni 2019. Vi har gjennomført en enkel 
opplæring (på personalmøte) i QM+.  

 
Mål 3 

 
Rekruttere og 
beholde 
kvalifisert 
personale 

 
A: God kvalitet på 
tjenestene 
 
 
 
B: Fornøyde 
medarbeidere 
 

 
Vi har lykkes i 2018 med de tiltakene vi har satt inn i 
personalgruppen. Vi har jobbet videre med Diversity 
og i medarbeidersamtalene hadde vi fokus på 
mestringstro og det å være raus mot sin kollega. I 
barnehagen jobber medarbeiderne svært tett, så 
noen tema kommer vi ikke utenom.   
 
Vi har svært lav turnover, derfor har det ikke vært 
mulig å forsøke å rekruttere menn i løpet av 2018. 
Den ene lærlingen vi har hatt i år er mann.  

Perspektiv 
økonomi 

 
Mål 2018 

 
Suksesskriterier 

 
Resultat 

 
Mål 1 

 
Positivt netto 
driftsresultat i 
2018 
 

 
A: Fokusere på 
samsvar mellom 
tildelt ramme og 
utgifter. 
B: Søke på midler 
«utenfra»  
 

 
Det er god budsjettdisiplin i begge avdelinger. Vi har 
også i 2018 levert et regnskap i balanse.   
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3. Enhetsleders avsluttende kommentar til årsberetningen 
Vegårshei barnehage leverer gode tjenester og fungerer som en meningsfull arbeidsplass for 
21 ansatte. Vi kan med utgangpunkt i styringskortet og de aktuelle måltall konkludere med at 
Vegårshei barnehage samlet sett leverer et bra resultat for 2018. 
 
 
Hildegunn Myre Dale, enhetsleder/styrer Vegårshei barnehage  
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5. ENHET FOR SKOLE, SFO OG VOKSENOPPLÆRING 
 
1. Kort om enheten 
 Enheten er ansvarlig for grunnskole 1.-10. trinn med opplæring og tjenester som følger 

av Opplæringsloven og forskrifter til denne. Videre har enheten daglig drift av SFO for 1. 
– 4. trinn, voksenopplæring for fremmedspråklige, og grunnskole for voksne etter 
Opplæringsloven kap. 4A. 

 Skolen har gjennom 2018 hatt 311 elever fordelt på 16 klasser.  
 
Tabell som viser mannskapsoversikten 

  
Yrkes-
gruppe 

Kvinner Menn Vikarer Totalt 

 Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk 
Pedagogisk 
personale 

26 21,7 6 5,6 1 1 33 28,3 

Fagarbeidere 9 6,2 1 1 1 1 11 8,2 
Merkantil 1 0,9       1 0,9 
Lærling 1 1       1 1 
Vaktmester   1 0,4     1 0,4 
Bibliotek 1 0,2       1 0,2 

 
 

Budsjettvolum og resultat 
Budsjettramme: kr. 31 778.000,- 
 
Regnskapet for perioden 01.01.18. – 31.12.18 viser et forbruk på kr.31 929.000,- 
Det er kr. 105.000,- mer enn budsjettert.  
 
Merkostnad for skyss ble for 2018 kr. 627.000,- Manglende inndekning og redusert 
betaling/refusjon fra AKT/Fylkeskommunen for dette er hovedforklaringen på enhetens 
overforbruk. 

 
 
 

2. Enhetens styringskort – se tabellen under 
Enheten har i stor grad nådd sine mål gjennom 2018. Vi har hatt en redusert bruk av frivillige, 
og leverer ikke et budsjett i balanse, men har ellers nådd målsettingene for organisasjonen, 
samfunnsutviklingen, brukere og medarbeidere. 
 
Vi har komplekse utfordringer i enheten, og vi har behov for mer og annen kompetanse for å 
møte disse utfordringene. Det er behov for å tenke mer helhetlige tiltak for elevene våre, og 
tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å klare dette.  
 
SFO-tilbudet vårt driftes godt, og har et utgifts- og inntektsnivå som gjør at vi har et resultat 
som viser et resultat til selvkost. Alle som søker SFO plass har fått tilbud om dette. 
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Perspektiv 
 
SAMFUNN 

 
Mål 2018 

 
suksesskriterier 

 
Resultat 

 
 
 
MÅL  
 
 
 
 
 

 
Stabilisere og videreføre 
den positive 
befolkningsveksten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Være pådrivere for økt 
innbyggerpåvirkning og 
bruk av frivillige 

1. Godt omdømme 
2. Positiv medieomtale 
 
 
3. En veldrevet og 
velrenommert skole 
 
 
 
 
 
 
 
1. Økt samarbeid med 
brukere og frivillige 
 

Gjennom dette året har vi hatt et godt 
samarbeid med våre samarbeidsorganer, 
og vi har et tett skole/hjem samarbeid. 
Foresatte kan nå logge seg på i Visma, og 
dokumentasjon knyttet til kartlegging, 
vurderinger og fravær legges her.  
 
Tiltaksplaner, og ivaretakelse av trygt og 
godt skolemiljø etter opplæringsloven § 9A 
skrives i samarbeid med foresatte. 

 
Vi har ikke hatt samarbeid med lyttevenner 
og leksehjelp i år, men har lunsj for 10. trinn 
1 torsdag per måned. 

Perspektiv 
BRUKER/ 
TJENESTE 

Mål 2018 Suksesskriterier Resultat 

 
 
 
MÅL  
 
 
 
 
 

 
Levere gode og 
fremtidsrettede 
tjenester til brukerne 
 
 
 
 
Sikre barn og ungdom 
trygghet i hverdagen og 
god kvalitet i 
opplæringen 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse i 
organisasjonen 
 
2. Hensiktsmessig 
bemanning 
 
 
3. Gode skolelokaler og et 
godt fysisk læringsmiljø 
 
4. Etablere løsning for 
digital kommunikasjon med 
ansatte og brukere. 

Skolens omorganisering har totalt sett gitt 
en positiv utvikling for lærertettheten i 
klassen. Tallene for elever med rett til 
spesialundervisning er på vei ned, og 
elevene får i større grad sitt tilbud som en 
del av den ordinære undervisningen, eller 
med støtte i klassen. Vi har også klart å 
tilby noe intensiv opplæring som har 
forhindret en negativ utvikling for 
enkeltelever, og som har mottatt uten 
henvisning til PPT. Dette er i tråd med 
fremtidige tanker om tilrettelegging av 
undervisningen i skolen, både lokalt og 
nasjonalt. 
 
Vi har hatt 7 lærere på videreutdanning 
gjennom året, i tillegg til kompetanseheving 
for hele personalet i samarbeid med 
StatPed og RVTS. 
 
Vi har funnet felles løsninger for bruk av 
eksisterende bygge etter ny u-skole står 
innflyttingsklar jan.2019, og håper på 
ombygging til dette i løpet av våren 2019. 
 
Foreldrepålogging i Visma er tatt i bruk, og 
vi har hatt ny gjennomgang av felles bruk 
av ITL. 
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3.  Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen 
De menneskelige ressursene på Vegårshei skule og SFO er det viktigste vi har for å oppnå 
de resultatene vi ønsker i vår drift. For å ivareta disse ressursene har enheten fokus på 
kompetanse og arbeids- og læringsmiljø. Gjennom 2018 har hele personalet gjennomgått en 
kompetanseheving i samarbeid med StatPed og RVTS, og vi har hatt ulike tiltak knyttet til et 
godt og trygt læringsmiljø med trygge voksne, et godt arbeidsmiljø, og rett person på rett 
sted til rett tid. Personalet viser en stor endringsvilje og evne, og samarbeidet internt gir 
resultater i form av et stabilt, lavt sykefravær, gode tilbakemeldinger på medarbeidersamtaler 
og i evaluering. Enheten har et samlet personale som tar felles ansvar og som opplever 
støtte fra kollegaene sine. Elevenes resultater viser også fremgang, og i år hadde vi bedrede 
resultater Nasjonale prøver og i elevundersøkelsen. 
 
Det er lett å avslutte årsberetningen med følgende: Jeg er stolt og glad over å være leder for 
en flott enhet i en kommune som mener og vil noe med og for dagens barn og unge. 
 

 
Ingunn Lund 
Enhetsleder/rektor  
Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring 

 
Perspektiv 
ORG. OG 
MEDARBE
IDER 

 
Mål 2018 

 
suksesskriterier 

 
Resultat 

 
 
 
MÅL  
 
 
 
 

 
Vi driver en 
organisasjon som er 
fremtidsrettet, effektiv 
og tilpasset oppgavene 
 
Motiverende oppgaver, 
trivsel og lavt 
sykefravær 

 
1. Tilstrekkelig og riktig 
kompetanse til å løse 
oppgavene 
 
2. Holde sykefraværet nede 
 
3. Være en aktiv IA bedrift 
 
4. Vise evne og vilje til 
nytenkning 
 
5. Redusere antall 
deltidsstillinger 
 
 
 

Vi har flere komplekse utfordringer, og dette 
er ressurskrevende både i menneskelige og 
faglig forstand. Vi har kompetanseheving av 
personalet for å møte dette, men ser at vi 
ikke alltid klarer å løse oppgavene med 
dagens bemanning og ressurser. 
Vi legger til rette så godt vi kan før, under 
og etter sykefravær etter dialog med den 
ansatte, og benytter handlingsrommet for 
en IA-bedrift. 

Perspektiv 
 
ØKONOMI 

 
Mål 2018 

 
suksesskriterier 
 

Resultat 

 
 
MÅL  
 
 
 
 

 
Etablere en økonomisk 
situasjon som er robust 
nok til å takle 
uforutsette hendelser 

 
Opparbeide buffer  
 
Planlegging ut fra 
budsjettvedtak 
 
Oppfølging av regnskap 

 
Det er en god budsjettdisiplin på skole og 
SFO, og vi har dedikerte medarbeidere som 
strekker seg langt for å løse oppgavene 
med dagens rammer.  
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6. ENHET FOR HELSE OG OMSORG 
 
1. Kort om enheten 
Fra 1. januar 2018 var enhet helse og omsorg et faktum, dette som resultat av en 
omstillingsprosess der åpen omsorg og sykehjem ble besluttet lagt under en felles 
enhetsleder. 
 
Enheten organiserer og leverer tjenester på alle nivå i omsorgstrappen. Vår hovedmålsetning 
er å sikre forsvarlige tjenester på lavest effektive omsorgsnivå (LEON) 

 

 
 

For å nå hovedmålsetningen, samt sikre en rettferdig og hensiktsmessig tildeling av 
tjenester, ble det allerede tidlig i  2018 etablert et eget tjenestekontor. Det er utarbeidet 
tildelingskriterier og alle søknader om tjenester blir behandlet her, av saksbehandlere med 
god kompetanse innenfor fagfeltet.  
 
Demografiske utfordringer særlig knyttet til økt antall eldre som trenger helsetjenester fra det 
offentlige, krever at vi tenker annerledes og alternativt. Vi må organisere tjenestene våre på 
en slik måte at flere kan få hjelp innenfor de samme økonomisk rammene som tidligere. For 
å få til det, må man sikre at flest mulig kan bo trygt hjemme, lengst mulig. Det er derfor høyt 
fokus på tidlig innsats, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og andre tiltak som kan bidra 
til nettopp dette. 

 
 
Enheten har ansvar for: 
Enhetens primær ansvar er å yte nødvendig helsehjelp jfr. Lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester; 
«§ 3-1.Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. 
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Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med 
somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller 
nedsatt funksjonsevne. 
 
Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere 
og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav 
fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pliktens 
innhold. 
 
Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 
 
Tjenester som nevnt i første ledd, kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår 
avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Avtalene kan ikke overdras. 
 
Endres ved lov 16 juni 2017 nr. 55 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).  
 
§ 3-2.Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
 

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:  
a. helsetjeneste i skoler og  
b. helsestasjonstjeneste  

 
2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester  

 
3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:  

a. legevakt,  
b. heldøgns medisinsk akuttberedskap,  
c. medisinsk nødmeldetjeneste, og  
d. psykososial beredskap og oppfølging.  

