Meeting Book: Bamble kontrollutvalg (08.04.2019)

Bamble kontrollutvalg
Date: 2019-04-08T10:00:00
Location: Rådhuset, møterom Langen
Note:
Forfall meldes til utvalgets sekretariat på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043.
Vara møter bare etter eget varsel.
Medlem Ann Helen Storø har meldt forfall, og Svein Inge Nyhus kalles med dette inn som vara.
I tillegg møter følgende:
Daglig leder Frisk Bris Bamble KF Henning Weider, sak 5/19
Rådmann Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang, sak 6/19
Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 6/19
Kommunalsjef skole og barnehage Trond Gausnes, sak 7/19
Tidl. rådmann Tore Marthinsen, sak 8/19
Revisjonssjef Kjell Ekman, sak 8/19
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00044-9
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
08.04.2019

Godkjenning av innkalling 8.4.2019
Forslag fra sekretariatet:
Innkalling til møte 8.4.2019 godkjennes.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00044-8
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
08.04.2019

Godkjenning av protokoll 11.2.2019
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møte 11.2.2019 godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll Bamble kontrollutvalg 11.02.2019
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Møteprotokoll
Bamble kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

11.02.2019 kl. 10:00-11:00
Rådhuset, møterom Synken
19/00044

Til stede:

Bård Hoksrud, Aase Kristine Salen Hagen, Carl-Otto Thommesen, Tom Rune
Olsen

Møtende
varamedlemmer:

Ingjerd Abrahamsen Michaelis for Storø

Forfall:

Ann Helen Storø

Andre:

Telemark kommunerevisjon: Revisor Lisbet Fines
Temark: daglig leder Line Bosnes Hegna

Protokollfører:

Line Bosnes Hegna

Sakskart

Side
Møteinnkalling

1/19

19/00044-2

Godkjenning av innkalling 11.2.2019

3
Møteprotokoll

1/19

19/00044-1

Godkjenning av protokoll 3.12.2018

4
Saker til behandling

1/19

18/13220-3

Medlemskap og støtte til organisasjoner - Bamble

5

2/19

18/13214-3

Bestilling av selskapskontroll Vekst i Grenland IKS - Bamble

6
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3/19

19/01046-2

Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019

7

4/19

19/02851-1

Orienteringer fra revisor 2019 Bamble

8

5/19

19/02862-2

Referatsaker 11.2.2019

9

6/19

19/02856-1

Eventuelt 11.2.2019

10

Langesund, 11.02.2019
Bård Hoksrud
Kontrollutvalgsleder

Line Bosnes Hegna
Sekretær for utvalget
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Møteinnkalling

1/19 Godkjenning av innkalling 11.2.2019
Handsama av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
11.02.2019

Forslag fra sekretariatet:
Innkalling til møte 11.2.2019 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Innkalling til møte 11.2.2019 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
1/19
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Møteprotokoll

1/19 Godkjenning av protokoll 3.12.2018
Handsama av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
11.02.2019

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møte 3.12.2018 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Protokoll fra møte 3.12.2018 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
1/19
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Saker til behandling

1/19 Medlemskap og støtte til organisasjoner - Bamble
Handsama av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
11.02.2019

Forslag fra sekretariatet:
Oversiktene tas til orientering.
Møtebehandling
Vedlagte lister lagt frem til orientering. Vedlegges protokollen.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Oversiktene tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
1/19
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2/19 Bestilling av selskapskontroll Vekst i Grenland IKS - Bamble
Handsama av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
11.02.2019

Saknr
2/19

Forslag fra sekretariatet:
Bamble kontrollutvalg bestiller selskapskontrollen Vekst i Grenland IKS – gjennomføring og
måloppnåelse i tråd med tilsendt prosjektplan og justert tilbud fra Telemark
kommunerevisjon.
Møtebehandling
De andre kommunene som også var aktuelle bestillere i prosjektet, har vedtatt at de ikke skal
gjennomføre denne selskapskontrollen.
Forslag til vedtak: Kontrollutvalget bestiller ikke selskapskontroll av Vekst i Grenland IKS
nå. Prosjektet tas opp i forbindelse med ny plan for selskapskontroll for neste periode.
Votering
Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget bestiller ikke selskapskontroll av Vekst i Grenland IKS nå. Prosjektet tas opp
igjen i forbindelse med ny plan for selskapskontroll for neste valgperiode.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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3/19 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019
Handsama av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
11.02.2019

Saknr
3/19

Forslag fra sekretariatet:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2019 tas til
orientering.
Møtebehandling
Ingen merknader.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2019 tas til
orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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4/19 Orienteringer fra revisor 2019 Bamble
Handsama av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
11.02.2019

Saknr
4/19

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
Revisor Lisbet Fines orienterte kontrollutvalget om det løpende revisjonsarbeidet i
kommunen:
- Internkontroll i kommunen
- Momskompansasjon gjennomgang
- Økonomistyring i prosjekter
- Var med i møte med selvkost, eksternt firma som bistår kommunen.
Oppdatering angående forvaltningsrevisjon om byggesak i Bamble
- Behov for avklaring av omfanget av prosjektet.
- Kontrollutvalget ønsker fortsatt full gjennomgang av saken.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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5/19 Referatsaker 11.2.2019
Handsama av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
11.02.2019

Saknr
5/19

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
Henvendelse om Bamble Bruk. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra rådmann. Hvilke
advokatutgifter er tatt med i selvkostregnskapet og hvorfor. Spørsmål om bruk av advokaten,
som er utenfor rammeavtalen. Ønsker også at revisjonssjef Ekman skal delta på neste møte.
Forslag til tillegg i vedtak:
Henvendelse fra Bamble Bruk tas opp i neste møte.
Neste møte starter kl 09:00.
FKT-konferansen: Johnsen og Hagen reiser. Hoksrud prøver å reise til vårkonferansen.
Votering
Forslag til vedtak med tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Henvendelse fra Bamble Bruk tas opp i neste møte.
Neste møte starter kl 09:00.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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6/19 Eventuelt 11.2.2019
Handsama av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
11.02.2019

Saknr
6/19

Møtebehandling
Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann om hvordan kommunen følger opp
arbeidet i Samarbeidsutvalget (SU) for barnehage og skole.
Votering
Forslag til vedtak fremmet i møte er enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann om hvordan kommunen følger opp
arbeidet i Samarbeidsutvalget (SU) for barnehage og skole.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/04550-3
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
08.04.2019

Årsregnskap og årsmelding 2018 Frisk Bris Bamble KF
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget anser at særregnskapet 2018 for Frisk Bris Bamble KF er revidert på en betryggende
måte, og oversender følgende uttalelse om særregnskapet til kommunestyret (med kopi til
formannskapet):
Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2018 for Frisk Bris Bamble KF. Telemark kommunerevisjon
har avlagt normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler
som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen.
Særregnskapet viser et netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk på kr 27 973.
Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Frisk Bris Bamble KF
pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. denne datoen i samsvar med lov,
forskrift og god regnskapsskikk i Norge.
Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet for Frisk
Bris Bamble KF fastsettes som Frisk Bris Bamble KFs årsregnskap for 2018.

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

Saksopplysninger:
Særregnskapet for Frisk Bris Bamble KF er lagt frem av daglig leder og er vedtatt av styret i foretaket.
Revisjonsberetningen ble avlagt den 18.3.2019. Disse dokumentene danner grunnlaget for
kontrollutvalgets uttalelse.
Særregnskapet viser et netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk på kr 27 973. I foretakets
årsmelding er det gitt en god redegjørelse for foretakets virksomhet i 2018.
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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 foretaket i henhold til krav i lov og forskrift, og at de etter egen oppfatning har innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for sin konklusjon. Videre gis en beskrivelse
av revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet.
Revisjonen konkluderer med at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og i det alt
vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til foretaket pr. 31.12.2018 og av
resultatet for regnskapsåret 2018. Revisjonen mener at de disposisjoner som ligger til grunn for
særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet
stemmer med regulert særbudsjett. Revisjonen mener at opplysningene i årsberetningen om
særregnskapet er konsistente med særregnskapet 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 foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Daglig leder Henning Weider i Frisk Bris Bamble KF vil presentere årsregnskapet og virksomheten i
møtet.
Oppdragsrevisor Lisbet Fines vil legge frem revisjonsberetningen.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet viser til revisors beretning om særregnskapet for 2018 for Frisk Bris Bamble KF, og finner
at denne gir grunnlag for å konkludere med at foretakets årsregnskap er revidert på en betryggende måte.
Vedlegg:
Revisors beretning Frisk Bris Bamble KF
Årsregnskap Frisk Bris Bamble KF 2018
Årsmelding Frisk Bris Bamble KF 2018
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.:359I 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Til
Kommunestyret
i Bambie kommune

Distriktskontor:
Postboks83,3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00
Foretaksregisteret:

985 867 402 MVA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Vår ret :
19/433/fini
Deres ref.:
Arkivkode: 814610/4

Uttalelse om revisjon av særregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert særregnskapet for Frisk Bris Bambie KF som viser et netto driftsresultat og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 27 973. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2018
og driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, samt noter til særregnskapet, herunder
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til og et regnskapsmessig mindreforbruk
per 31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene flSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige
av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsmelding utenom henvisninger til og utdrag fra særregnskapet, men inkluderer ikke særregnskapet og
revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese Øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
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henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet <(Konklusjon om årsberetningen)) under uttalelse om
øvrige lovmessige krav.

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

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

Uttalelse om øvrige Iovmessige krav

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

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

Porsgrunn, 18.3.19
elemark k
munerevisjon IKS

)

Kje P. Ekman
Op ragsansvarlig/statsautorisert revisor
Oppdragsrevisor/registrert revisor

Kopi:

Kontrollutvalget
Frisk Bris Bamble KF
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/03669-7
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
08.04.2019

Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget anser at årsregnskapet 2018 for Bamble kommune er revidert på en betryggende måte,
og oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse til Bamble kommunes
årsregnskap 2018:
Kontrollutvalget har behandlet Bamble kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med årsregnskapet
forelå årsmelding fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon 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 avlagt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen
av årsregnskapet.
Bamble kommunes årsregnskap 2018 viser kr 791 157 767 til fordeling drift og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 16 454 652. Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse.
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 Bamble 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 som positivt at det forholdet revisjonen tok forbehold om i
revisjonsberetningen for 2017, nå er rettet opp i. Det gjaldt at investeringsregnskapet ble avsluttet med et
udekket beløp på ca. kr 35,3 mill., i strid med kommunestyrets vedtak, forskrift og veileder på området. I
tillegg merker kontrollutvalget seg som positivt revisjonens kommentarer om at det stort sett er god
budsjettoppfølging gjennom året, og at kommunens likviditet er god.
Kontrollutvalget merker seg videre revisjonens kommentarer om andre forhold som er uheldige, men som
ikke er så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget forventer at
følgende forhold blir fulgt opp i regnskapsåret 2018:
- Det er brukt fond til finansiering av Frier Vest AS, noe som bygger på et vedtak fra
kommunestyret i 2016, men som burde vært gjentatt i 2018.
- Revisjonen har påpekt manglende avsetning til tap av krav, noe som resulterer i at balanseposten
for utestående krav muligens er vurdert for høyt.
- Netto resultatgrad på 0,7 % er langt under anbefalt nivå (fra Teknisk beregningsutvalg på vegne
av Regjeringen) på 1,75 % over tid. Revisjonen viser til at slike resultater ikke er bærekraftig
over tid.
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Kommunens lånegjeld er økende, og vil fortsette slik fremover. Jo høyere gjeldsgrad kommunen
får, desto mer reduseres kommunens handlingsrom. Revisjonen viser til at Bamble kommune har
vedtatt i sin handlingsplan at gjeldsgraden ikke skal øke i perioden.
Revisjonen har påpekt at de også i 2018 har sett enkelte eksempler på at kontroll av om rutiner
innen den økonomiske internkontrollen faktisk etterleves og fungerer, ikke er til stede.

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte årsregnskapet for Bamble
kommune fastsettes som Bamble 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 Bamble kommune ble fremlagt for revisjonen av rådmannen 15.2.2019, og utkast til
årsberetning ble fremlagt for revisor 13.3.2019. Endelig utgave av årsberetningen følger med saken.
Revisjonsberetningen ble avgitt den 22.3.2019. I tillegg har revisjonen avgitt rapport om revisjon av
regnskapet for Bamble kommune for 2018 til kontrollutvalget. Disse dokumentene danner grunnlaget for
kontrollutvalgets uttalelse.
Årsregnskapet viser kr 791 157 767 til fordeling av drift, et netto driftsresultat på kr 8 620 807 og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16 454 652. Vedlagt Årsmelding del 1 inneholder det formelle
årsregnskapet og årsberetning med tabeller og noter. Årsmelding del 2 er enhetenes årsmeldinger.
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 Bamble 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.
Rapporten om revisjon av regnskapet for Bamble kommune 2018 til kontrollutvalget forklarer revisjonen
av årsregnskapet nærmere enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Revisor påpeker her en del
forhold som kan ha betydning for forståelsen av regnskapet og kommunens økonomiske stilling, og som
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er uheldige, men som ikke er så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i revisjonsberetningen.
Kontrollutvalget bør forvente at de omtalte forholdene blir fulgt opp i regnskapsåret 2018:
- Det er brukt fond til finansiering av Frier Vest AS, noe som bygger på et vedtak fra
kommunestyret i 2016, men som burde vært gjentatt i 2018.
- Revisjonen har påpekt manglende avsetning til tap av krav, noe som resulterer i at balanseposten
for utestående krav muligens er vurdert for høyt.
- Netto resultatgrad på 0,7 % er langt under anbefalt nivå (fra Teknisk beregningsutvalg på vegne
av Regjeringen) på 1,75 % over tid. Revisjonen viser til at slike resultater ikke er bærekraftig
over tid.
- Kommunens lånegjeld er økende, og vil fortsette slik fremover. Jo høyere gjeldsgrad kommunen
får, desto mer reduseres kommunens handlingsrom. Revisjonen viser til at Bamble kommune har
vedtatt i sin handlingsplan at gjeldsgraden ikke skal øke i perioden.
- Revisjonen har påpekt at de også i 2018 har sett enkelte eksempler på at kontroll av om rutiner
innen den økonomiske internkontrollen faktisk etterleves og fungerer ikke er til stede.:
Oppfølging av tidligere revisjonsmerknader
Kontrollutvalgsforskriften § 8 sier at kontrollutvalget skal påse at forhold som revisor påpeker i
årsregnskapet blir fulgt opp. Revisor påpekte gjennom nummerert brev til årsregnskapet 2017 at
investeringsregnskapet ble avsluttet med et udekket beløp på kr 35 297 291. Dette skyldtes at det ikke var
foretatt tilstrekkelig låneopptak for å kunne finansiere årets investeringer fullt ut, slik kommunestyret
hadde vedtatt. Dette var i tillegg i strid mot en grunnleggende forutsetning i Forskrift om årsbudsjett og
Veileder om investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Revisjonen beskriver at dette
forholdet nå er rettet opp i.
Rådmannen og plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg vil presentere årsregnskapet og årsmeldingen i
møtet.
Oppdragsrevisor Lisbet Fines vil legge frem revisjonsberetningen.

Vurdering fra sekretariatet:
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Som et ledd i
dette arbeidet la Telemark kommunerevisjon IKS i kontrollutvalgets møte 3.9.2018 frem overordnet
revisjonsstrategi for regnskapsåret 2018. Revisjonen rapporterer på sitt arbeid i forhold til strategien i
rapporten til kontrollutvalget om revisjon av regnskapet for Bamble kommune for 2018, i tillegg til
fortløpende orienteringer fra revisor i alle møter i kontrollutvalget. Så langt sekretariatet kan se, har
revisjonen fulgt opp intensjonene i den overordnede revisjonsstrategien for regnskapsåret 2018.
Vedlegg:
Revisors beretning regnskap 2018
Rapport til kontrollutvalget Bamble kommune 2018
Årsmelding del 1
Årsmelding del 2
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Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tlf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Til
kommunestyret i Bamble kommune

Distriktskontor:
Postboks83,3833 Be
TIf.:35 05 90 00
Foretaksregisteret:

985 867 402 MVA

Vår ref.:
19/484/fini
Deres ref.:
Arkivkode: 814200/4

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Bamble kommunes årsregnskap som viser kr 791 157 767 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16 454 652. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018,
driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen
og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Bamble kommune per 31. desember 2018,
og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av
kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med
disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsmelding, ut over det lovbestemte kravet i KL § 48, 5. ledd som er samlet i årsmeldingens del
1, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet,
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
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feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for
øvrig til avsnittet ((Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

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

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

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

Skien, 22. mars 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Op dragsansvarlig/statsautorisert revisor

Kopi:

Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmann Tore Marthinsen

Lisbet Fines
Oppdragsrevisor/registrert revisor
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Del 1
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Årsmelding 2018

Rådmannens kommentarer
Kommunestyret behandlet budsjettet for 2018 den
14.12.2017 i K-sak 104/17. Opprinnelig budsjett for
2018 hadde 1.128 mill. kroner i brutto driftsutgifter og
110 mill. kroner i investeringsutgifter. Budsjettet viste
en ubalanse mellom inntekter og utgifter som ble
finansiert ved forutsatt bruk av 16 mill. kroner fra fond,
og det er derfor igangsatt en prosess for å få balanse
mellom inntekter og utgifter for årene fremover.
Resultat 2018
Bamble kommune har avlagt årsregnskapet for 2018
med et regnskapsmessig overskudd på 16,5 (11,1 i
2017) mill. kroner. Resultatet før avsetninger viser
et netto driftsresultat på 8,6 (49,7) mill. kroner. Dette
er reduksjon på 41,1 mill. kroner.
I 2018 var driftsinntektene på 1.193 (1.171) mill.
kroner, av dette var 812,2 mill. kroner, 68 %, skatt og
rammetilskudd. Driftsutgiftene var på 1.189 (1.155) mill
mill. kroner, hvorav 775,1 mill. kroner, 63 %, var lønn
og sosiale utgifter. Netto finansutgifter, renter, avdrag
og kapitalinntekter var på 47,8 (19,9) mill. kroner.
Kommunens totale driftsfond utgjør 215,1 (218,4) mill.
kroner, hvorav enhetenes driftsfond er på 156,9 (144,1)
mill. kroner, og felles driftsfond er på 58,2 (74,3) mill.
kroner. Fondsdisponeringene er i henhold til vedtatte
reglementer.
Regnskapsresultatet
Netto driftsresultat viser kommunens finansielle
handlefrihet og er kommuneregnskapets viktigste
resultatbegrep. Netto driftsresultat ble positivt på 8,6
mill.kr. 0,7 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat er
41,1 mill. kroner lavere enn i 2017. Tabellen nedenfor
viser at utgiftsveksten i drifta var høyere enn
inntektsveksten, i tillegg er netto finansutgifter økt med
27,8 mill. kroner i 2018.
Tall i mill. kroner
Andre driftsrelaterte
inntekter inntekter
Skatter og
rammetilskudd
Sum driftsinntekter
Lønn og sosiale utgifter
Andre driftsrelaterte
utgifter
Sum driftsutgifter
Renteinntekter, utgifter, avdrag ol.
Finansavkastning
Sum finansutgifter
Netto driftsresultat