 
4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning  

 
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering  

 
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:  

a. helsetjenester i hjemmet,  
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt 
og  
c. plass i institusjon, herunder sykehjem.  

 
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, sykepleier, 
fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier. Kongen i statsråd kan i forskrift gi nærmere 
bestemmelser om krav til innhold i tjenestene etter bestemmelsen her, herunder 
bestemmelser om kompetansekrav for ulike typer tjenester.» 
 
Med unntak av dagsentertilbud, er alle våre tjenester lovfestet, og kommunen har plikt til å 
tilby disse til sine innbyggere. 
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Nøkkeltall  
 
Ansatte 
Ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem fordelt på faggruppe, årsverk, antall og 
gjennomsnittlig stillingsstørrelse, samt ledelse og stab- og støttefunksjoner. 

 
Faggruppe Årsverk Antall ansatte Gj.snitt stillingsstørrelse 
    
Sykepleiere i operativ tjeneste 13,73 19 72 % 
Fagarbeidere i operativ tjeneste 28,54 44 64 % 
Ledelse 4,00 4 100 % 
Stab- og støttepersonell inkl 
tjenestekontor ( 2 årsverk) 

4,00 5 80 % 

 
Totalt har enheten 68,96 årsverk fordelt på 95 fast ansatte. Her inngår i tillegg til de i 
tabellen over leger, legesekretærer, helsesøster, fysioterapeut, jordmor, vaktmester, 
institusjonskokker, hjemmehjelper mv. Vi organiserer også et stort antall støttekontakter 
og private avlastere. 
 

Sykefravær – gjennomsnitt 2018 
 

Arbeidssted Fraværs % Korttids % Langtids % 
Enhet for Helse og omsorg 10,23 2,32 7,92 

 
Tjenesteleveranser 
Enheten har gjennom hele 2018 jobbet med å få opp virksomhetstall, som gjenspeiler 
aktiviteten på de ulike tjenesteområdene. Fra og med desember 2018 finnes det 
kvalitetssikrede tall. Fra 2019 vil det bli tatt ut månedlige rapporter. 
 
Desember 2018 
 
Tjenester i hjemmet 

Lokasjon Vedtakstimer Antall brukere  
   
HDO  925 14 
Hjemmeboende distrikt 702 41 

 
Sykehjem 

Lokasjon Liggedøgn Antall pasienter 
   
Langtidsopphold 403 13 
Korttidsopphold 52 4 

 
Trenden gjennom året, har vært redusert antall pasienter innlagt på langtidsplass i sykehjem, 
økt bruk av korttidsopphold og økt tjenestetildeling/vedtakstimer hos hjemmeboende 
inkludert ansatte i ulike typer omsorgsbolig. 
 
Budsjettvolum og resultat 

Opprinnelig budsjett  kr 50 226 000 
Revidert budsjett  kr 52 619 268 
Regnskap   kr 60 120 436 
Merforbruk   kr  7  501 167 
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2. Enhetens styringskort  
Det ble ikke lagt eget styringskort i enheten for 2018. Fokuset har primært vært på 
budsjettkontroll, videreutvikling av tjenestetilbud, implementering av velferdsteknologi, samt 
tilpasning og etablering av «ny enhet». Satsing på heltidskultur har også vært en målsetning 
for 2018.  
 
Budsjettkontroll: 
Enheten har på ingen måte klart å tilpasse driften til den budsjettramme som ble tildelt for 
2018. Dette handler i stor grad om etterslep fra tidligere omorganisering, nedtrekk i ramme 
uten at det har vært definert konkrete tiltak som samsvarer med nedtrekket. Krevende 
rekrutteringssituasjon innenfor kritiske kompetanseområder (sykepleiere), har medført bruk 
av vikarbyrå. Vi har gjennom året hatt flere brukere som i perioder har hatt behov for mye 
oppfølging og personalressurser, samt at vi har fått nye brukere med liknende 
utfordringsbilde. 
 
Det ble på høsten 2018 definert ulike tiltak for å redusere merforbruk, dette arbeidet fortsetter 
med uforminsket styrke inn i 2019.  
 
Videreutvikling av tjenestetilbudet: 
Det er etablert et eget tjenestekontor som saksbehandler og følger opp alle søknader knyttet 
til helse- og omsorgstjenester. Dette gjennom skolering av saksbehandlere, utarbeidelse av 
serviceerklæringer og kriterier for tjenestetildeling på de ulike nivåene i omsorgstrappen. 
Gjennom dette arbeidet har man også klart å dreie tildelingen mot mer målrettede tjenester i 
hjemmet og færre innleggelser på langtidsplass i sykehjem.  
 
Man har også hatt stort fokus på tidlig innsats, blant annet gjennom reetablering av 
hverdagsrehabilitering som arbeidsmetodikk. I tillegg jobbes det med en mer systematisk 
oppfølging av hjemmeboende med demens sykdom. 
 
Implementering av velferdsteknologi: 
Enheten deltar aktivt i velferdsteknologisatsingen på Agder, hvor over 30 av 
Agderkommunene deltar. Dette gir unike muligheter til læring, utvikling og prosjektering av 
teknologiske løsninger, som er et godt supplement til de tradisjonelle helse- og 
omsorgstjenestene. Kommunen byttet ut alle analoge trygghetsalarmer med digitale, våren 
2018. På høsten startet man opp med prosjektering av nytt sykesignalanlegg på sykehjem 
og i omsorgsbolig. Dette arbeidet videreføres i 2019. Med dette systemet på plass, legges 
grunnlagt for utbreding og økt bruk av sensorteknologi. 
 
Etablering av «ny enhet»: 
Fra 1. januar 2018 var ny enhet et faktum. Alle helse- og omsorgstjenester ble da samlet 
under felles enhetsleder. En viktig målsetning med sammenslåingen har vært å få bedre 
utnyttelse av ressursene og større synergieffekter. Det har blitt lagt ned mye godt arbeid, 
som danner grunnlaget for videre og forbedret drift. Men ser imidlertid at denne type 
endringsarbeid tar tid. Utvikling, endring og forbedring vil derfor også ha høy prioritet i 2019.  
 
Satsing på heltidskultur: 
Vegårshei kommune har politisk forankret satsingen på heltidskultur. Et særdeles viktig og 
nødvendig satsingsområde. Dessverre har lederne i enheten ikke hatt nødvendig tid og 
kapasitet til å følge opp denne satsing som ønsket. Dels fordi arbeidspresset på veldig 
mange andre viktig områder har vært stort, og dels fordi det har vært nødvendig å gjøre en 
grundig ryddejobb i enheten, særlig innenfor bemanning, dimensjonering, arbeidsmetodikk 
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og turnusordninger. Gjennom det arbeidet som er gjort gjennom året, har man nå lagt et godt 
grunnlag for økt fokus på området kommende år. 
 

 
3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen 
Det har vært et spennende og særdeles krevende år, både for ledere og ansatte. 
Utfordringene har stått i kø på ulike nivåer, og arbeidsmengden har vært stor. Til tross for 
dette har alle i enheten bidratt etter beste evne. Vi gir et kvalitetsmessig og forsvarlig 
tjenestetilbud til kommunens innbyggere døgnet rundt, 365 dager i året.  
 
At tjenestene holder et høyt nivå, gjenspeiles i få klagesaker og mange positive 
tilbakemeldinger fra våre brukere, pasienter og pårørende.  
 
Sykefraværet har i perioder vært historisk lavt, dette til tross for at ansatte tidvis har strukket 
seg langt for å dekke de bemanningsbehov som oppstår ved økt aktivitet. 
 
Vi har mye å være stolte av, samtidig som vi også har mange forbedrings- og 
utviklingsområder som det skal jobbes videre med i kommende år. 

 
 
 
Marit Henriksen, Enhetsleder Helse og omsorg 
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7. ENHET FOR NAV OG OPPFØLGING 
 
1. Kort om enheten 
NAV og oppfølging, herunder flyktningetjenesten, psykisk helse/rus, Husbankens virkemidler, 
inkludert Bolig for velferd, ergoterapi og koordinerende enhet, samt vedtak om støttekontakt 
og avlastning for hjemmeboende PU (flyttet til tjenestekontor slutt 2018). 
   
Denne årsberetningen inneholder informasjon og resultater inkludert den statlige delen av 
NAV. For NAV kontoret er det laget en egen virksomhetsplan med målsettinger for 2018 som 
er felles for kommune og stat. I tillegg har enheten et eget styringskort for de kommunale 
tjenestene som blir presentert senere.  
 
 Enhetens oppgave er delt i tre:  
1. NAV-tjenester herunder økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig, økonomisk rådgiving og 
forvaltning, kvalifiseringsprogrammet, husbanken (startlån, tilskudd, bostøtte), støttekontakt, 
avlastning, råd og veiledning for å forebygge sosiale problemer.  
 2. Psykisk helse og rus jobber med mennesker som har en psykisk lidelse og/ eller har et 
rusproblem. Oppfølgingen tilbys individuelt, i dagtilbud eller aktivitetsgruppe. I samme 
tjeneste er også Ergoterapi og koordinerende enhet. Ergoterapeuten forvalter alt av 
hjelpemidler i Vegårshei kommune, samt tildeler koordinator til de som har krav på dette.   
 3. Flyktningetjenesten har ansvar for bosetting og inkludering av flyktninger.  
Flyktningkonsulentene samarbeider med voksenopplæringen i Risør ift. 
introduksjonsprogrammet. Deltakelse i introduksjonsprogrammet er obligatorisk for 
flyktningene. Introduksjonsprogrammet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk og sørge 
for kvalifisering i samfunnet. I tillegg har flyktningetjenesten et tett samarbeid med NAV for å 
avklare og kvalifisere arbeidsevnen.  
 
Tabell som viser mannskapsoversikten: 

 
Yrkes-gruppe Kvinner Menn Vikarer Totalt 
 Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk 
NAV 4 3,4 0 0 0 0 4 3,4 
Psykisk helse og rus 4 1,7 0 0 1 0,5 1 2,2 
Flyktningetjeneste 1 2 1 1 0 0 2 2,0 
Ergoterapi/koordinerende 
enhet 

1 0,4 0 0 0 0 1 0,4 

Prosjekter 2 0,7 0 0 0 0 2 0,7 
Leder 1 1 0 0 0 0 1 1 

 
 

Budsjettvolum og resultat 
Budsjettrammen etter revidert budsjett for enheten var kr 24.156.537, - mens 
regnskapsresultatet viser et overskudd på kr. 307.173,-- .  

 
Avvik fra budsjett: 
Overskridelser barnevern  Kr -481.000,- 
Overskridelser økonomisk sosialhjelp  Kr -56.000,- 
Besparelser private tjenester  Kr  666.000,- 
Besparelser flyktningetjeneste*   Kr 230.000,- 
*Vegårshei kommune fikk flere flyktninger enn budsjettet tok høyde for 
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2. Enhetens styringskort   
 
 
Perspe
ktiv 

 
Mål  2018 

 
Suksess-
kriterier 

 
Måleparameter og 
resultatmål 

 
Tid 
Ønsket 
oppnådd 
innen 

 
Resultat 

SAM-
FUNN 
 
Mål 1 
 

1.Legge til 
rette for 
trivsel og 
god 
folkehelse i 
kommunen 
 
Stabilisere 
og 
videreføre 
den positive 
befolknings-
veksten 
 

 
 
 
Godt omdømme 
 
 
 

Måleparameter: 
Positive medieoppslag 
Resultatmål: 
Minst 3 positive medieoppslag 
relatert til enhetens 
virksomhet. 

Innen 
utgangen av 
2018 

 
 

 
 

Positive innslag om 
aktivitetstilbud, oppslag om 
BTI, intervju av ny leder og 
reportasje om ny kjeller 

  
Kommunen 
skal tilby 
tilstrekkelig 
med 
tjenester 
 
Opprettholde 
en trygg og 
god 
bosituasjon 
for alle 
innbyggere. 