2018

2017

-381,3

-382,1

Endring
0,9

-0,2 %

-812,2 -789,2 -23,0
-1 193,5 -1 171,3 -22,2
775,1
752,8 22,3

2,9 %
1,9 %
3,0 %

362,0
348,8 13,2
1 137,1 1 101,6 35,5

3,8 %
3,2 %

41,4
6,3
47,8
-8,6

39,4 2,0
5,2 %
-19,4 25,8 -132,7 %
20,0 27,8 139,0 %
-49,7 41,1 -82,7 %

Kommunens likviditet er fortsatt god, noe som i
hovedsak skyldes at kommunen har driftsfond på 215,1

mill.kr. Regnskapet avsluttes med et overskudd på 16
mill. kroner.
I budsjettbehandlingen for 2019-2022 ble kommunens
driftsfond i sin helhet disponert. I tillegg til svingninger i
skatteinngang og lønnsoppgjør oppstår det saker i løpet
av året med finansieringsbehov slik som
reguleringsplaner, nye tiltak, budsjettjusteringer mv.
6,5 mill. kroner av overskuddet anbefales avsatt til
driftsfondet som buffer i 2019. I tillegg anbefales det å
tilbakeføre 10 mill. kroner til finansbufferfondet.
Avvik i forhold til budsjettet
Kommunestyret behandlet i 2018 flere saker med
budsjettjusteringer. Totalt er det i løpet av året bevilget
17,9 mill. kroner til ulike tiltak:
Bevilgning Tall i tusen kroner
Årsmeldingen 2017 32/18:
Øyhoppingsprosjektet
Turistkontoret Langesund
Kjøp av Gamle Stathelle skole
Dykkerberedskap
Elektriske sykler
Uteområder kommunale barnehager
Uteområder barneskoler
Utstyr i kulturskolen
Utstyr fritidsklubbene
Nye møbler til kafeen på Herresenteret
Nærmiljøtiltak i regi av Velforeninger
Miljøtiltak i landbruket
Skolemat
Reguleringsplan Gassveien
Driftsrapporten 1.tertial 51/18:
Birkelandsprosjektet
Tilskudd til andre trossamfunn
Områdeplan Grasmyr
Sundbykåsa
Etterbruk Croftholmen
Økning husleie biblioteket
Skjærgårdshallen
Driftsrapporten 2.tertial 81/18:
K-sak 72/18 Selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS
Økt egenkapitaltilskudd Klp
Prisjustering innskudd omsorgsboliger 2017/2018
Andre saker:
K-sak 13/18 kontingent Grenland Friluftsråd
K-sak 18/18, Langesunds ytre byområde syd og øst
Vedtatt brukt i perioden 2019-2022 (K-sak 97/18)
Sum

250
80
1 250
50
350
300
300
150
200
200
700
700
700
1 600
80
150
2 500
500
100
100
2 000
432
316
2 318
93
1 000
1 519
17 938

Regnskapsmessig overskudd på 16,5 mill. kroner
fremkommer som avvik mellom revidert budsjett og
regnskap.
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Årsmelding 2018
Avvik ift. Budsjett Tall i 1.000 kroner
Ordfører
Kirkelige formål og andre trossamfunn
Kommunalteknikk, renovasjon, vann og
avløp
Barne- og familievern, og Oppvekst
Felles lønns- og pensjonsutgifter
Skatt og rammetilskudd
Eiendomsskatt
Andre generelle statstilskudd,
rentekompensasjon
Overskudd 2018

aldersgruppen 20-44 år. Det er også en nedgang i de
yngre aldersgruppene (0-19 år), med en tilsvarende
økning i aldersgruppen 67-90+ år. Det er således en
tydelig forskyvning i kommunens demografiske
sammensetning, slik som tilfellet har vært de seneste
årene.

-11
-94
-498
2 214
5 370
6 738
-101

Den nasjonale folkeveksten var i 2018 på 0,6 %. I
gjeldende kommuneplan har kommunen en vedtatt
målsetting om å ha en befolkningsvekst på samme nivå
eller høyere enn den nasjonale veksten. Dette er et mål
vi per i dag ikke har nådd.

-533
16 455

Investeringer

Skatteinngangen på landsbasis ble høyere enn
regjeringens anslag i høstens statsbudsjett, og dette
har gitt Bamble en merinntekt på 6,7 mill. kroner.
Kommunen har 314,0 mill. kroner plassert i
finansmarkedet. Netto tap på avkastningen i 2018 er på
4,6 mill. kroner, mens budsjettert avkastning var på
11,3 mill. kroner. I henhold til finansreglementet er
differansen på 15,8 mill. kroner brukt av
finansbufferfondet.
Personal
Ved utgangen av 2018 var det 984,1 årsverk, og dette
er en økning på 18,2 årsverk fra utgangen av 2017.
Kommunen har 48,8 midlertidige årsverk, 16,5 færre
enn året før. Bamble kommune er en IA-bedrift, og har
mål for redusert sykefravær og for ansattes trivsel på
jobb. Målene er diskutert mellom de ansattes
organisasjoner og arbeidsgiver, og er omforente. I 2018
har det vært fokus på virksomheter med høyt
sykefravær, og kommunen har gjennom målrettede
tiltak oppnådd en positiv nedgang i sykefraværet
innenfor virksomheter som tradisjonelt sett har hatt et
høyt fravær. Kommunen får også gode
tilbakemeldinger fra Bedriftshelsen når det gjelder
bruken av resultatene fra trivselsundersøkelsen til
videre fokus og utvikling av arbeidsmiljø. I 2018 hadde
Bamble kommune et sykefravær på 7,6 % (7,8 % i
2017).
Endringer i folketallet
I 2018 ble folketallet i Bamble redusert med 94
personer, og er nå på 14 089 personer. Dette er en
reduksjon på 0,66 %. Reduksjonen er størst i

Investeringsregnskapet for 2018 viser totale kostnader
på 238,9 mill. kroner. Av dette er 140,9 mill. koner
brutto investeringer i anleggsmidler, og de største
investeringene er:
Tall i mill. kroner
Investeringer iht. Vann- og avløpsplan
Boliger Nustadjordet
Veg- og trafikksikkerhetstiltak
Dampskipsbrygga Langesund
Nye gravplasser Eik gravlund
Innløsning festetomter Rugtvedt
Grasmyr, programmering, planlegging og
usikkerhetsavsetning

27,1
13,8
12,4
11,3
10,3
9,8
8,1

Det er totalt 78 større og mindre investeringsprosjekter
og flere større prosjekter er under planlegging og
oppstart slik som Nustadjordet, Nustadbakken og
Grasmyrutbyggingen, samt utvidelsen av gravlunden på
Eik.
Årsmelding 2018
Med dette avlegges Bamble kommunes årsmelding
med årsregnskap og årsberetning for 2018 i henhold til.
gjeldende regelverk, lover, forskrifter og reglementer.
 Del 1 inneholder kommunens regnskap med noter,
samt årsberetning med opplysninger om
kommunens økonomiske stilling, forhold av
vesentlig betydning, tiltak for å sikre betryggende
kontroll, høy etisk standard og for likestilling.
 Del 2 redegjør for resultatene og utviklingen for
enhetenes drift og i tjenestene i henhold til vedtatte
målsetninger.
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Årsmelding 2018

Innstilling til vedtak

Kommunestyret vedtar:
1. Årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes.
2. Regnskapsmessige disposisjoner godkjennes slik de fremkommer i årsregnskapet og årsmeldingen.
3. Regnskapsmessig overskudd fra drift på kr.16.454.651,58 disponeres ved at det avsettes kr.10.000.000,- til
finansbufferfondet og kr.6.454.651,58 til driftsfondet.
4. Investeringsregnskapet foreslås avsluttet med følgende omdisponeringer:
Budsjettendringer 2019
Disponering
årsavslutning

Tall i 1000 kroner
6158 Kjøp/salg kommunale utleieboliger, inndras som del av finansieringen av Nustadjordet
6135 Opprustning leiligheter Lenes Ås. Tilbakebetaling husbanktilskudd
6135 Ny innkjørsel Lenes ås, avsetning

-7 065
3 249
492
-932

6735 Boligfelt Kjærlighetstien, prosjektet avsluttes
6907 Salg av boligtomter, inntekter disponeres

-2 431

6908 Salg av boligtomter på Rakkestadfeltet, inntekter disponeres
6972 Bruk av lån / opptak lån reduseres

-378
7 065

Netto

0

5. Ubrukte netto lånefinansierte bevilgninger i investeringsbudsjettet fra 2018 på kr.85.010.614,- videreføres i
budsjettet for 2019 jf. Årsmelding tabell 17 Netto investeringsrammer.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr. 85.010.614,- til finansiering av investeringer fra 2018 i 2019, i
tillegg til budsjettert låneopptak i budsjettvedtaket for 2018.