 

 
Opprettholde og 
videreutvikle 
dagens tjeneste 
nivå 
 
Et variert tilbud 
av boliger i 
kommunen, skal 
være 1. ledd i 
kjede av helse 
og 
omsorgstjeneste
r 

Resultatmål: 
Søke eksterne midler for å 
videreutvikle tjenestene 
 
Ferdigstille boligsosial 
handlingsplan 
 

 
Kontinuerlig 
2018 
 
 
 
 
Juni 2018 

Det er søkt midler for BTI, 
hvilket også ble innvilget 
(750.000 kr). Det er søkt 
midler om fagdag boligsosialt 
arbeid, hvilket også ble 
innvilget (200.000kr) 
 
 
Boligsosial handlingsplan er 
ferdigstilt 

BRUK
ER/ 
TJENE
STE 
MÅL 1 
 
 

1.Levere 
gode og 
fremtidsrett
ete 
tjenester til 
innbyggern
e  

 
Redusere 
sosiale 
utfordringer 
knyttet til 
psykisk 
helse/ rus, 
kriminalitet 
og 
barneverns-
problematikk
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Innføre 
metodikken BTI i 
enheten og 
kommunen 
(Bedre 
tverrfaglig 
innsats) 
 
Etablere SLT 
koordinator i 
enheten og SLT 
arbeidsgruppe i 
samarbeid med 
politi, skole, 
barnevern. 
 
«Minus til 
pluss», 
samarbeid med 
NAV Risør og 
Gjerstad.  
 
 
Alle tjenestene 
skal ha 
tilstrekkelig tid til 

Måleparameter og 
resultatmål:  
 
Implementeres i hele 
organisasjonen som en del av 
folkehelseprogrammet 
 
Øke fokuset på forebyggende 
arbeid i løpet av året. 
 
Opplæring av 2 
programholdere i enheten. 
 
Opprettholde dagens tilbud med 
tanke på varighet og 
saksbehandlingstid 
 
Redusere gjeldssaker 
 
Der vilkår oppfylles 
 
 
Gjennomføre fire 
kompetansehevende 
personalmøter, lære av 
hverandre. 
 
Samarbeid med 
Frivillighetssentralen 

2018 
 
 
I løpet av 
2018 frem mot 
2020 
 
 
 
Utgangen 
2018 
 
 
 
 
2018/19 
 
 
 
Kontinuerlig 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
2018 

BTI er innført og 
arbeidsgruppe er etablert. 
Dette er helt i startfasen og 
prosjektet med innføringen av 
metodikken er strekt over 2 år 
med sluttdato i desember 
2021.  
 
SLT er etablert med faste 
møtepunkter. Dette fortsetter 
også i 2019 
 
«Minus til pluss» har skiftet 
navn, og heter nå «iPluss». 
Planen er at disse 
økonomirådgivningskursene 
skal fortsette x 3 årlig. Fortsatt 
i samarbeid med Risør og 
Gjerstad. 
 
Enheten har startet med 
saksdrøftings-møter. Disse 
avholdes 1x månedlig og er en 
arena for kollegaveiledning, 
diskutere saker på kryss av 
tjenestene (ved samtykke fra 
bruker) og dele kunnskap. 
 
Enheten har samarbeid med 
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Effektiv 
flyktningetjene
ste som fører 
til god 
inkludering og 
kvalifisering 
av 
flyktningene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge til 
rette for at 
flest mulig 
kan mestre å 
bo 
selvstendig 
hjemme 
lengst mulig  
 
 
 

oppfølging 
 
 
 
Gi økonomisk 
råd- og 
veiledning  
Bruke frivillig 
økonomistyring 
Vurdere saker 
der det er 
aktuelt tvungen 
økonomistyring 
 
Alle i enheten 
har 
basiskunnskap 
om hverandres 
arbeidsområder, 
sikre tvilling 
kompetanse i 
alle oppgaver. 
 
Videreutvikle 
samarbeidet 
med frivillige lag 
og 
organisasjoner 
 
Gjennomføre 
brukerundersøk
else innen 
psykisk helse og 
rus og 
opprettholde 
resultater fra 
2017. 
 
Bidra til at 
flyktningene blir 
boende på 
Vegårshei etter 
endt 
introduksjonspro
gram 
 
Videreføre 
variert program 
for flyktningene i 
alle ferier og 
planleggingsdag
er 
 
Ha tilstrekkelig 
tid og kunnskap 
til å kartlegge og 
tilrettelegge for 
hjelpemidler i 
hjem, skole og 
barnehage. 
 
Vurdere 
husbankens 
utbedringsmidler  

 
Mer enn 4,5 score i snitt   
 
 
 
Minst 50 % av flyktningene blir 
boende i kommunen etter 
bosettingsavtalen på 5 år 
Minst 60 % av flyktningene er i 
arbeid eller utdanning etter 
introduksjonsprogrammet  
 
Samarbeide med teknisk etat, 
skole evt. andre instanser i 
kommunen. 
 
 Opprettholde dagens 
saksbehandlingstid 

 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
2018/19 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
2018 
 
2018 
 
 
2018 
 
 
 
2018 
 

frivillige organisasjoner, 
eksempelvis med VSA, Lions 
og «Guds Menighet». 
 
Enheten er representert i 
kommunens «boligteam» som 
består av flere enheter i 
kommunen som skal se på 
kommunens boligmasse og 
sikre best bruk av denne for 
kommunens innbyggere. 
 
Brukerundersøkelsen i psykisk 
helse og rus holder snittscoren 
 
Etablert saksdrøftingsmøter 
med fokus på 
kollegaveiledning og 
opplæring 
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MÅL 2 2.Gjøre 

tjenestene 
mer 
tilgjengelige 
 
 

 

Nok kunnskap 
om digitale 
løsninger i alle 
tjenestene. 
 
 
Ta i bruk nye 
digitale tjenester 
i NAV. 

Delta på nødvendig opplæring i 
de forskjellige 
tjenesteområdene  
 
 

2018 
 
 
 
2018 

Enheten jobber positivt med 
nye løsninger, spesielt 
innenfor digitalisering og 
gevinstrealisering av NAVs 
digitale tjenester.  
 

ORG. 
OG 
MED. 
ARB 
 
 

1.Være en 
effektiv 
organisasjo
n tilpasset 
oppgaver 
og 
samfunnsut
vikling  
2.Kompeta
nsen til 
medarbeide
rne skal 
være 
oppdatert 
og 
fremtidsrett
et 
3.Legge til 
rette for 
trivsel og 
lavt 
sykefravær  
 

 
 
 
 

Fokus på 
digitale 
løsninger 
 
Tilstrekkelig og 
riktig 
kompetanse til å 
løse oppgavene 
 
 
 
Søke 
fylkesmannen 
om midler til 
videreføring av 
rus-konsulent 
stilling  
 
 
 
Jobbe aktivt for 
godt 
arbeidsmiljø 
 
Delta på aktuelle 
kurs og 
konferanser, evt. 
hospitere.  
 
Bruke BLT 
metoden for å 
videreutvikle 
enheten 
 
Ytterligere 
opplæring i 
Ephorte, QM-
pluss, Min 
Timeliste 

 

Måleparameter: 
 
90 % av søknader om 
økonomisk sosialhjelp skal 
være behandlet innen14 dager. 
 
Søke midler fra Fylkesmannen 
 
 
 
Alle ansatte skal ha 
stillingsbeskrivelser og 
oppgaveoversikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018 
 
 
  
 
1.mars 2018 
 
 
 
Utgangen av 
2018 
 
 
 
2018 
 
 
 
2018 
 

Fokus på digitale løsninger for 
å effektivisere 
arbeidshverdagen. Enhetene 
var raskt ute med å etablere 
Teams. Dette brukes daglig i 
enheten.  
 
Søknad til fylkesmannen om 
videreføring av rus.konsulent 
stilling ble sent. Denne ble 
innvilget som det siste året i 
bolken og var på 330.000 kr. 
Det er en forventing fra 
fylkesmannen at kommunen 
etterfølgende viderefører 
stillingen ved bruk av egne 
midler.  
 
BLT-metoden brukes aktiv i 
enheten. Den er pågjeldende i 
bruk ifbm kontorløsning som 
skal evalueres i mai 2019. 
 
Stillingsbeskrivelser og 
oppgaveoversikt er ikke på 
plass  

ØKON
OMI 
 
MÅL 1 
 
 

1.Ha en 
økonomisk 
situasjon 
som er 
tilstrekkelig 
robust til å 
takle 
uforutsette 
hendelser  
 

 
 
 

Redusere 
sykefraværet 
 
 
 
 
 
Fortsatt jobbe 
for å holde 
sosialhjelpsutbe
talingene nede.  
 
 

Måleparameter: 
Regnskapstall 
Resultatmål: 
Regnskap i balanse 
 
 
Innføre matposer.  
 
 
 
 
 
 

 
Ved utgangen 
av 2018 
 
 
 
 
2018 

Sykefraværet har vært i 2018 
1,94% 
 
Vi har innført nye rutiner for 
utbetaling av sosialhjelp, 
deriblant  «controllor-funksjon» 
på utbetalingene. Denne 
funksjonen ligger til økonomi-
tjenesten I tillegg er det høy 
grad av arbeidsrettet fokus i 
oppfølging av 
sosialhjelpsmottakere.   
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3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen 
2018 var et annerledes år i enheten hvor statlig og kommunal del av NAV var fordelt på to 
enhetsledere, og hvor ny enhetsleder for samlet NAV og oppfølging tiltrådte for fullt 01.07. 
Dette var nokså samtidig som regionaliserings-prosess i NAV startet og utredningsarbeidet 
lokalt, så smått begynte.  
 
BTI – bedre tverrfaglig innsats er et viktig satsningsområde i kommunen og i 2018 fikk 
kommunen eksterne midler til å øke engasjementet rundt dette. Prosjektleder for BTI er 
psykiatrisk sykepleier i tjenesten psykisk helse og rus. Alle enheter i kommunen har nå 
arbeidsgrupper som skal jobbe frem utvikling ift BTI. Vegårshei kommune er vertskommune 
for Husbankens boligsosiale arbeid «Bolig for Velferd». Enheten har ansvaret for 
programmet og arbeidet i 2018 har blant annet resultert i at kommunen har fått sitt eget 
boligteam som jobber tverrfaglig med bruk av den kommunale boligmassen.  
 
Flyktningetjenesten: 
De aller fleste flyktningene ønsker å bosette seg i kommunen. De som flytter er unge og 
enslige som ønsker å bo større byer. De første flyktningene av den nyeste strømmen, har 
bodd i Norge 5 år i 2019. Kommunen mottok flere flyktninger enn forventet i 2018 og i dag er 
det 84 flyktninger totalt i kommunen. Av de 34 flyktningene som har avsluttet 
introduksjonsprogrammet har 12% gått over i jobb, 36% er i videregående skole og 53% 
annet (eks grunnskole, svangerskapspermisjon.) Alle flyktningene er i arbeid eller 
kvalifisering til arbeid.  
 
NAV: 
Vilkårene for innvilgelsen av arbeidsavklaringspenger ble innskjerpet i 2018. Dette resulterte 
i økt utbetaling av økonomisk sosial hjelp i en periode. Tendensen snudde siste halvår 2018 
hvor flere av sosialhjelpsmottakerne ble selvforsørget, gjennom bistand til å komme i jobb. 
Det er en fortsatt utvikling i innskjerping av lovverk og det stilles større krav til 
brukermedvirkning – brukers aktivitetsplikt står sterkt. NAV skal i være der hvor bruker er, og 
i større grad være ute på arbeidsplasser enn tidligere forventet.  
 
Psykisk helse og rus: 
I tråd med økningen i behov for tjenester innen psykisk helse og rus i Norge for øvrig, så 
opplever tjenesten i kommunen en økning i antall henvendelser. Økningen har vært markant 
de siste 3 årene. Spesielt økende er henvendelser fra unge menn. Tjenesten har et tett 
samarbeid med NAV, hjemmetjenesten, spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste, men 
nytt i 2018 er et tettere samarbeid med helsestasjonen, spesielt gjennom helsestasjon for 
unge. Helsestasjon for unge ble etablert i 2018 og skal evalueres mai 2019. Det rapporteres 
fra de unge om et stort behov for oppfølging omkring deres psykisk helse. I løpet av året fikk 
tjenesten nye kontorer i den gamle helsestasjonen (kjelleren på kommunehuset). 
 