Side 5 av 105

6/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune - 19/03669-7 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune : Årsmelding 2018 - Del 1

Årsmelding 2018

Årsberetning og regnskap 2018
Årsberetningen inneholder pliktig informasjon iht.
kommunelovens § 48 pkt.1. Den skal gi opplysninger
om forhold som er viktige for å bedømme
kommunens økonomiske stilling, og det skal
redegjøres for måloppnåelse og resultatene for
virksomhetene. I tillegg skal årsberetningen gi
informasjon om andre forhold av vesentlig betydning
for kommunen som ikke fremkommer av
årsregnskapet.

I henhold til forskrift om årsbudsjett §10 skal det
redegjøres for vesentlige avvik mellom utgifter i
årsregnskapet og bevilgninger til formålet i revidert
budsjett. Tilsvarende skal det redegjøres for
vesentlige avvik mellom inntekter i årsregnskapet og
regulert budsjett. Slik vesentlig informasjon er
samlet i dette kapittelet, eventuelt med henvisning
til andre kapitler i dokumentet.
Regnskapsprinsippene er nærmere beskrevet under
kapittelet om årsregnskap og noter

Driftsresultatet
Nedenfor vises kommunens driftsresultat, avvik i
forhold til korrigert budsjett og endring fra forrige år.
Årsmelding tabell 1 Driftsresultat
Tall i 1.000 kroner

Regnskap
2018

Revidert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett
2018

Avvik

Regnskap
2017

Endring

Sum driftsinntekter

1 193 482

1 142 433

1 108 285

51 049

1 171 323

22 159

Sum driftsutgifter

1 188 771

1 167 717

1 128 183

21 054

1 154 634

34 137

4 712

-25 284

-19 897

29 995

16 689

-11 977

-47 779

-35 323

-36 150

-12 456

-19 989

-27 790

51 688

48 382

48 382

3 306

53 040

-1 352

Netto driftsresultat

8 621

-12 224

-7 665

20 845

49 740

-41 119

Netto avsetninger

7 834

12 224

7 665

-4 391

-38 686

46 520

16 455

0

0

16 455

11 054

5 401

Brutto driftsresultat
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Brutto driftsresultat viser hvor mye av de løpende
inntektene kommunen sitter igjen med etter at
kostnadene knyttet til løpende drift er dekket.
Brutto driftsresultat er positivt på 4,7 mill. kroner og
er 12,0 mill. kroner lavere enn foregående år.
Netto driftsresultat framkommer som vist når alle
løpende utgifter inkl. finansutgifter er betalt. Netto
driftsresultat viser kommunens finansielle
handlefrihet og er kommuneregnskapets viktigste
resultatbegrep. Det tekniske beregningsutvalget for
kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at
netto driftsresultatet over tid utgjør 1,75 % av
driftsinntektene. For Bamble kommune utgjør netto
driftsresultatets andel av driftsinntektene 0,7 %.
Netto driftsresultat er positivt med 8,6 mill. kroner,
og dette er 41 mill. kroner dårligere enn foregående
år.

Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk viser
nettoavviket mellom budsjett og regnskap etter
avsetninger. Det er foretatt avsetninger på 71,9 mill.
kroner, mens det er brukt avsetninger på 79,8 mill.
kroner. Dette gir en netto bruk av avsetninger på 7,8
mill. kroner. Regnskapet har et reelt overskudd på
14,5. mill. kroner.
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Enhetenes resultater
Kommunestyret vedtar rammene til enhetene på
nettonivå. Totalt utgjør enhetenes nettorammer
778,64 mill. kroner og det er regnskapsført 777,03
mill. kroner, det vil si et positivt avvik på 1,61 mill.
kroner. Endringen fra 2017 til 2018 er på 27,75 mill.
kroner. Enhetenes resultater beskrives etter
tabellen.

Tall i tusen kroner

Enhetene salderer sine overskudd/underskudd mot
driftsfond, med mindre det er spesielle forhold som
tilsier at de ikke skal beholde resultatet. Nedenfor
vises enhetenes driftsresultat, avvik i forhold til
revidert budsjett og endring fra forrige år. I tillegg
vises enhetenes netto avsetninger/bruk av driftsfond
og samlede fondsmidler ved utgangen av året.

Årsmelding tabell 2 Enhetenes resultater
Avvik
Netto
Saldo
Revidert
rev.budsj Endring avsetninger driftsfond i
budsjett Regnskap Opprinnelig regnsk Regnskap regnskap til (+) / bruk balansen
2018
2018 budsjett 2018 2018
2017 2018-2017 av fond (-)
31.12.18

Overordnet ledelse

14 337

14 348

14 233

-11

12 740

1 608

800

2 421

Stabene

69 180

69 273

67 775

-94

67 920

1 353

1 820

16 497

Teknikk og samfunnsutvikling

68 075

68 572

59 186

-498

56 114

12 459

5 009

52 881

245 767

245 767

240 525

0

241 395

4 372

-5 020

15 436

Skole og barnehage
Kultur og oppvekst

96 800

94 587

93 936

2 213

91 544

3 043

17 875

49 673

Helse og omsorg

284 484

284 484

278 966

0

279 574

4 910

-6 249

19 960

Sum enhetene

778 643

777 032

754 620

1 611

749 288

27 745

14 235

156 867

Netto avsetninger til fond (eksklusive overføringer til
investeringer) på enhetene er på totalt 14,24 mill.
kroner. Dette utgjør 1,83 % av enhetenes
nettorammer i 2018 og bidrar generelt til å gi
enhetene handlingsrom i 2019.
Enhetenes driftsfond (bundne fond og
disposisjonsfond) er på 156,87 mill. kroner ved
utgangen av 2018. (Bundne fond 33,17 mill. kroner
og disposisjonsfond 123,70 mill. kroner)
Overordnet ledelse og stabene
Overordnet ledelse gikk med et underskudd på 11
000 kroner. Dette skyldes godtgjørelse/ utstyr.
Endringen fra 2017 til 2018 på 1,61 mill. kroner
skyldes tilbakebetalingen av forskuttert andel
arkeologiske registreringer fra ny E18 som kom inn i
2017. 0,80 mill. kroner av Rådmannens
utviklingsmidler er satt av på fond.
Stabene gikk med et underskudd etter avsetning til
fond på 94 000 kroner som skyldes manglende
dekning av tilskudd til andre trossamfunn. Endringen
fra 2017 til 2018 skyldes i hovedsak lønns- og
prisvekst.
Stabene har en netto avsetning/bruk av fond på 1,82
mill. kroner. (avsetninger på 3,27 mill. kroner og
bruk på 1,45 mill. kroner)

Teknikk og samfunnsutvikling
Vann, avløp og renovasjon (VAR) gikk med et
underskudd på 0,5 mill. kroner.
Underskuddet skyldes kalkulatoriske kostnader og
kostnader andre steder enn på VAR som skal
finansieres fra avgiftene. Fondsbruk er derfor lavere
enn budsjettert. I tillegg er 0,3 mill. kroner ført som
underskudd på vann, jf. note 10.
De andre virksomhetene gikk totalt med et
overskudd som ble satt av på fond. Overskuddet
skyldes vakanser i stillinger, leieinntekter på
industritomter, inntekter i forbindelse med
håndtering av utbyggingsavtaler, mange
reguleringsplaner og tett budsjettoppfølging.
Virksomhetene ekskludert VAR har en netto
avsetning/bruk av fond på 9,14 mill. kroner og VAR
har på -4,13 mill. kroner, totalt 5 mill. kroner.
Endring fra 2017 til 2018 er på 12,46 mill. kroner. 5,1
mill. kroner av dette skyldes Kommunestyrevedtak i
forbindelse med reguleringsplaner for Langesunds
ytre byområde, gassveien og områdeplan Grasmyr.
VAR-området økte med 1,78 mill. kroner. Enheten
hadde i tillegg økte kostnader på vintervedlikehold,
ny felles alarmsentral i Tønsberg og arbeid med ny
taksering av skogen.
Skole og barnehage
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Årsmelding 2018
Enheten har en netto avsetning/bruk av fond på 5,02 mill. kroner, det vil si at de har brukt 5 mill.
kroner mer av fond enn de har avsatt. (avsetning
3,58 mill. kroner og bruk 8,60 mill. kroner)

fond 9,35 mill. kroner) Flyktningtjenesten har
totalt 23,03 mill. kroner av fondene.

Per 31.12.18 har enheten fond på totalt 15,43 mill.
kroner. (Disposisjonsfond 13,44 mill. kroner og
bundne fond 1,99 mill. kroner)
Endringen fra 2017 til 2018 er på 4,37 mill. kroner og
skyldes i hovedsak lønnsreguleringer i henhold til
tariffoppgjøret, økning i overføringer til de private
barnehagene, økte driftsutgifter på grunn av
bemanningsnormen i barnehage og at enheten har
økt antall barn med betydelige behov for oppfølging.
Det er også redusert årsverk som følge av reduksjon i
elevtall og innsparinger.
Kultur og oppvekst
Enheten går med et overskudd på 2,21 mill. kroner. I
tillegg ble det satt av netto 17,88 mill. kroner på
fond, det vil si at de har satt av 17 mill. kroner mer
enn de har brukt. (Disposisjonsfond 15,58 mill.
kroner og bundne fond 2,30 mill.
kroner). Overskuddet på 20 mill. kroner skyldes
økning i inntekter knyttet til integrering av
flyktninger og tjenester til enslige mindreårige.

Endringen fra 2017 til 2018 er på 3,04 mill. kroner og
skyldes i hovedsak lønnsreguleringer i henhold til
tariffoppgjøret, samt økte kostnader i forbindelse
med overføringer og støtte til lag og
foreninger innenfor virksomheten kultur.
Helse og omsorg
Enheten har en netto avsetning/bruk av fond på
totalt -6,25 mill. kroner, dvs. at de har brukt 6 mill.
kroner mer av fond enn de har avsatt. (avsetning
1,16 mill. kroner og bruk 7,41 mill. kroner)
Pr. 31.12.18 har enheten totalt 19,96 mill. kroner på
fond. (Disposisjonsfond 14,97 mill. kroner og bundne
fond 4,99 mill. kroner)
Netto endringen fra 2017 til 2018 er på 4,91 mill.
kroner og skyldes i hovedsak lønnsreguleringer i
henhold til tariffoppgjøret, reduksjon refusjon
ressurskrevende tjenester,
underfinansiering brukerstyrt personlig assistanse
og kjøp av pasientlister.
Grafen nedenfor viser fordelingen av enhetenes
nettorammer eksl VAR-området.

Pr. 31.12.18 har enheten totalt 49,67 mill. kroner på
fond. (Disposisjonsfond 40,32 mill. kroner og bundne
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Enhetene Skole og barnehage og Helse og omsorg
utgjør til sammen 66 % av samlede netto
driftsrammer ekskl. VAR-området.
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Årsmelding 2018

Driftsinntektene
Kommunes driftsinntekter utgjorde totalt 1.193,48
mill. kroner og er fordelt slik tabellen nedenfor viser.
I forhold til revidert budsjett er det en merinntekt på
til sammen 51,05 mill. kroner. Avviket skyldes i

hovedsak manglende budsjettkorrigeringer. I forhold
til 2017 er inntektene økt med 22,16 mill. kroner
eller 2 %.

Årsmelding tabell 3 Driftsinntekter
Tall i 1.000 kroner

Regnskap
Revidert
2018 budsjett 2018

Avvik

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap Endring 20172017
2018

Driftsinntekter
Brukerbetalinger

30 735

30 571

164

31 132

29 647

1 088

Andre salgs- og leieinntekter

127 406

131 840

-4 434

134 627

125 945

1 461

Overføringer med krav til motytelse

116 029

96 912

19 117

72 147

126 298

-10 269

Rammetilskudd

352 968

352 150

818

352 150

345 298

7 670

Andre statlige overføringer

104 119

75 932

28 188

68 223

94 400

9 720

2 970

1 594

1 376

570

5 832

-2 862

382 036

376 116

5 920

372 116

367 118

14 918

77 218

77 319

-101

77 319

76 786

432

0

0

0

0

0

0

1 193 482

1 142 433

51 049

1 108 285

1 171 323

22 159

Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

Andre salgs og leieinntekter
Inntektsposten "Andre salgs og leieinntekter" har et
negativt avvik på 4,43 mill. kroner, som blant annet
skyldes avvik på utleie.
Overføring med krav til motytelse
Inntektsposten "Overføringer med krav til
motytelser" har et negativt avvik på 19 mill. kroner.
Dette skyldes i hovedsak avvik på ressurskrevende
brukere med 4,2 mill. kroner og refusjon for syke/foreldrepenger med 12,6 mill. kroner som ikke er
budsjettendret.
Generelt om skatt
Skattetallene fra SSB for 2018 viser at kommunene
dette året fikk inn 162,5 mrd. kroner i
skatteinntekter. Dette er 3,8 % mer enn i 2017.
Kommunenes skatteinntekter ble 4,0 mrd. kroner
høyere enn anslått høsten 2017 og 2,2 mrd. kroner
høyere enn anslått høsten 2018 i forbindelse med
fremleggingen av statsbudsjettet for 2019.
Forskuddstrekk fra arbeidsgivere utgjør
hovedtyngden av skatteinntektene. Her var det en
vekst på 4,3 % for kommunene i 2018, sammenliknet
med 2017.

Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for
2018 anslått til 1,3 pst for kommunene. På bakgrunn
av lavere lønnsvekstanslag ble anslagene på
skatteveksten satt ned til 1,0 pst i revidert
nasjonalbudsjett (RNB). Deretter ble vekstanslagene
oppjustert til 2,4 % for kommunene i oktober 2018.
Anslagene ble satt opp igjen på bakgrunn av
ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige
skatteytere, som trolig skyldes tilpasninger til
skattereformen.
Postene Rammetilskudd og Skatt på inntekt og
formue
Opprinnelig budsjettert skatt og rammetilskudd var
på 724,3 mill. kroner i 2018. Budsjettet ble
oppjustert til 728,3 mill. kroner i driftsrapporten for
2.tertial. Faktisk inngang ble på 73,0 mill. kroner, 6,7
mill. kroner mer enn revidert budsjett og 10,7 mill.
kroner mer enn opprinnelig budsjett. Skatt og
rammetilskudd økte med 22,6 mill. kroner fra 2017
til 2018, 3,2 %. Skatteinngangen for Bamble økte
med 4,2 % i 2018.
Eiendomsskatt
Budsjettert eiendomsskatt i 2018 var på 77,3 mill.
kroner. Faktisk inngang er på 77,2 mill. kroner. Dette
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Årsmelding 2018
er en økning på 0,4 mill. kroner fra 2017.
Eiendomsskatt på verker og bruk utgjøre 47,7 mill.
kroner. Dette er 62 % av kommunens eiendomsskatt.
Andre statlige overføringer

ble 3,7 mill. kroner i 2018. Dette er 0,5 lavere enn
budsjettert. Årsaken er lavere kompensasjonsrente,
ca. 1,0 % mot budsjettert rente på 1,6 %.
Kompensasjonen reduseres årlig i takt med
nedbetaling av lånene og er 0,5 mill. kroner lavere
enn i 2017.

Avviket på "Andre statlige overføringer" skyldes
store tilskudd til flyktninger. Her har ikke utgiftene
økt i like stor grad som inntektene og gir dermed et
overskudd på ca. 20 mill. kroner.

De andre inntektspostene er det kun mindre avvik
på, eller avvik som skyldes manglende
budsjettkorrigeringer.

Rentekompensasjon fra staten for investeringer i
omsorgsboliger, sykehjem, skolebygg og kirkebygg

Kommunes inntekter fordeler seg som vist i grafen
nedenfor.
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Årsmelding 2018

Driftsutgiftene
Kommunens driftsutgifter utgjorde totalt 1 188,77
mill. kroner i 2018. Det er en merutgift på 21,05 mill.
kroner i forhold til revidert budsjett som er på
1 167,72 mill. kroner. Endringen fra 2017 til 2018 er
på 34,14 mill. kroner, som tilsvarer en øking på 2,96
%.

Tabellen nedenfor viser brutto driftsutgifter fordelt
på utgiftstype.
Mange av avvikene mellom revidert budsjett og
regnskap viser ikke de reelle avvikene da avvikene
skyldes manglende budsjettkorrigeringer.

Årsmelding tabell 4 Driftsutgiftene
Regnskap 2018 Revidert budsjett 2018

Avvik

Opprinnelig
Regnskap 2017
budsjett 2018

Endring
2017-18

Lønnsutgifter

613 858

611 067

-2 791

578 512

594 652

-19 206

Sosiale utgifter

161 232

163 218

1 986

156 820

158 162

-3 070

185 472

168 134

-17 339

155 954

178 520

-6 952

118 829

112 646

-6 183

109 865

109 972

-8 857

Overføringer

78 274

78 994

719

95 034

82 214

3 940

Avskrivninger

51 688

48 382

-3 306

48 382

53 040

1 351

-20 583

-14 723

5 860

-16 384

-21 925

-1 342

1 188 771

1 167 717

-21 054

1 128 183

1 154 634

-34 136

Kjøp av varer og tj som
inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som
erstatter tj.produksjon

Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

Lønnsutgifter
Det er bokført lønnsutgifter på totalt 613,86 mill.
kroner i 2018. Lønnsutgifter som finansieres av
sykelønnsrefusjonen og andre inntekter er i stor grad
ikke budsjettert, og budsjettavviket på 2,79 mill.
kroner er derfor ikke reelt.
Enhet for Helse og omsorg og Enhet for Skole og
barnehage er kommunens største enheter, med
lønnsutgifter på henholdsvis 244,52 mill. kroner og
180,51 mill. kroner.
Årslønnsveksten for 2018 ble anslått til 3 %, og
partene i tariffoppgjøret kom til enighet om en
økonomisk ramme på 2,8 %. Bamble kommune har
satt av en felles lønnsoppgjørspott hvor
lønnsglidning, forventede nye tillegg, helårseffekten
av de lokale forhandlingene, samt
kompetansetilskudd er satt av. Potten var på 16,45
mill. kroner før gjennomføringen av de lokale
forhandlingene. Kommunen fører en forsvarlig
lønnspolitikk, og etter gjennomførte forhandlinger
var det 3,33 mill. kroner igjen i potten.
Bamble kommune hadde en økning i lønnsutgiftene
fra 2017 til 2018 på 19,20 mill. kroner, noe som
tilsvarer 3,23 %. Det er imidlertid store variasjoner
mellom enhetene. Den største økningen i

lønnsutgifter var hos Enhet for Teknikk og
samfunnsutvikling og Enhet for Skole og barnehage,
med henholdsvis 4,95 % og 4,37 %. Økningen hos
Teknikk og samfunnsutvikling skyldes at enheten har
rekruttert og ansatt i vakante stillinger. Når det
gjelder Enhet for Skole og barnehage kan økningen
forklares med flere ansatte som en følge av den nye
bemanningsnormen for barnehagene, samt flere
barn med betydelige behov for oppfølging. For øvrig
hadde Enhet for Helse og omsorg en økning i
lønnsutgiftene på 2,82 %, og Enhet for Kultur og
oppvekst en økning på 1,6 %. For Stab og overordnet
ledelse var økningen i lønnsutgiftene på 1,48 % i
2018.
Sosiale utgifter
Det er bokført sosiale utgifter, pensjon og
arbeidsgiveravgift, på totalt 161,23 mill. kroner i
2018. Det er 1,99 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Økningen fra 2017 til 2018 er på 3,07 mill. kroner,
1,94 % (0,18 mill. kroner pensjon og 2,89 mill. kroner
arbeidsgiveravgift)
Pensjonskostnadene utgjør en vesentlig del av
kommunens lønnsrelaterte kostnader. I 2018 ble det
utgiftsført pensjonskostnader på 71 mill. kroner
(ekskl. 2 % arbeidstakersandel).