Sykefraværet brukes ofte som en indikator for HMS og trivsel på arbeidsplassen. For NAV og 
oppfølging var denne i 1,94% i 2018. Felles for enheten er at vi vurderer på forholdene 
arbeid, helse, bolig og økonomi. I 2019 vil vi holde fokuset på forebyggende arbeid, spesielt 
med tanke på forebyggelse av økonomiske problemer.  
 
 
 
Maja Jørgensen, enhetsleder for Nav og oppfølging 
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8. ENHET FOR TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING 
 
1.Kort om enheten 
 
Enheten har ansvar for: 
 kommunens bygg og eiendommer (ikke kommuneskogen) 
 parker/grøntanlegg og enkelte idrettsanlegg (bl.a. kunstgressbanen) 
 kommunale veier og plasser 
 vannforsynings- og avløpsanlegg 
 brann- og feievesen (kjøper tjenestene fra interkommunalt brannvesen) 
 renovasjon (satt bort til interkommunalt selskap) 
 
 
Tabell som viser mannskapsoversikten 

  
Yrkesgruppe 
 

Kvinner Menn Vikarer Totalt 

 Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk 
Administrasjon 
og ledelse 

1 0,28 1 1,00 0 0 2 1,28 

Vaktmestre 
kom. bygg 

0 0 4 2,65 0 0 4 2,65 

Renholdere 
kom. bygg 

13 7,43 0 0 varierer varierer 13 7,43 

Veivokter 
kom. vei 

0 0 1 1,10 0 0 1 1,10 

Driftstekniker 
vann og avløp 

0 0 1 1,08 0 0 1 1,08 

Lærlinger 
 

0 0 2 2,00 0 0 2 2,00 

SUM 14 7,71 9 7,83 0 0 23 15,54 
 
Merknader: 
 Tabellen inkluderer to lærlinger 
 Enheten har overtatt renhold og vaskeri VBO fra 01.03.18 og det er tatt i bruk nytt 

helsehus m/renhold 
 
 
Budsjettvolum og resultat  
 
Budsjettramme:       kr 7.328.000,- 
Revidert budsjett der avskrivninger er medtatt:   kr 17.071.502,- 
Regnskapet for perioden 01.01.18 – 31.12.18 viser et forbruk på kr 19.022.076,- 
 
Det er kr 1.950.574,- mer enn budsjett. 
 
 
Av dette er kr 230.000,- avsetning til bundet driftsfond for kloakk, dette er penger vi har, men 
avsetningen til fond er større enn budsjett pga. at investeringene ikke er kommet tilstrekkelig 
i gang. 
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Overforbruket er da kr 1.720.574,- 
 
Overforbruket er begrunnet i ulike uforutsette kostnader, så som 
- Vintervedlikehold veier og plasser, overforbruk   kr 857.000,- 
- Fjerne snø fra tak Vegårsheihallen samt rette opp 

setningsskade pga. snø      kr 40.000,- 
- Ny strømkabel ute i kabelgrøft til mellomtrinnet skolen 

(skade som ikke ble dekket av forsikringen)   kr 287.000,- 
- Kostnader til Østre Agder brannvesen, andel investeringer 

mer enn budsjettert og andel de mange skogbrannene i 2018 kr 427.000,- 
(Fylkesmannen har gitt Vegårshei kommune kr 73.000,- 
i ekstra skjønnsmidler i 2018 grunnet skogbrannene, 
dette er ikke inntektsført på enhet teknisk drift og forvaltning) 

- Strømutgifter Mauråsen (som ikke er solgt)   kr 137.000,- 
 
SUM        kr 1.748.000,- 

 
 
 
2. Enhetens styringskort  
Enhetens styringskort er vedlagt i kortversjon, og viser resultatoppnåelse (grønt for oppnådd, 
gult for på gang og rødt for ikke oppnådd). 
Dette taler for seg, og er kommentert på kortet. 
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Perspekt
iv 
SAM-
FUNN 

 
Mål 2018 

 
suksesskriterier 

 
Resultat 

 
MÅL 

Sikker og god 
drikkevannsforsyn
ing i Myra og på 
Ubergsmoen. 

Hygienisk betryggende drikkevann. 
Tilstrekkelig kapasitet og trykk. 
Tilstrekkelig dekning. 

Vi har gode driftsrutiner og et godt samarbeid med 
driftsassistansen i Aust-Agder. Boligfeltet 
Djuptjennhaugen IV er ferdig utbygd og planlegging 
av utbedring av vannforsyningen på Ubergsmoen er 
påbegynt. 

 Et velfungerende 
kloakkrenseanlegg 
og kloakknett i 
Myra og på 
Ubergsmoen. 

Tilstrekkelig god renseeffekt og 
begrenset restutslipp fra 
kloakkrenseanleggene. 
Tilstrekkelig kapasitet. 
Tilstrekkelig dekning. 

Vi har gode driftsrutiner og et godt samarbeid med 
driftsassistansen i Aust-Agder. Boligfeltet 
Djuptjennhaugen IV er ferdig utbygd og planlegging 
av nytt kloakkrenseanlegg Myra er påbegynt. 

 Gode og 
fremkommelige 
kommunale veier. 
 

Et velfungerende sommer- 
vedlikehold med i hovedsak egne folk 
og maskiner. 
Et velfungerende vintervedlikehold 
(brøyting og strøing) med i hovedsak 
innleide kontraktører. 
Utbygging og utbedring av kommunale 
veier i hht investeringsbudsjett. 
 
 
 
 
 

Vi fortsetter dagens drift av de kommunale veiene 
som nevnt. De siste par år er det investert i ny traktor 
med endel nytt utstyr. 
I løpet av året er også de fleste kommunale veiene 
oppgradert for tømmertransport for vogntog med 
lengde 24 m og totalvekt 60 tonn (jfr. vegvesenets 
veglister). 
 
Veifremføringa ved Esso-området er utsatt til senere 
år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tjenlige og godt 
vedlike-holdte 
kommunale 
bygninger. 
 

 
Regelmessig og systematisk 
forvaltning, drift og vedlikehold av den 
kommunale bygnings-massen, 
herunder bruk av flyktninger og frivillige. 
Bygging ny ungdoms-skole. 
Nytt helsesenter. 
 

 
Den kommunale bygningsmassen vedlikeholdes best 
mulig i hht gjeldende rammebetingelser (bemanning 
og økonomi). 
Sommeren 2018 ble endel bygg malt av flyktninger 
(arbeidstrening i forbindelse med 
voksenopplæringen). 
Nytt helsehus ferdigstilt og tatt i bruk i januar 2018. 
Ny ungdomsskole ferdigstilt desember 2018, tatt i 
bruk på nyåret. 
Mauråsen er ikke solgt 

 Stabilisere og 
videreføre den 
positive 
befolkningsvekste
n. 

Synliggjøre gode tjenester og resultater 
ved bl.a. positiv mediaomtale, 
kommunens hjemmeside mm. 

Innbyggertallet er noenlunde stabil rundt ca. 2100 
innbyggere, men veksten ser ut til å ha stagnert. 
En kan og bør bli flinkere med suksesskriteriene 
nevnt til venstre. 
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Perspekt
iv 
BRUKER 
TJENES
TE 

Mål 2018 Suksesskriterier Resultat 

 
 
 
MÅL  
 
 
 
 
 

 
Fortsatt levere 
gode tjenester til 
innbyggerne. 
 
 
 
 
 
 

 
Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i 
organisasjonen. 
Gjøre tjenesten mer tilgjengelig. 
Tilstrekkelig budsjett. 
Digitalisering. 

 
Vi opererer på grensen av å ha tilstrekkelig kapasitet i 
organisasjonen, da særlig mtp drift og vedlikehold av 
bygningsmassen med utearealer. 
Vi har imidlertid hatt to lærlinger i byggdrifterfaget i 
2018, dette har bidratt til en bedring av kapasiteten. 
Vi har også en ordning med teknisk vakt kombinert 
med brannvakt som gjør tjenestene tilgjengelige hele 
døgnet. 
Stram økonomi (kombinert med marginal bemanning) 
gjør at alle behov ikke alltid dekkes til ønsket tid. 
Vi har tatt i bruk «Varsling 24» for varsling av 
innbyggere ved behov (ny digital tjeneste). 

 
Perspekt
iv 
ORG. 
OG 
MEDAR
BEIDER 

 
Mål 2018 

 
suksesskriterier 

 
Resultat 

 
 
 
MÅL  
 
 
 
 

 
Vegårshei 
kommunes 
organisering er 
fremtidsrettet, 
effektiv og 
tilpasset 
oppgavene. 

 
Tilstrekkelig og riktig kompetanse til å 
løse oppgavene. 
Øke nærværet. 
Evne og vilje til nytekning og endring i 
organisasjonen. 
 

Vi har tilstrekkelig kompetanse i organisasjonen til å 
løse oppgavene, endel oppgaver må selvsagt løses 
ved ekstern hjelp (f.eks. rørlegger, elektriker etc.). 
I løpet av året er Østre Agder tekniske forum etablert, 
og vi er med der. Det er et håp at dette kan medføre 
nærmere samarbeid som kan redusere vår sårbarhet 
(se under). 
Vi har i 2018 samlet all renholdstjeneste på enhet 
teknisk drift og forvaltning. 

Vi er sårbare på back-up, særlig på drift av vann- og 
avløp, men også på vei. 

Sykefraværet på enheten var i 2018 på 7,38 %  
(i 2017 var det 2,71 %). 
Årsaken til økningen ligger i hovedsak på 
overføringen av renholdet på VBO. 
 

Perspekt
iv 
 
ØKONO
MI 

 
Mål 2018 

 
suksesskriterier 
 

Resultat 

 
 
MÅL  
 
 
 
 

 
En økonomisk 
situasjon som er 
tilstrekkelig 
robust til å takle 
uforutsette 
hendelser. 
 
Forvalte 
kommunal 
eiendom og 
eiendeler i et 
langsiktig 
perspektiv. 

 
Opparbeide buffer. 
Fortsatt fokus på økonomistyring og 
rapportering. 
Vurdere / utnytte nye inntekts-
muligheter. 
Være ajour med vedlikehold og unngå 
forfall. 

 
Enheten har ikke en økonomisk situasjon som er 
tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser (se 
årsberetningen). 
Den store snøvinteren, det at Mauråsen ikke er solgt 
samt diverse andre uforutsette hendelser har gjort det 
vanskelig i 2018. 
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3.  Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen 
Økonomi 
Dette er det redegjort for over. 
 
Personal 
Dette er det også redegjort for over. 
Enheten har i 2018 økt bemanningen i forhold til 2017, dette ved at en har overtatt ansvaret 
for renhold og vaskeri ved VBO (overtatt personell derfra) og at det er tatt i bruk nytt 
helsehus som også trenger renhold. Videre har vi i 2018 hatt to lærlinger i byggdrifterfaget 
(vaktmesterfaget). 
 
Sykefravær 
Enheten hadde et sykefravær i 2018 på 7,38 % (i 2017 var det 2,71 %). Dette er større en 
enhetens målsetting på 4,00 %, og større enn det generelle målet i kommunen på 6,00 %. 
Forklaringen ligger i hovedsak i store sykefravær hos de renholderne som ble overtatt fra 
VBO. 
 
Interkommunalt samarbeid 
 Brannvesenet inngår i det interkommunale samarbeidet Østre Agder Brannvesen der 

Arendal kommune er vertskommune. 
 Renovasjon er satt bort til det interkommunale selskapet RTA AS. 
 Østre Agder tekniske forum er etablert, dette gir muligheten for mer samarbeid på tvers 

av kommunegrensene i Østre Agder. 
 
Tilsyn 
Enheten har hatt følgende tilsyn i 2018: 
 Tilsyn elektriske anlegg på sykehjemmet, Molandsveien 21 den 15.03.18 – det ble påpekt 

7 mindre avvik som er utbedret innen fristen 
 Tilsyn elektriske anlegg på omsorgsboligene, Saghølveien 11 den 15.03.18 – det ble 

påpekt 3 mindre avvik som er utbedret innen fristen 
 Tilsyn elektriske anlegg på kloakkrenseanlegg Myra den 31.05.18 – det ble påvist 4 

mindre avvik som er utbedret innen fristen 
 Branntilsyn på Fjellheim den 25.05.18 – det ble påvist 2 avvik som er utbedret innen 

fristen 
 Tilsyn elektriske anlegg utleiebolig Hovet 46 den 07.09.18 – ingen avvik 
 Tilsyn elektriske anlegg utleiebolig Hovet 48 den 07.09.18 – et mindre avvik som er 

utbedret innen fristen 
 Tilsyn elektriske anlegg utleiebolig Hovet 38 den 07.09.18 – ingen avvik 
 Tilsyn elektriske anlegg Myra barnehage den 08.10.18 – ingen avvik 
 Tilsyn Myra vannverk den 16.10.18 – ingen avvik 
 Tilsyn Ubergsmoen vannverk den 16.10.18 – ingen avvik 
 
 
 
Tore Smeland, Enhetsleder teknisk drift og forvaltning 
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Arkivsak-dok. 19/03140-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Økonomisk situasjon og status omstilling i Helse og omsorg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak vil bli lagt frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har over tid fulgt med på økonomistyringen i Vegårshei kommune generelt, bl.a. 

gjennom egen forvaltningsrevisjon og oppfølgingen av denne. Rundt årsskiftet 2018/2019 kom det frem 

at de økonomiske utfordringene var enda større enn det som ble rapportert gjennom 2018.  

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget fikk i sitt møte 14.2.2019 gjennom sakene 1/19 og 3/19 orienteringer om utviklingen, og 

da særlig innen helse og omsorg. Bl.a. ble kontrollutvalget orientert om at kommunen fortsatt jobbet med 

å få oversikt og utarbeide nye rutiner innen helse og omsorg. Det ble også opplyst om at det ville bli sett 

på nedbemanning i kommunen fremover. 

 

Kommunalsjef Anne-Grete Glemming, økonomisjef Ole Tom Kroken og enhetsleder helse og omsorg 

Marit Henriksen vil møte og orientere om utviklingen i saken. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak vil bli lagt frem i møtet ut fra administrasjonens redegjørelser og drøftingen i utvalget. 
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Arkivsak-dok. 19/09138-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsmelding 2018 Vegårshei kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2018 slik den foreligger. Årsmeldingen 

oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Årsmelding 2018 Vegårshei kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en 

tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om resultatet av sitt arbeid, jf. kommuneloven § 77 nr. 6. 

Dette gjøres bl.a. gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget er kommunestyrets verktøy innen kontroll av kommunens virksomhet. Kontrollutvalget 

utfører oppgaver med hjemmel i kommuneloven og på oppdrag fra kommunestyret. I tillegg kan 

kontrollutvalget selv vurdere om de ønsker å behandle andre saker. Det kan leses ut av årsmeldingen at 

kontrollutvalget behandler mange og svært ulike saker, og mange personer i og omkring kommunens 

organisasjon bidrar inn i arbeidet. Årsmeldingen skal gi en oversikt over kontrollutvalgets aktivitet og 

resultatene av arbeidet i utvalget.  

 

Utkast til årsmelding for 2018 er utarbeidet av sekretariatet og ligger ved saken. Godkjent versjon 

oversendes kommunestyret til orientering og vurdering av om årsmeldingen gir en tilfredsstillende 

oversikt over kontrollutvalgets aktivitet og resultatene av utvalgets arbeid. 

 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2018 Vegårshei kontrollutvalg 
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1.  Kontrollutvalget i Vegårshei kommune 
Kontrollutvalget hadde i 2018 følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunestyret: 

 

Medlemmer: 

 Helge Haugenes (Krf), leder 

 Bjørn Saga (Ap), nestleder 

 Medlem: 

 01.01.–04.09.18: Helga Raudsandmoen (Sp) 

 04.09.-31.12.18: Venke Anny Nes (Ap) 

 
Skiftet av medlem ble gjennomført på grunn av tap av valgbarhet (flytting ut av kommunen). 
 

Varamedlemmer Ap/Sp: Varamedlemmer Krf/H/Frp: 

1. 01.01.-04.09.18: Hannelore Karlsen (Ap) 

04.09.-31.12.18: Kjersti Fossing (Ap) 

1. Inge Lines (H) 

2. John Peder Madsen (Ap)        2.   Camilla Saga (Krf) 

 
Skiftet av varamedlem (Ap/Sp) ble gjennomført på grunn av tap av valgbarhet (jobb i kommunen). 
 

GRUNNPILARER I ARBEIDET: 

Kontrollutvalget styrker innbyggernes tillit til kommunen 

Kontrollutvalget opptrer som et kollegium 

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk 

Kontrollutvalget er ikke en arena for politisk omkamp 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan 

Kontrollutvalget er åpent for alle innspill 

 

2. Oppgaver 
Kommunen er samfunnet sin viktigste velferdsprodusent og forvalter store ressurser på vegne av 
innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen gjør det nødvendig 
med utstrakt styring og kontroll av at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, og at ressursene 
blir forvaltet på en effektiv måte i samsvar med kommunestyret sine føringer. 

Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen virksomhet. 
Egenkontroll er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til at kommunen når de mål 
som er satt, innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser. Egenkontrollen skal også 
bidra til å styrke folk sin tillit til forvaltningen, gjennom forebygging og avdekking av ulovlige og andre 

Sammen om Porsgrunn 
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uheldige forhold. En kommunesektor med god egenkontroll kan også redusere statlig detaljstyring og 
kontroll. 

Egenkontrollen i kommunene utføres i hovedsak av rådmannen, revisjonen og kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget består av folkevalgte personer som er valgt til å være kommunestyrets egen 
kontrollinstans. Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en vel fungerende egenkontroll i den 
enkelte kommune eller fylkeskommune. En vel fungerende egenkontroll styrker innbyggerne sin tillit 
til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. 
 

3. Kommunestyret 
Kontrollutvalget er kommunestyret sitt verktøy, og det er kommunestyret som har det overordnede 
tilsynsansvaret for den kommunale virksomheten. Kommunestyret spiller derfor en avgjørende rolle 
for hvilken oppmerksomhet kontroll- og tilsynsarbeidet har i kommunen. For at kontrollutvalget skal 
være et godt verktøy for kommunestyret, må kommunestyret gi kontrollutvalget gode 
rammebetingelser. I dette ligger bl.a. at det eksisterer gode relasjoner mellom utvalget og 
kommunestyret. Derfor skal minst ett medlem i kontrollutvalget være medlem i kommunestyret. I 
Vegårshei var dette kravet oppfylt frem til Helga Raudsandmoen flyttet ut av kommunen og derved 
tapte valgbarhet til og trådte ut av både kommunestyre og kontrollutvalg. Imidlertid er både leder 
Helge Haugenes og nytt medlem Venke Anny Nes varamedlemmer i kommunestyret. I tillegg er det 
naturlig at ordfører med jevne mellomrom deltar i kontrollutvalgets diskusjoner. Ordfører har alltid 
møte- og talerett i kontrollutvalget. Kommunestyret er videre ansvarlig for at kontrollutvalget får de 
økonomiske rammene som er nødvendige for å utføre kontrollarbeidet. 
 

4. Opplæring 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 
miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utføre den gode egenkontrollen i 
tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og erfaringsutveksling om 
kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalget inviteres årlig til Fagkonferansen til 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF) og Vår- og Høstkonferanse i regi av Temark. Dette er viktige 
samlinger for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er arenaer der 
kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet/regionen møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

Hele utvalget deltok på Kontrollutvalgskonferansen til NKRF i februar 2018 og Temark sin 
Vårkonferanse i april 2018.  
 

5. Sekretariat 
Sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalget, bistår kontrollutvalget med faglig rådgivning og 
følger opp kontrollutvalgets vedtak. I tillegg kommer praktisk tilrettelegging og oppfølging av 
utvalgets møter. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap 
og mellom utvalg og administrasjon, og sekretariatet utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
Sekretariatet kan kalles kontrollutvalgets «operative ledd». 

Kommunen er medlem i og kontrollutvalget får sin sekretærbistand fra Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Med oppdrag for 34 kommuner og fylkeskommuner i Aust-
Agder, Vest-Agder og Telemark var Temark i 2018 ett av landets største kontrollutvalgssekretariat. 
Sekretariatet har sju ansatte, og fast rådgiver for kontrollutvalget i Vegårshei kommune er rådgiver 
Benedikte Muruvik Vonen. 
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6. Revisjon  
Vegårshei kommunes revisor er Aust-Agder Revisjon IKS. Selskapet eies av og leverer 
revisjonstjenester til 10 kommuner og fylkeskommunen i Aust-Agder. Selskapet utfører hovedsakelig 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Regnskapsrevisjon består 
av en lang rekke løpende revisjonsoppgaver, og munner ut i revisjonsberetningen som revisjonen 
avgir om kommunens årsregnskap. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er større enkeltoppgaver 
som kontrollutvalget bestiller ut fra vedtatt (og eventuelt justert) Plan for forvaltningsrevisjon og 
Plan for selskapskontroll, basert på overordnet analyse av risiko og vesentlighet i kommunen. De blir 
behandlet som egne saker i kontrollutvalget og videresendt med innstilling til vedtak til 
kommunestyret. De aktuelle undersøkelsene er tatt med i egne avsnitt under. 

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er derfor 
viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens arbeid. 
Kontrollutvalget har en egen sak for orienteringer fra revisjonen i hvert møte, og revisor er alltid til 
stede på møtene. 

Hovedrevisor for Vegårshei kommune var for regnskapsåret 2018 Ivar Aanonsen. Oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor er Ketil Raknes. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er daglig leder i Aust-Agder 
Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke.  
 

7. Økonomi 
For å utøve sin funksjon på en god måte, har kontrollutvalget lagt vekt på å be kommunestyret om 
økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og arbeidsplanen. 
Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten i kommunen, med selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret, dvs. at 
budsjettforslaget fra kontrollutvalget går uendret til kommunestyret. Budsjettet (ramme for kontroll, 
tilsyn og revisjon) blir vedtatt av kommunestyret. Innen denne rammen ligger det kostnader til drift 
av kontrollutvalget, kjøp av sekretariattjenester og kjøp av revisjonstjenester. 

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 
kommunens samlede årsregnskap. Budsjett og regnskap for 2018 viser følgende: 

Beskrivelse Budsjett 2018 Regnskap 2018 

Møtegodtgjørelse mv. 11 000 13 019 

Kurs/opplæring inkl. reise 30 000 25 190 

Andre kostnader (ekskl. selskapskontroll) 6 000 1 275 

Kostnader kontrollutvalget 47 000 39 484 

Sekretariat Temark IKS 83 000 82 900 

Revisjon Arendal Revisjonsdistrikt IKS 437 000 437 000 

Sum kontroll, tilsyn og revisjon 567 000 559 384 
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Kommentar: 
Kontroll, tilsyn og revisjon i Vegårshei kommune har hatt et mindreforbruk på kr 7 616 i 2018. 
Avvikene kan forklares som følger: 

- Møtegodtgjørelser har et lite merforbruk pga. at regnskapstallet inneholder 5 møter 
istedenfor 4 pga. rapporteringstidspunkt for fremmøte (i 2017 ble det bare belastet 3 møter). 

- Kurs/opplæring har et lite mindreforbruk pga. at medlemmene deltok på noe færre 
opplæringstiltak enn budsjettert.  

- Andre kostnader har et lite mindreforbruk pga. at det ikke har vært servering på møtene, og 
utvalget valgte å avvente eventuell innmelding i Forum for Kontroll og Tilsyn til neste 
kontrollutvalg er valgt i 2019.  