Side 12 av 105

6/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune - 19/03669-7 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune : Årsmelding 2018 - Del 1

Årsmelding 2018
Det ble betalt pensjonspremie inkl. 2 %
arbeidstakers andel til Klp og Spk på 85,01 mill.
kroner. Pga. store endringer i pensjonspremie fra år
til år vedtok staten en beregningsmodell gjeldende
fra 2002 for hvor mye kommunen skulle belaste
regnskapet i pensjon (netto
pensjonskostnad). Beregnet netto
pensjonskostnad utgjorde i 2018 68,49 mill. kroner
for kommunen. Avviket mellom betalt
pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad
(premieavviket), er på 16,52 mill. kroner. Det vil si at
pensjonskostnaden i regnskapet ble redusert med
16,52 mill. kroner i 2018.
Tidligere års premieavvik blir amortisert
("nedbetalt") /bokført over ulikt tidsrom avhengig av
når premieavviket oppstod, se avsnitt lengre ned.
Amortisering av tidligere års premieavvik utgjorde i
2018 8,92 mill. kroner.
Pr 31.12.18 utgjør det akkumulerte premieavviket
54,19 mill. kroner. Dette er en "skjult" kostnad som
ikke har blitt bokført i regnskapet enda. Premieavvik
oppstått i perioden 2002-2010 amortiseres over 15
år, for 2011-2013 over 10 år og fra 2014 og fremover
amortiseres det over 7 år. For mer informasjon, se
note 2 Pensjon.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
tjenesteproduksjonen
Det er bokført 185,47 mill. kroner. Av dette har
Teknikk og samfunnsutvikling bokført 91,70
mill. kroner. De største postene under her gjelder
24,25 mill. kroner til husleie/leie av lokaler og grunn
og 15,04 mill. kroner til strømutgifter. Helse og
omsorg har bokført kostnader på totalt 32,83 mill.
kroner. Største posten er kjøp av matvarer på 9,25
mill. kroner.
Det er kjøpt for 17,34 mill. kroner mer enn
budsjettert. Størsteparten av avviket skyldes
manglende budsjettkorrigeringer.
Det er brukt 6,95 mill. kroner mer i 2018 enn i 2017.
Skyldes utenom ordinær prisvekst i hovedsak økte
kostnader til vintervedlikehold, strøm,
tomgangsleie hjemmetjenesten, kjøp av
pasientlister.
Kjøp av tjenester som erstatter
tjenesteproduksjonen

Det er bokført 118,83 mill. kroner. Det er 6,18 mill.
kroner mer enn budsjettert og 8,86 mil. kroner mer
enn i 2017. Skole og barnehage har de største
kostnadene på totalt 52,29 mill. kroner. 41,83 mill.
kroner av dette gjelder tilskudd til private
barnehager. Teknikk og samfunn har bokført 26,54
mill. kroner, rundt 20 mill. kroner er kjøp fra IKS,
Renovasjon i Grenland. Helse og omsorg har brukt
18,56 mill. kroner, av disse gjelder 10,30 mill. kroner
tilskudd til leger og fysioterapeuter.
Overføringer
Det er bokført overføringer i 2018 på 78,27 mill.
kroner, det er 3,94 mill. kroner mindre enn i 2017. I
overføringsposten ligger i tillegg til overføringer til
staten, kommuner etc. også merverdiavgift som gir
rett til momskompensasjon, tilskudd til Kirkelig
Fellesråd, tap på fordringer, bidrag og støtte til lag
og foreninger. Det er bokført 23,62 mill.
kroner under merverdiavgift som gir rett til
momskompensasjon. Kultur og oppvekst har bokført
totalt 28,76 mill. kroner, av dette gjelder 22,57 mill.
kroner bidragsutgifter utbetalt av Nav,
Flyktningtjenesten og Barne- og familievern.
Avskrivninger
Det er bokført avskrivninger i 2018 på 51,69 mill.
kroner. Det er 3,30 mill. mer enn budsjettert og
avviket skyldes manglende budsjettkorrigering.
(Avskrivningene blir motpostert/inntektsført igjen
under "motpost avskrivninger" før netto
driftsresultat.) Det er bokført 1,35 mill. kroner
mindre i 2018 enn i 2017.
Fordelte utgifter
Der er bokført 20,58 mill. kroner. Det er 5,86 mill.
kroner mer enn budsjettert. Posten fordelte utgifter
blir brukt ved fordeling av utgifter og internsalg
innen kommunen. Fordelte utgifter viser
inntektspostene, motposteringene føres under den
rette driftsposten. Dette avviket må derfor sees mot
avvikene på de andre driftspostene og burde vært
budsjettkorrigert. Det er i Helse og omsorg bokført
7,04 mill. kroner, gjelder fordelte kostnader
vedrørende hovedkjøkkenet, leiebiler og tøyvask. For
Teknikk og samfunn er det bokført 9,31 mill. kroner,
som i hovedsak gjelder fordeling av mannskap og
maskiner.
Driftsutgiftene i 2018 er fordelt slik som grafen viser:
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Lønn og sosial utgifter utgjør 63 % av kommunens
brutto driftsutgifter.
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Finansutgifter og finansinntekter
Renteutgiftene er nedjustert i driftsrapportene.
Regnskapet for 2018 viser imidlertid at
renteutgiftene kunne vært ytterligere redusert i
budsjettet.

Netto finansutgifter i driftsregnskapet utgjør 47,8
mill. kroner. Dette er 12,5 mill. kroner mer enn
budsjettert. I 2017 var netto finansutgifter på 19,9
mill. kroner, det vil si at resultatet i 2018 er 27,8 mill.
kroner høyere enn for 2017.

Årsmelding tabell 5 Finansutgifter og finansinntekter
Regnskap 2018

Revidert
budsjett 2018

14 133

13 067

10 922

1 066

12 253

1 880

2 144

11 250

11 250

-9 106

19 420

-17 276

95

257

257

-162

600

-505

16 372

24 574

22 429

-8 202

32 273

-15 901

19 286

24 207

22 889

-4 921

17 502

1 784

8 485

0

0

8 485

0

8 485

36 339

35 560

35 560

779

34 622

1 717

41

130

130

-89

138

-97

Sum eksterne finansutgifter

64 151

59 897

58 579

4 254

52 262

11 889

Resultat eksterne
finanstransaksjoner

47 779

35 323

36 150

12 456

19 989

27 790

Tall i 1.000 kroner
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle
instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Opprinnelig
budsjett 2018

Avvik

Regnskap 2017

Endring

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

Finanskapitalen har et netto tap på 4,6 mill. kroner.
Dette medfører et inntektstap i forhold til budsjettet
på 15,8 mill. kroner og en reduksjon på 25,9 mill.
kroner i forhold til 2017. Utbetalt utbytte fra
eiendomsplasseringene i finansporteføljen er på 1,8
mill. kroner. Det vises for øvrig til kapitlet om
finansforvaltningen.
Skagerak Energi AS utbetalte et utbytte i 2018 på 5,9
mill. kroner som er i henhold til revidert budsjett.
Opprinnelig budsjett på 4,8 mill. kroner ble i
driftsrapporten for 1. tertial oppjustert til faktisk
utbetalt utbytte. I forhold til kommunenes eierandel
på 3,34 %, og med en anslagsmessig markedsverdi
på ca. 500 mill. kroner i selskapet, utgjør utbyttet 1,2
%. I K-sak 17/18 ble det vedtatt en felles kommunal
eierstrategi for Skagerak Energi AS. Hensikten er å ha
et samlet utgangspunkt for å best mulig knytte
eierskapet opp mot det felles samfunnsoppdraget
kommunene har. Det er spesielt innenfor
risikojustert avkastning, bærekraft, arbeidsplasser og
regionutvikling det vil foreslås å sette inn styringsmål
for selskapet.