 

8. Saker som er behandlet i 2018 
Kontrollutvalget hadde i 2018 4 møter og behandlet 30 saker. Sakspapirer og protokoller legges 
fortløpende ut på www.temark.no. 

Kontrollutvalget inviterer ledere og andre nøkkelpersoner i organisasjonen for å bli orientert om og 
stille aktuelle spørsmål knyttet til forvaltningen, og for å bli gjensidig oppdatert og orientert om det 
enkelte tjenesteområdet og kontrollutvalgets rolle. Følgende personer har møtt i kontrollutvalget i 
Vegårshei i 2018, utover medlemmer, revisorer og sekretariatet: 

- Ordfører Kirsten Helen Myren 
- Rådmann Ole Petter Skjævestad 
- Kommunalsjef Anne-Grete Glemming 
- Økonomisjef Ole Tom Kroken 
- Enhetsleder NAV Maja Jørgensen 

Fra Aust-Agder Revisjon IKS har følgende møtt: 

- Hovedrevisor Ivar Aanonsen 
- Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud 
- Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 

I løpet av året 2018 har følgende saker vært behandlet:  
 

a. Årsregnskapet 
Kontrollutvalget ga en uttalelse til Vegårshei kommunes årsregnskap 2017, i tråd med 
bestemmelsene om dette i lovverket. Revisjonen avla en ren revisjonsberetning, dvs. at revisjonen 
ikke har avdekket feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 
Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne årsregnskapet, samtidig som de pekte på 
følgende forhold fra revisjonens oppsummeringsbrev til kontrollutvalget: 

- Revisjonens kommentar om at administrasjonen hadde avsatt mer til disposisjonsfond enn 
kommunestyrets vedtak tilsa. 

- Revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen. 
- Revisjonens kommentarer omkring faktisk økonomisk handlingsrom. 
- Revisjonens kommentarer til kommunens relativt høye gjeld. 
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b. Forvaltningsrevisjonsprosjekter  
Gjennomføring av forvaltningsrevisjoner er et viktig redskap for å bidra til bedre måloppnåelse og økt 
kvalitet på tjenestene i kommunen. Kontrollutvalget har fått i oppdrag gjennom kommuneloven § 77 
nr. 4 å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Forskrift for kontrollutvalg kap. 5 utdyper dette nærmere. I 
dette ligger bl.a.: 

- Kontrollutvalget bør bruke tid på bestillingsprosessen, slik at de får formidlet en tydelig 
bestilling til revisjonen. Dette vil sikre at det er enighet om hva forvaltningsrevisjonen skal 
svare på.  

- Det er en fordel om kontrollutvalget utarbeider en plan for hvordan revisjonen skal 
rapportere underveis i et forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

- Forvaltningsrevisjonsrapporten bør presenteres i kommunestyret enten av leder i 
kontrollutvalget, kommunestyrets representant i utvalget eller revisor. Behandlingen i 
kontrollutvalget og forslaget til vedtak i kommunestyret bør presenteres av utvalgets leder i 
kommunestyret. 

- Kontrollutvalget skal følge opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak. 
For dette formålet bør kontrollutvalget inkludere tidsfrister for tilbakemeldinger og/eller 
gjennomføring av tiltak i innstillingen til vedtak som oversendes kommunestyret. 

Som grunnlag for valget av forvaltningsrevisjonsprosjekter skal det foreligge en overordnet analyse 

og plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. 
Overordnet analyse ble utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til 
behandling i møtet 21.4.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen ble realitetsbehandlet og vedtatt i møtet og består av følgende 
prosjekter for perioden 2016-2019: 
 

1. Barneverntjenesten 
a. Ressurser, organisering og styring (tidlig i perioden) 
b. Tjenesteytelse i enheten (sist i perioden) 

2. Spesialundervisning – PP-tjenesten 
a. Saksbehandling og analyse av årsaker til høy andel elever med spesialundervisning 

 
Kommunestyret ga i sitt møte 24.5.2016 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til kontrollutvalget for 
å endre planen etter behov i perioden. 
 
Kontrollutvalget har jobbet med følgende forvaltningsrevisjoner i 2018: 
 

i. Økonomistyring i Vegårshei kommune 

Kontrollutvalget reviderte i sitt møte 11.2.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015. Prosjektet 
Barneverntjenesten ble tatt ut pga. endringer i organisering av barneverntjenesten fra 1.1.2016. 
Resterende midler knyttet til Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 ble omdisponert til prosjektet 
Økonomistyring i Vegårshei kommune etter en risikovurdering. 

Kontrollutvalget behandlet 11.2.2016 plan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomistyring i 
Vegårshei kommune. Følgende problemstillinger ble vedtatt: 

1. I hvilken grad bidrar budsjettprosessen i Vegårshei kommune til et realistisk budsjett og 

grunnlag for god økonomistyring? 

2. I hvilken grad blir det rapportert i samsvar med etablerte rutiner? 

3. I hvilken grad har Vegårshei kommune tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å utøve god 

økonomistyring? 
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Etter foreløpige funn i sitt revisjonsarbeid kom revisjonen tilbake til kontrollutvalget med forslag til 
justeringer i problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. De justerte problemstillingene ble vedtatt 
22.9.2016 som følger: 

1. Hvordan har Vegårshei kommune organisert budsjettprosessen, og er prosessen organisert på 

en hensiktsmessig måte for å sikre målet om et realistisk budsjett? 

2. Har Vegårshei kommune etablert tilstrekkelige formelle rutiner for å sikre god 

økonomistyring? 

3. I hvilken grad har Vegårshei kommune tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å utøve god 

økonomistyring? 

Rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet av kontrollutvalget 24.11.2016, og 
foreslo følgende til vedtak i kommunestyret: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring i Vegårshei til orientering og ber 

rådmannen: 

- Iverksette tiltak for å formalisere praksis i form av retningslinjer og rutiner i forbindelse med 

organisering av budsjettprosess, innhold i rapportering og internkontroll. Målet med tiltakene 

vil være å sikre ensartet praksis og forståelse av budsjettprosessen og økonomistyringen. 

- Iverksette tiltak for å redusere kommunens sårbarhet knyttet til økonomifunksjon og 

enhetsledernes økonomikompetanse. Herunder bes rådmannen å vurdere den 

forholdsmessige fordelingen av roller, ansvar og kompetanse mellom den sentrale 

økonomifunksjonen og enhetslederne. 

Senest til septembermøtet 2017 bes rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig 

orientering om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette 

arbeidet har gitt. Rådmannen bes også gi kontrollutvalget en rapportering underveis i arbeidet i løpet 

av våren 2017. 

Kommunestyret ga sin tilslutning til kontrollutvalgets innstilling 13.12.2016.  

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 16.2.2017 sak 1/17 en foreløpig oppfølging av forvaltningsrevisjonen 
Økonomistyring i Vegårshei kommune. Kontrollutvalget tok saken til orientering. Utvalget fikk så en 
orientering om arbeidet så langt i sitt møte 27.4.2017 sak 10/17, og her ble følgende vedtak fattet: 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget støtter rådmannens forslag om å gjennomføre 

økonomiopplæring for kommunestyret i september 2017. Kontrollutvalgets medlemmer bør innkalles 

til denne på lik linje med kommunestyrets medlemmer. Endelig rapport fra rådmannen forventes til 

kontrollutvalgets septembermøte 2017. 

Kontrollutvalget fikk en ny orientering om oppfølgingsarbeidet i sitt møte 28.9.2017 sak 18/17, der 
følgende vedtak ble fattet: 

Kontrollutvalget tar rådmannens rapportering om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonen Økonomistyring i Vegårshei kommune er fulgt opp og hvilken effekt dette 

arbeidet har gitt, til orientering. Kontrollutvalget finner tilbakemeldingen tilfredsstillende. 

Kontrollutvalget ber om en ny statusoppdatering i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 

2017. 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 26.4.2018 sak 11/18 en oppfølging av forvaltningsrevisjonen 
Økonomistyring i Vegårshei kommune. Her fikk kontrollutvalget en orientering om endringer og 
læring i organisasjonen som følge av forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak: 
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Kontrollutvalget finner rapporteringen fra rådmannen i saken tilfredsstillende og merker seg at det 

fortsatt er sårbarhet knyttet til økonomisituasjonen. Kontrollutvalget avslutter med dette 

oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen Økonomistyring i Vegårshei kommune, men vil fortsatt følge 

utfordringene i kommunens økonomistyring. 

 

ii. Barneverntjenesten Øst i Agder – Vegårshei 

Vegårshei kontrollutvalg behandlet 22.9.2016 prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Barnevernet i 
Østre Agder – Vegårshei. Dette er det første prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon i inneværende 
periode (prosjekt 1 a i planen). Følgende problemstillinger ble vedtatt: 

Overordnet problemstilling: 

Er barnevernsamarbeidet i Østre Agder etablert og organisert på en formålstjenlig måte, i henhold til 

de føringer, intensjoner og forventninger som ligger til grunn for etableringen av det interkommunale 

barnevernsamarbeidet? 

Underproblemstilling 1: 

Hvordan har barnevernsamarbeidet etablert rutiner for kostnadsfordeling mellom 

samarbeidskommunene? Og videre; er konsekvensen av fordelingen i tråd med avtalen og 

andre føringer, intensjoner og forventninger? 

Underproblemstilling 2: 

Er barnevernsamarbeidet etablert i tråd med avtalen og andre føringer, intensjoner og 

forventninger, når det gjelder organisering av ressurser, oppgaver, styring og ansvar? 

Underproblemstilling 3: 

Hvordan har man sikret brukernes rettigheter i forbindelse med etableringsfasen av 

barneverntjenesten? 

Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet i kontrollutvalgets møte 27.4.2017 sak 
11/17. Kontrollutvalget vedtok å oversende rapporten til kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak: 

Kommunestyret tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber 
rådmannen sammen med de øvrige rådmennene i Østre Agder: 

- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape 
en felles og tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene 

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 
samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll. 

 
Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 
gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2017. 
Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 
dette arbeidet har gitt. 

Kommunestyret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak i sitt møte 23.5.2017 sak 36/17. 

Kontrollutvalget fulgte opp vedtaket sitt ledd om oppfølging i septembermøtet 2017 i sitt møte 
28.9.2017 sak 19/17. Etter orientering fra rådmannen gjorde kontrollutvalget følgende vedtak: 
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Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i 

Agder å være tilfredsstillende. 

 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette 

arbeidet har gitt. 

Kontrollutvalget fikk til sitt møte 15.2.2018 sak 2/18 en grundig skriftlig redegjørelse om 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder og effekter av denne. 
Redegjørelsen var skrevet av rådmann Torill Neset i Gjerstad, som er vertskommune for 
barneverntjenesten. Rådmann Ole Petter Skjævestad orienterte i tillegg muntlig, og sekretariatet 
refererte fra orientering i Gjerstad kontrollutvalg om forvaltningsrevisjonens betydning for selve 
barneverntjenesten. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen 

Barneverntjenesten Øst i Agder – Vegårshei tilfredsstillende, og avslutter med dette saken. 
 

iii. Spesialundervisning 

Vegårshei kontrollutvalg behandlet i sitt møte 26.4.2018 sak 12/18 prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning – Vegårshei. Dette er det andre prosjektet i plan for 
forvaltningsrevisjon i inneværende periode (prosjekt 2 i planen). Følgende problemstillinger ble 
vedtatt: 

1. I hvilken grad er saksbehandlingsprosessen frem til vedtak om spesialundervisning i tråd med 

opplæringslovens og forvaltningslovens bestemmelser? Og har kommunen tilstrekkelige 

rutiner for tilpasning av ordinær undervisning? 

2. Hvilke vurderinger ligger til grunn for kommunens ressurstildeling til spesialundervisning? 

Herunder hvordan elevens timeantall er i Vegårshei sammenliknet med andre kommuner, 

samt kommunens finansiering av spesialundervisningen. 

3. Hvilke rutiner og praksiser har kommunen for å følge opp om elevene får tilstrekkelig utbytte 

av spesialundervisningen? 

Rapport fra prosjektet forventes klar til behandling senest til kontrollutvalgets første møte i 2019, så 
kontrollutvalget vil fortsette arbeidet med forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning i 2019. 
 

a. Selskapskontroller  
Kontrollutvalget bør følge med på kommunestyret sine saker knyttet til valg av organisasjonsformer, 
og vurdere om saksutredningene har belyst kontroll og tilsynskonsekvensene av de ulike valgene. I 
selskapene som kommunen eier, har kontrollutvalget rett til å ha en representant til stede på 
generalforsamlingen og lignende organ. Av kommunelovens § 77 nr. 5 fremgår følgende om 
selskapskontroll: 

«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper mm.» 

Forskrift for kontrollutvalg kap. 6 utdyper dette nærmere. I dette ligger bl.a.: 
- Kontrollutvalget må få utarbeidet en prosjektplan eller bestilling som tydeliggjør hvordan 

kontrollen skal gjennomføres. 
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- Dersom det i det aktuelle selskapet er flere eierkommuner, kan kontrollen samordnes 
mellom eierne.  

- Det er viktig at selskapskontrollen gjennomføres på en planmessig måte, og at den er basert 
på en risiko- og vesentlighetsvurdering.  

- Resultatene av selskapskontroller skal rapporteres til kommunestyret. Det vil være 
hensiktsmessig å sende selskapskontrollrapporten til kommunestyret. 

Som grunnlag for valget av selskapskontroller skal det foreligge en analyse og plan for 

selskapskontroll. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. Analyse ble 
utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møtet 
22.9.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for selskapskontroll. Planen ble 
vedtatt og består av følgende prosjekt for perioden 2016-2019: 

1. Lisand Industrier AS 

Kontrollutvalget vil forsøke å samkjøre selskapskontroller med andre eiere der det er aktuelt. 
Kommunestyret ga i sitt møte 11.10.2016 sak 87/16 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til 
kontrollutvalget for å endre planen etter behov i perioden. 

Kontrollutvalget har jobbet med følgende selskapskontroll i 2018: 
 

i. Lisand AS 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 27.4.2017 sak 13/17 selskapskontrollen Lisand AS fra Aust-Agder 
Revisjon IKS. Følgende problemstillinger ble vedtatt: 

1. Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 

2. Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet? 

3. I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale vedtak og 

andre føringer fra eierkommunene? 

4. Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

5. Driver selskapet i tråd med eierkommunenes etiske retningslinjer? 

6. Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drives målrettet og 

effektivt? 

7. Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/prosjekter eller 

endringer av disse? 

8. Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert i tråd med 

lover og regler? 

Prosjektet ble gjennomført parallelt for alle eierkommunene til Lisand AS. Rapporten var forventet til 
kontrollutvalgets møte i november 2017. På grunn av en liten forsinkelse ble rapporten først bli lagt 
frem i kontrollutvalgets møte 15.2.2018. Kontrollutvalget tok rapporten til orientering og oversendte 
den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og merker seg at revisjonen 

finner at formålet bak selskapet er opprettholdt og at den gjennomgåtte dokumentasjonen er i tråd 

med formelle føringer. 

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak i sitt møte 27.2.2018 sak 15/18. 
Kontrollutvalget avsluttet med dette arbeidet med selskapskontrollen Lisand AS. 
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b. Andre saker  
- Orientering om fastlegesituasjonen i Vegårshei kommune 
- Årsmelding 2017 for Vegårshei kontrollutvalg 
- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 
- Nye personvernregler 2018 – Vegårshei 
- Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Vegårshei 
- Årsrapport 2017 kemneren i Vegårshei 
- Orientering om håndtering av henvendelse fra innbygger 
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Vegårshei 
- Overordnet revisjonsstrategi 2018 Vegårshei 
- Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 
- Orientering om budsjett 2019 Vegårshei kommune 
- Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra 

staten 
- Møte- og arbeidsplan 2019 Vegårshei kontrollutvalg 
- Orienteringer fra revisor (hvert møte) 
- Referatsaker (hvert møte) 
- Eventuelt (hvert møte) 

 

For nærmere informasjon om de enkelte sakene, henvises det til www.temark.no under 
Vegårshei kommune for sakspapirer til hvert enkelt møte. 
 

9. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 godkjennes av kontrollutvalget og legges frem for 
kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget mener at årsmeldingen gir kommunestyret grunnlag 
for å følge med på om kontrollutvalget utfører sitt arbeid i tråd med lovverket og kommunestyrets 
vedtak. 

 

Vegårshei, 2.5.2019 

 

 
Helge Haugenes     Benedikte Muruvik Vonen 

Leder   Rådgiver/Sekretariat 
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Prosjektplan Barneverntjenesten Øst i Agder - del 2 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Vegårshei kontrollutvalg tar Prosjektplan Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber om å få 

rapporten oversendt når den foreligger. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 27.4.2017 sak 11/17 rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Barneverntjenesten Øst i Agder. Forvaltningsrevisjonen ble da gjennomført som et felles prosjekt for alle 

deltakerkommunene i Barneverntjenesten Øst i Agder, dvs. Gjerstad (vertskommune), Risør, 

Tvedestrand, Åmli og Vegårshei. Fokuset på dette prosjektet var ressurser, organisering og styring, og det 

ble pekt på en del forbedringsområder. Rådmennene i deltakerkommunene ble bedt om å: 

- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape en felles og 

tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene 

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 

samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll. 

 

Gjennom 2017 og 2018 fikk kontrollutvalget tilbakemeldinger fra rådmannen, og det var tydelig at 

utfordringer som gikk på styring og ansvarsfordeling i forbindelse med opprettelsen av felles 

barneverntjeneste var rettet opp i. 

 

Prosjektet Barneverntjenesten i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon bestod imidlertid av to deler, der del 

b (del 2) skulle se mer på tjenesteytelsen. Siden den felles barneverntjenesten var operativ først fra 

1.1.2016, var det naturlig å legge den delen av prosjektet som skulle se nærmere på tjenesteytelsen til 

slutten av planperioden. Dette utgjør det siste prosjektet i inneværende periode. Siden vertskommunen har 

det daglige ansvaret for tjenesten, er det naturlig at de øvrige kommunene i samarbeidet har en litt mer 

tilbaketrukket rolle i denne forvaltningsrevisjonen.  

 

Saksopplysninger: 
Formålet med denne forvaltningsrevisjonen vil være å se nærmere på selve tjenesteytingen i det 

interkommunale barnevernet, og hvordan barneverntjenesten ivaretar de oppgaver som følger av lov og 

forskrift. Revisjonen anbefaler at prosjektet gjennomgår saksbehandlingsprosessen fra barnevernet mottar 

bekymringsmelding, foretar en undersøkelse og frem til vedtak. Videre vil revisjonen se på hvordan 

barneverntjenesten arbeider med oppfølging og tilsyn med fosterhjem. Revisjonen ønsker så å undersøke 

hvordan Barneverntjenesten Øst i Agder jobber med å etterleve kravene til internkontroll, og som del av 
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dette hva som gjøres for å sikre god og tilstrekkelig kompetanse for å ivareta en forsvarlig tjeneste. 

Følgende problemstillinger er foreslått i prosjektet: 

1. Utøver Barneverntjenesten Øst i Agder tilfredsstillende saksbehandling i henhold til formelle 

krav, i prosessen fra bekymringsmelding til vedtak? 

2. Gjennomfører barneverntjenesten tilsyn med barn i fosterhjem i henhold til kravene i 

barnevernloven? 

3. Ivaretar Barneverntjenesten Øst i Agder pliktene til internkontroll, med særskilt fokus på kravene 

knyttet til kompetanse? 

 

Revisjonskriteriene for prosjektet vil i hovedsak hentes ut fra barnevernloven, forvaltningsloven, Forskrift 

om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester, Forskrift om medvirkning og 

tillitsperson, NOU 2016:16 Ny barnevernlov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse, 

Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene fra Barne- og likestillingsdepartementet og 

Saksbehandlingsrundskrivet fra Bufdir 2017. 

 

Prosjektet vil bruke ulike metoder, med intervjuer av nøkkelpersoner, utplukk av enkeltsaker, 

dokumentanalyse mm. Prosjektet vil ikke vurdere elementer som berører den faglige skjønnsutøvelse i 

sakene. Vi viser for øvrig til vedlagte forslag til prosjektplan i sin helhet. 

 

Selve prosjektet legges opp til å gjennomføres med Gjerstad kontrollutvalg som oppdragsgiver. Gjerstad 

kontrollutvalg vil behandle prosjektplanen i sitt møte 30.4.2019, så det vil være klart ved behandlingen av 

denne saken i Vegårshei kontrollutvalg, om planen er vedtatt slik den er foreslått. Dersom det er lagt opp 

til endringer, vil dette legges frem i møtet. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av første halvår 2020. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anser problemstillingene og avgrensningene for å være i tråd med vedtatt plan for 

forvaltningsrevisjon. Siden Gjerstad er vertskommune for barnevernstjenesten, og dermed fullt ansvarlig 

for utøvelsen av tjenesten, virker det hensiktsmessig at både prosjektplan og selve 

forvaltningsrevisjonsrapporten kun realitetsbehandles av kontrollutvalget i Gjerstad – men at 

kontrollutvalgene i Åmli, Tvedestrand, Vegårshei og Risør får prosjektplan samt rapporten til orientering. 

 

 

Vedlegg:  

Prosjektplan Barneverntjenesten Øst i Agder – del 2 
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FOR KONTROLLUTVALGET I GJERSTAD KOMMUNE  
PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET:  

BARNEVERNTJENESTEN 
ØST I AGDER – DEL 2 
AUST-AGDER REVISJON IKS, APRIL 2019  
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INNLEDNING  

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet.  

Planen skal redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og 

revisjonskriterier, eller grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og 

ressursbruk, inklusive bruk av eventuell ekstern bistand.  

 

BAKGRUNN:  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntjenesten Øst i Agder – del 2» ble bestilt av 

kontrollutvalget i Gjerstad kommune 05.02.2019 (sak 5/19), i tråd med vedtatt Plan for 

forvaltningsrevisjon. 

Barneverntjenesten Øst i Agder er en interkommunal barneverntjeneste med Gjerstad, Risør, 

Tvedestrand, Vegårshei og Åmli som deltakerkommuner, hvor Gjerstad er vertskommune 

etter kommuneloven § 28-1b. Felles barneverntjeneste ble politisk behandlet våren 2015, og 

tjenesten var operativ fra 01.01.2016 med lokalisering på Brokelandsheia. Barneverntjenesten 

har ved utgangen av 2018 21,9 årsverk, fordelt på tre ulike team: undersøkelser og hjelpetiltak 

for barn 0-6 år, undersøkelser og hjelpetiltak for barn 7-18 år og barn som bor i fosterhjem og 

institusjon.  

I mai 2017 behandlet kontrollutvalgene i alle fem deltakerkommuner rapporten 

«Barneverntjenesten Øst i Agder – del 1». Forvaltningsrevisjonen evaluerte organiseringen og 

etableringsprosessen knyttet til den nyetablerte barneverntjenesten, med fokus på 

kostnadsfordeling, styring, ansvar og ivaretakelse av brukerne i overgangsfasen. Som et 

resultat av at den interkommunale barneverntjenesten nå er inne i sitt fjerde år i funksjon, 

anser revisjonen det som hensiktsmessig å se nærmere på del 2 av oppdraget iht. overordnet 

analyse (2015-2016), som omhandler tjenesteyting og kvalitet i barneverntjenesten.   

 

FORMÅL  

Barneverntjenesten er en lovpålagt oppgave for alle norske kommuner, og skal etter 

generalistprinsippet være en tjeneste som tilbys i alle kommuner uavhengig av størrelse og 

økonomisk situasjon. Det kommunale ansvaret for barneverntjenesten er forankret i 

barnevernloven § 2-1, hvor det heter at tjenesten har ansvaret for å gi råd og veiledning, treffe 

vedtak i henhold til loven, forberede saker for behandling i fylkesnemnda samt iverksette og 

følge opp tiltak, jf. femte ledd. Kommunen har herunder ansvaret for forebyggende arbeid, 

hjelpetiltak i hjemmet, initiativ til plassering og oppfølging av barn utenfor hjemmet samt 

godkjenning av fosterhjem. Barnevernet har videre ansvar for mottak av meldinger, 

barnevernundersøkelser, omsorgstiltak, bistand i akutte krisesituasjoner samt vedtak og 

oppfølging av mindreårige flyktninger.  
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Formålet med denne forvaltningsrevisjonen vil være å se nærmere på selve tjenesteytingen i 

det interkommunale barnevernet, og hvordan barneverntjenesten ivaretar de oppgaver som 

følger av lov og forskrift.  