Renteinntektene fra utlånte startlån fra Husbanken
er på 3,5 mill. kroner, noe som er 1,0 mill.
kroner mindre enn budsjettert. Renteinntektene fra
bankinnskudd er på 2,2 mill. kroner, og er 0,2 mill.
kroner mer enn budsjettert.
Renteutgifter og låneomkostninger består i all
hovedsak av kommunens renteutgifter på lån. I 2018
er indeksjusteringen av innskudd for omsorgsboliger
bokført med 2,3 mill. kroner, og av dette er 1,7 mill.
kroner justeringer for 2017 og tidligere år.
Gjennomsnittlig løpende rente var på 1,91 % ved
utgangen av året, og renteutgiftene var 4,9 mill.
kroner lavere enn budsjettert.
Avdrag på ordinære lån, for eksempel startlån, er
betalt med 36,3 mill. kroner, og er 0,8 mill. kroner
lavere enn budsjett.
Det vises forøvrig til kommentarer i kapitlet om
finansforvaltning, samt investeringsregnskapet.
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Avsetninger og bruk av avsetninger
Totalt er det netto avsetninger i drift på -7,83 mill.
kroner i 2018. Det vil si at det er brukt mer av
kommunens fond i 2018 enn det er avsatt.
Årsmelding tabell 6 Avsetninger og bruk av avsetninger
Revidert
Regnskap
budsjett
2018
2018

Tall i tusen kroner

Avvik

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap
2017

Endring 2017-18

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk

11 054

11 054

-0

0

3 946

7 108

Bruk av disposisjonsfond

55 670

31 618 24 053

Bruk av bundne fond

13 033

Sum bruk av avsetninger

79 758

Overført til investeringsregnskapet

11 910

31 723

23 947

7 131

3 681

6 134

6 900

48 574 31 184

15 591

41 802

37 955
2 490

5 903

3 857

3 652

-205

3 000

1 367

0

0

0

0

0

31 275 -25 859

4 847

68 436

Avsatt til dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk

-

Avsatt til disposisjonsfond

57 134

-11 301

Avsatt til bundne fond

10 933

1 423 -9 510

79

10 686

247

Sum avsetninger

71 924

36 350 -35 574

7 926

80 489

-8 565

Netto avsetninger

-7 834

-12 224 -66 757

-7 665

38 686

-46 520

Det er bokført bruk av avsetninger på 79,76 mill.
kroner og sum avsetninger er på 71,92 mill. kroner.
Tabellen under viser fordeling pr enhetsområde

Tall i tusen kroner

overordnet
Stabene
ledelse

Teknikk og
samfunnsutvikling

Skole og Kultur og Helse og
barnehage oppvekst omsorg

Felles og
Totalt
finansiering

Bruk av tidligere års
regnsk.m. mindreforbruk

0

0

0

0

0

0

11 054 11 054

Bruk av disposisjonsfond

0

1 447

2 701

7 520

1 327

6 871

35 805 55 670

Bruk av bundne fond

0

0

8 604

1 082

2 416

539

392 13 033

Sum bruk av avsetninger

0

1 447

11 305

8 602

3 743

7 410

47 251 79 758

800

3 150

12 550

2 414

16 905

0

21 315 57 134

0

117

3 764

1 168

4 714

1 160

9 10 933

220

0

199

0

117

0

3 322 3 857

Sum avsetninger

1 020

3 267

16 512

3 582

21 735

1 160

24 647 71 924

Netto avsetninger

1 020

1 820

5 207

-5 020

17 992

-6 249

-22 604 -7 834

Avsetninger til
disposisjonsfond
Avsetninger til bundne fond
Overføring til
investeringsregnskapet
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Skole og barnehage har brukt 7,52 mill. kroner av
disposisjonsfond og Helse og omsorg 6,87 mill.
kroner. Dette er gjort for å dekke avvik innenfor
enhetene. Avvikene er varslet i driftsrapportene.
Under finansieringsområdet er det brukt 35,80 mill.
kroner av disposisjonsfond. Dette er i henhold til
kommunestyrevedtak. Hele 15,89 mill. kroner av
dette er bruk av finansbufferfondet for å dekke tap
på finansavkastning i forhold til budsjett.
Kultur og oppvekst har satt av 16,90 mill. kroner til
disposisjonsfond. Avsetningen skyldes i hovedsak
økte inntekter i forbindelse med flyktningene.
Teknikk og samfunnsutvikling har satt av 12,55 mill.
kroner som skyldes ubrukte bevilgninger fra
Kommunestyret og avsetning av virksomhetenes
overskudd. Når det gjelder finansområdet er det satt

av 21,32 mill. kroner. Dette er i henhold til
kommunestyrevedtak (disponering overskudd 2017,
Skjærgårdshallen, budsjettvedtak og økt
skatteinngang)
Kultur og oppvekst har satt av 4,71 mill. kroner til
bundne fond. Gjelder øremerkede midler
vedrørende flyktninger som ikke er brukt i 2018.
Overføringen til investeringsregnskapet er på 3,86
mill. kroner, 3,32 mill. kroner av disse gjelder
egenkapitaltilskuddet til Klp som finansieres
av driftsmidler.
Avsetninger og bruk av fond er foretatt i tråd
med gjeldende delegasjoner, vedtak og regelverk.
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Årsmelding 2018

Balanseregnskapet
Samlede balanseverdier er på 3.637 mill. kroner, og
har økt med 237,4 mill. kroner, tilsvarende 6,7 %.

Nedenfor vises utviklingen i hovedgrupperingene i
balansen for 2018.

Årsmelding tabell 7 Balanseregnskapet
Tall i 1.000 kroner

Regnskap 2018

Regnskap 2017

Endring

Anleggsmidler

2 881 316

2 699 340

181 976

6,7 %

Omløpsmidler

746 090

654 714

91 376

14,0 %

Sum eiendeler

3 627 406

3 354 055

273 351

8,1 %

Egenkapital

808 693

740 436

68 257

9,2 %

Langsiktig gjeld

2 561 947

2 373 469

188 478

7,9 %

Kortsiktig gjeld

256 766

240 150

16 616

6,9 %

3 627 406

3 354 055

273 351

8,1 %

Sum egenkapital

De største endringene i eiendeler er en følge av en:





økning i aktiverte verdier i faste eiendommer og utstyr på 56 mill. kroner, eller 4,4 %
økning i utlån på 11,0 mill. kroner, eller 6,6 %
økning i avsetning til pensjonsmidler på 111 mill. kroner, ellet 9,5 %, jf. note 2
økning i bankinnskudd på 92,9 mill. kroner, eller 45,6 %

De største endringene i egenkapital og gjeld er en følge av en:






økning i fond og resultater på 42,9 mill. kroner, eller 10,8 %
økning i kapitalkonto på 25,3 mill. kroner, eller 7 %
økning i fremtidige pensjonsforpliktelser på 43,9 mill. kroner, eller 3,1 %
økning i kortsiktig gjeld på 16,6 mill. kroner, eller 8,0 %
økning i langsiktige lån på 144,6 mill. kroner, eller 1,5 %

Eiendeler
Likviditet
For å dekke opp for svingningene i inn- og
utbetalinger i løpet av året er det nødvendig å ha en
tilfredsstillende likviditetsreserve. Kommunens
langsiktige likviditetsreserve betegnes som
arbeidskapital (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld),
og denne sier noe om hva kommunen kan skaffe til
veie av likvide midler i løpet av kort tid.

Arbeidskapitalen er i 2018 redusert med 10,1 mill.
kroner i forhold til 2017. Arbeidskapitalen har endret
seg slik som tabellen nedenfor viser:
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Tabell 8 finansieringsanalyse
Tall i tusen kroner

2018

Inntekter driftsregnskapet

2017

Endring

1 193 482

1 171 323

22 159

40 832

18 230

22 601

197 080

169 262

27 818

Sum anskaffelse av midler

1 431 395

1 358 816

72 578

Utgifter driftsregnskapet

1 137 082

1 101 594

35 487

Inntekter investeringsregnskapet
Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner

Utgifter investeringsregnskapet

140 919

77 469

63 449

Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner

110 518

117 123

-6 605

1 388 519

1 296 187

92 331

Anskaffelse - anvendelse av midler

42 875

62 628

-19 753

Endring i ubrukte lånemidler (økning+/reduksjon-)

31 883

22 197

9 686

Endring i arbeidskapitalen - bevilgningsregnskapet

74 759

84 826

-10 067

Endring i omløpsmidler

91 375

78 325

13 050

-16 615

6 501

-23 117

Endring i arbeidskapitalen - balansen

74 759

84 826

-10 067

Differanse endring i arbeidskapitalen

0

0

0

Sum anvendelse av midler

Endring i kortsiktige gjeld

I 2018 hadde Bamble kommune 1.431,4 mill. kroner i
samlede innbetalinger. Samlede utbetalinger var på
1.388 mill. kroner, altså en netto anskaffelse av
midler på 42,9 mill. kroner.
En del av omløpsmidlene er imidlertid øremerket
eller på annen måte bundet opp av lover og regler
og kan dermed ikke fritt disponeres av kommunen.

Dette gjelder for eksempel ubrukte lånemidler og
ulike bundne fondsmidler. Slike midler trekkes derfor
fra ved beregning av arbeidskapitalens størrelse.
Den frie delen av arbeidskapitalen, arbeidskapitalens
driftsdel, er på 168,6 mill. kroner, og er økt med 34,1
mill. kroner. Arbeidskapitalens driftsdel beregnes
som vist i tabellen.