Det vil herunder være formålstjenlig å gjennomgå saksbehandling i prosessen fra barnevernet 

mottar bekymringsmelding, foretar en undersøkelse og frem til vedtak. Det vil følgelig være 

hensiktsmessig å vurdere beslutningsprosesser, dokumentasjon i enkeltsaker, hensynet til 

barnets versjon og etterlevelse av saksbehandlingsregler for øvrig. Det er videre ønskelig å se 

på hvordan barneverntjenesten arbeider med oppfølging og tilsyn med fosterhjem, da 

kommunen etter barnevernloven er pliktig til å føre tilsyn med ethvert barn i fosterhjem. 

Tilsynet skal sikre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg, og at de forutsetninger som lå 

til grunn for plasseringen blir fulgt opp, jf. bvl. § 4-22.  

Forskrift om internkontroll i barnevernet stiller flere krav til dokumentasjon og arbeid i 

barneverntjenesten. Kravet til internkontroll innebærer at barneverntjenesten skal ha 

systematiske tiltak som skal sikre at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og 

vedlikeholdes i samsvar med lovkrav. En gjennomgående faktor i internkontrollforskriften er 

kravet til ansattes kompetanse, kunnskap og ferdigheter. Kompetanse i barneverntjenesten er 

avgjørende for å sikre faglig gode tjenester. Etter barnevernloven er kommunen i tillegg 

ansvarlig for å sikre nødvendig opplæring av barnevernets personell, og alle ansatte er 

forpliktet til å delta i opplæring som anses nødvendig for å vedlikeholde deres kvalifikasjoner, 

jf. bvl. § 2-1 siste ledd. Prosjektet vil på bakgrunn av dette undersøke hvordan 

Barneverntjenesten Øst i Agder jobber med å etterleve kravene til internkontroll, herunder 

blant annet sikre god og tilstrekkelig kompetanse for å ivareta en forsvarlig tjeneste. 

 

PROBLEMSTILLINGER 

1) Utøver Barneverntjenesten Øst i Agder tilfredsstillende saksbehandling i henhold til 

formelle krav, i prosessen fra bekymringsmelding til vedtak? 

2) Gjennomfører barneverntjenesten tilsyn med barn i fosterhjem i henhold til kravene i 

barnevernloven? 

3) Ivaretar Barneverntjenesten Øst i Agder pliktene til internkontroll, med særskilt fokus 

på kravene knyttet til kompetanse? 

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene knyttet til dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vil blant annet være: 

 LOV-1992-07-17-100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

 LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 FOR-2005-12-14-1584 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov 

om barneverntjenester  
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 FOR-2014-06-01-697 Forskrift om medvirkning og tillitsperson 

 NOU 2016:16 Ny barnevernlov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse 

 Barne- og likestillingsdepartementet. Rutinehåndbok for barneverntjenesten i 

kommunene 

 Bufdir 2017 - Saksbehandlingsrundskrivet 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING:  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Stine 

Norrøne Beck, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming gjennom intervjuer med 

sentrale nøkkelpersoner innenfor barneverntjenesten. Det vil videre være hensiktsmessig med 

en gjennomgang av et utplukk enkeltsaker, for å undersøke dokumentasjon og andre formelle 

krav til saksbehandlingsprosessen. Revisjonen anser det også hensiktsmessig med en 

dokumentanalyse av rutinebeskrivelser, styringsdokumenter m.m., for å besvare 

problemstillingene best mulig. Prosjektet vil ikke vurdere elementer som berører kommunens 

faglige skjønnsutøvelse i sakene. Revisjonen åpner for øvrig opp for andre metodiske 

tilnærminger dersom dette anses som hensiktsmessig underveis i prosjektet. 

 

 

RESSURSER OG TIDSPLAN:  

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt i løpet av første halvår 2020. Tidsbruken 

anslås til omkring 500 timer.  

 

 

 

 

Arendal, 11. april 2019 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 19/02778-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport for skatteoppkreveren i Vegårshei 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Årsrapport 2018 fra skatteoppkreveren i Vegårshei tas til orientering 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport i samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. 

Den skal omtale skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring av krav og 

arbeidsgiverkontrollen. Årsregnskapet skal legges ved rapporten. Kommunen er administrativt overordnet 

myndighet, og rapporten til kommunale styringsorganer skal sikre at de er kjent med skatteoppkreverens 

resultater og måloppnåelse. Faglig overordnet myndighet er Skatteetaten, og Riksrevisjonen er revisor. 

 

Saksopplysninger: 
Kemneren opplyser at det er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse hos Kemneren i Østregionen, Aust-

Agder, som er skatteoppkrever for Vegårshei, Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Åmli kommune. Det vises 

videre til at resultatmålene for samtlige av de 6 måleparameterne i resultatavtalen med Skatteetaten ble 

nådd. 

 

Skatteoppkreveren for Vegårshei kommune er tilsluttet Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. 

Måltall for antall utførte kontroller er 5, og dette er også gjennomført. Det ligger marginalt under 

målkravet på 5 % fra skattedirektoratet. Kemneren er fornøyd med arbeidet som utføres av 

arbeidsgiverkontrollen. 

 

Skatteetaten har gjennomført kontorkontroll med skatteoppkreveren innen området skatteregnskap. 

Skatteetaten finner at utførelsen av oppgavene i det alt vesentlige er i samsvar med regelverk. Det er ikke 

gitt pålegg fra regional skatteenhet i 2018. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget skal ikke lenger gi en uttalelse til kemnerens årsregnskap, men skal gjøres kjent med 

skatteoppkreverens resultater og måloppnåelse. 

 

Vedlegg:  
Årsrapport med årsregnskap skatteoppkreveren i Vegårshei 2018 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Vegårshei kommune 
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Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler   
15.02.2019  

    
Frode Bratlie 

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 

  48122731 

 
 Skatteetaten.no 

  
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5308075 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

 
 
Kommunestyret i Vegårshei kommune 
Molandsveien 11 
4985 VEGÅRSHEI 
 
 
 
 
 
 

 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Vegårshei 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Tvedestrand, Gjerstad, Risør, Åmli og Vegårshei. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
0,53 0,58 0,58 

 
Antall årsverk inkluderer 0,08 årsverk disponert av Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder.  
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. 
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Vegårshei kommune viser per 31. desember 2018 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 
til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 175 968 725 og utestående restanser2 på kr 3 125 949.  
 
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Vegårshei kommune.  
 

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 95,50 99,25 95,99 96,38 

Forskuddstrekk 2017  99,93 100,00 100,00 99,94 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 99,30 99,52 99,25 99,22 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,92 100,00 100,00 99,95 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 98,50 98,77 92,60 98,84 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,88 99,99 99,97 99,84 
 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Vegårshei kommune er tilsluttet Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. 
 
Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 
2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region (i 
%) 

104 5 5 4,8 5,7 4,8 
 
Skatteoppkrever/kontrollmiljø har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med 
Skatteetaten, blant annet mot arbeidslivskriminalitet (Akrim). Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for 
arbeidet mot Akrim og svart økonomi. Tverretatlige samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot Akrim, og 
dette har vært en arbeidsform som har vært prioritert også i 2018. Dette er et område som i dag ikke har 
direkte styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra skatteoppkrever har vært og er viktig 
for de gode resultatene som satsingen gir. 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2018.  
 
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, 
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk 
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkrever om resultatkrav og det er avholdt dialogmøte          
29. januar 2018 i Kristiansand, hvor det ble gitt mulighet for innspill.  
 
Det er gjennomført styringssamtale med skatteoppkrever 11. april 2018. Temaene i samtalen har vært 
resultatkravoppnåelse, faglig tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, arbeidsgiverkontroll, 
innkreving og skatteregnskap, prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra 
skatteoppkrever omressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret. 
 
 
Med hilsen 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 
                                                                                                                         Elisabeth Gylder Vingereid 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av  
skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for 
skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 

 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for  
arbeidsgiverkontrollområdet 

 
Kopi til:  Skatteoppkreveren for Vegårshei kommune 
  Kontrollutvalget for Vegårshei kommune 
  Rådmann/administrasjonssjef for Vegårshei kommune 
  Riksrevisjonen 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Samordnet kalender for tilsyn og kommunal egenkontroll 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn med 

kommunene. Denne saken er et ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av tilsynsvirksomheten 

rettet mot kommunen, og å gjøre de planlagte tilsynene for 2019 kjent for kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatteetaten, Statsarkivet i Kristiansand, 

Mattilsynet og Parkeringstilsynet utarbeidet en felles tilsynskalender for planlagte statlige tilsyn med 

kommunesektoren for 2019 jf. kapittel 10 A i Kommuneloven. Kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen 

har i tillegg bidratt med informasjon om pågående og planlagte forvaltningsrevisjoner. Tilsynskalenderen 

for 2019 er tilgjengelig på Fylkesmannens hjemmeside.  

 

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2019 som viser aktuelle tilsyn for Vegårshei kommune: 

 

Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat(er) 
Dato/Første 

dato 

Vegårshei kommune Stedlig tilsyn med arkivholdet 
i Vegårshei kommune 

Arkiv Arkivverket 17. januar 

Kommuneadm. og 
skoler 

Spesialundervisning Utdanning/oppvekst Aust-Agder Revisjon Vår 2019 

Vegårshei kommune Rehabilitering    FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

Uke 43 

Avløp Avløp Miljø FMAV - 
Miljøvernavdelingen 

høst 

Vannverk: Myra, 
Ubergsmoen 

Prøvetakningsplan Drikkevann Mattilsynet September 

        

  

 

I ny kommunelov som trer i kraft fra konstituering av nytt kommunestyre høsten 2019, får fylkesmannen 

et enda større krav om samordning av statlige tilsyn og kommunal egenkontroll. Det foregår for tiden en 
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del arbeid i ulike fylkesmannsembeter og i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å 

bedre samordningen mellom ulike statlige tilsyn, og mellom statlige tilsyn og kommunal egenkontroll. 

Dette arbeidet vil kontrollutvalget kunne bli informert om etter hvert. 

 

I tillegg vil rådmannen i ny kommunelov få krav om årlig å legge frem resultater av statlige tilsyn for 

kommunestyret. Dette vil bidra til å sikre at viktig informasjon knyttet til om tjenesteytingen skjer i 

henhold til lovkrav vil tilfalle politisk ledelse i kommunen. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener at det er positivt at samordningen mellom ulike statlige tilsyn, og mellom statlige 

tilsyn og kommunal egenkontroll, styrkes i ny kommunelov. Dette vil kunne tilpasse tilsynstrykket for 

den enkelte kommune. I tillegg vil det kunne bidra til at det ikke skjer dobbeltarbeid mellom 

fylkesmannen og kontrollutvalget (forvaltningsrevisjoner), men at disse heller kan utfylle hverandre. 
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Orienteringer fra revisor 2.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde 

utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i Vegårshei 

kommune. 
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Referatsaker 2.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget 

a. 26.02.2019: Ingen aktuelle saker 

b. 26.03.2019: 

i. RS 1/19 Protokoll fra Vegårshei kontrollutvalg 14.2.2019 

ii. PS 30/19 Forvaltningsrevisjon – Spesialundervisning Vegårshei 

2. Virksomhetsbesøk RTA AS for kontrollutvalgene i eierkommunene - utsettelse 

3. Fagkonferansen FKT 4.-5.6.2019 Kristiansand 

4. Temarks vårkonferanse Arendal 26.4.2019 

5. Neste møte 
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Eventuelt 2.5.2019 
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