Tabell 9 Arbeidskapitalens driftsdel
Tall i 1.000 kroner
Omløpsmidler

2018

2017

Endring

746 090

654 714

91 376

-424 978

-422 800

-2 178

+disposisjonsfond

181 912

183 144

-1 232

-ubrukte lånemidler

-61 241

-29 357

-31 884

-ikke disponert netto driftsresultat

-16 454

-11 054

-5 400

-256 766

-240 150

-16 616

168 563

134 497

34 066

-sum fond

-kortsiktig gjeld
Arbeidskapitalens driftsdel

Disposisjonsfondene ligger som en del av
arbeidskapitalens driftsdel. Dette innebærer at
finansbufferen, deler av finanskapitalen og
driftsfondet inngår i arbeidskapitalens driftsdel som
en del av kommunens beregnede likviditet. Disse
midlene er likviditetsmessig tilgjengelige selv om de
er plassert. Avsetning for å opprettholde realverdien

i finanskapitalen og overskuddet, bidrar positivt til
utviklingen i arbeidskapitalens driftsdel.
Bamble kommunes likviditet har i 2018 vært
tilfredsstillende. Dette er en direkte følge av store
fondsmidler, både drifts- og
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Årsmelding 2018
investeringsfond. Kommunen har ikke tatt opp alle
vedtatte lån til finansiering av investeringer.

Egenkapital og gjeld
Fondsmidler
Fondsmidlene gjenspeiler kommunens finansielle
reserve. Fondsmidlene inngår i egenkapitalen og
utgjør ved utgangen av året 425,0 mill. kroner. Dette
er en økning på 2,2 mill. kroner fra året før.
Tabell 10 Fond
Tall i 1.000 kroner

Regnskap 2018

Regnskap 2017

Endring

Disposisjonsfond

181 912

183 144

-1 232

Bundne driftsfond

33 168

35 268

-2 100

194 988

202 472

-7 484

14 911

1 916

12 995

424 978

422 800

2 178

Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Sum fondsmidler

Eksterne øremerkede tilskudd skal føres mot bundne
fond. Driftsinntekter avsettes til driftsfond, og
investeringsinntekter avsettes til investeringsfond.
Totale driftsfond er redusert med 3,3 mill. kroner fra
2017, og er i 2018 på totalt 215,1 mill. kroner. Totale
investeringsfond er i 2018 på 209,9 mill. kroner, en
økning på 2,8 mill. kroner fra 2017. Økningen i
bundne investeringsfond skyldes avsetning av
husbankavdrag som skal viderebetales i 2019. Av
ubundne investeringsfond står 168,3 mill. kroner
som vedtatt finanskapital plassert i markedet.
Nedenfor vises reduksjonen på 3,3 mill. kroner i
kommunens driftsfond fordelt per enhet.
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Tabell 11 Driftsfond pr. enhet
Tall i 1.000 kroner

Regnskap 2018

Regnskap 2017

Endring

Disposisjonsfond

-2 421

-2 270

-150

Overordnet ledelse

-2 421

-2 270

-150

Bundne driftsfond

-1 337

-1 220

-117

Disposisjonsfond

-15 161

-13 138

-2 023

Stabene

-16 497

-14 357

-2 140

Bundne driftsfond

-15 489

-20 322

4 833

Disposisjonsfond

-37 391

-27 668

-9 724

Teknikk og samfunnsutvikling

-52 881

-47 989

-4 891

Bundne driftsfond

-1 995

-1 909

-86

Disposisjonsfond

-13 441

-19 441

6 001

Skole og barnehage

-15 436

-21 350

5 915

Bundne driftsfond

-9 354

-7 057

-2 298

Disposisjonsfond

-40 318

-24 837

-15 481

Kultur og oppvekst

-49 673

-31 894

-17 779

Bundne driftsfond

-4 993

-4 762

-231

Disposisjonsfond

-14 968

-21 447

6 479

Helse og omsorg

-19 960

-26 208

6 248

Disposisjonsfond

-58 212

-74 343

16 131

Finansiering

-58 212

-74 343

16 131

-215 079

-218 413

3 333

Totalsum

I henhold til gjeldende delegasjonsreglement har
rådmannen foretatt nye avsetninger til driftsfond,
samt videreført driftsfond fra tidligere år.
Enhetenes driftsfond er på 156,9 mill. kroner, og
enhetene har samlet økt sine fondsreserver med
12,8 mill. kroner. En detaljert oversikt over
enkeltfond ligger i note 6. Budsjetterte avsetninger
er gjennomført.
Kommunens felles disposisjonsfond er på 58,2 mill.
kroner for 2018. Dette er en reduksjon på 16,1 mill.
kroner fra 2017. Hovedårsaken er tap på
kommunens finansavkastning som er saldert ved
bruk av finansbufferfondet. Tabellen under viser
endringen fra 2017 til 2018.
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Tabell 12 Felles disposisjonsfond
Tall i 1.000 kroner

2018

2017

Endring

Driftsfond

-2 578

0

-2 578

Finansbuffer
K-sak 51/18,mulig behov for ekstra kapitalinnsprøyting
Skjærgårdshallen (ny Ksak

-8 082

-26 296

18 214

-2 000

0

-2 000

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

-1 631

-1 631

0

0

-4 535

4 535

Langsiktig investert kapital,realvekst avsatt fra avkastningen

-11 150

-7 280

-3 870

Midler vedtatt brukt av driftsfondet i HP 2019-2022

-30 458

-32 289

1 831

-2 312

-2 312

0

-58 212

-74 343

16 131

Kst 80/13 ØP 2014-2014, Investeringsfond

P.6197 - Utvikling Frier Vest
Totalsum

Langsiktig gjeld

Driftsfondet er kommunens generelle
driftsbufferfond og brukes til tilleggsbevilgninger i
løpet av året. Fondet er økt fra 2017 med 2,6 mill.
kroner, og er for 2018 på 2,6 mill. kroner.
Driftsfondet bør være på 2 % av driftsinntektene
(23,9 mill. kroner i 2018) for å kunne dekke opp
svingninger i inntekter og utgifter i løpet av året.

Kommunens langsiktige gjeld var ved utgangen av
2018 på 2.562 mill. kroner og er økt med 188,5 mill.
kroner i forhold til 2017.

Tabell 13 Utvikling av langsiktig gjeld
Tall i 1.000 kroner

Regnskap 2018

Pensjonsforpliktelser

Regnskap 2017

Endring

1 474 562

1 430 675

43 887

852 395

526 128

326 267

0

239 000

-239 000

Andre lån

234 990

177 666

57 324

Sum gjeld

2 561 947

2 373 469

188 478

Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån

Kommunens pensjonsforpliktelse ovenfor sine
ansatte utgjør av dette 1.474,6 mill. kroner, og
har økt med 43,9 mill. kroner. Kommunen har
kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i
Kommunal Landspensjonskasse og Statens
pensjonskasse. Samlede avsatte pensjonsmidler er
1.281 mill. kroner, og netto forpliktelsen er dermed
på 170 mill. kroner. Se note 2.

Langsiktig gjeld til finansiering av investeringer og
videre utlån er på 1 087,4 mill. kroner, og har økt
med 144,6 mill. kroner. Kommunens vedtatte
lånegjeld er i realiteten høyere, tatt i betraktning at
92 mill. kroner i vedtatte lån til finansiering av
investeringer ikke er tatt opp. Det vises til kapittelet
om finansiell virksomhet og gjeldsutvikling.
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Ubrukte lånemidler
I K-sak 104/17 ble det for 2018 godkjent et
låneopptak på startlånsmidler på inntil 35 mill.
kroner. Dette låneopptaket er gjennomført i 2018.
Totalt er det ubenyttede, men vedtatte

lånefullmakter per 31.12.2018 på 30 mill. kroner.
Tabellen nedenfor viser status for ikke opptatte lån i
2018.

Tall i 1000 kroner
Ubrukt pr. 01.01

2017

2018

71 286

47 573

Bevilgninger videreført fra tidligere år

30 910

Lånefinansiering vedtatt i opprinnelig budsjett

64 634

Lånefinansiering vedtatt i løpet av året

101 925
37 838

Finansiering investeringsregnskapet ved bruk av lån i løpet av året

-22 140

-126 171

Ubrukte vedtatt lånefinansiering for prosjekter 31.12.

113 780

92 075

Nedjustert årsforbruk i driftsrapportene

-66 207

-62 064

47 573

30 011

Ubrukte vedtatt lånefinansiering for prosjekter 31.12.2018

113 780

92 075

Lånefinansiering vedtatt i opprinnelig budsjett 2018

101 925

266 024

Sum ikke opptatte lån for 2018 og tidligere

215 705

358 099

Ubrukte vedtatt lånefinansiering i årsbudsjettet 31.12.

I årsmeldingen foreslår rådmannen at låneopptaket
reduseres med 7,1 mill. kroner og at kr.85.010.614,- i

ubrukte vedtatt lånefinansiering for prosjekter
31.12.2018 videreføres til 2019.
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Investeringsregnskapet
Samlede utgifter i investeringsregnskapet
Regnskapet for 2018 viser sum utgifter i
investeringsregnskapet med i alt 236,9 mill. kroner.
Det er investert 140,9 mill. kroner i anleggsmidler,
utlånte husbankmidler er på 33,5 mill. kroner, og 9,3

mill. kroner er betalt i avdrag på gjeld. De
opprinnelige budsjetterte investeringsutgiftene var
på totalt 156,1 mill. kroner i 2018, mens reviderte
rammer var 255,6 mill. kroner. Hovedendringen er
rebudsjettering av ubrukte investeringsbevilgninger
fra 2017.

Årsmelding tabell 14 Utgifter i investeringsregnskapet
Regnskap

Revidert budsjett

2018

2018

Tall i 1.000 kroner
Investeringer i anleggsmidler

Regnskap

Avvik budsjett
regnskap

Endring fra i fjor
2017

140 923

141 755

832

77 748

63 175

Utlån og forskutteringer

33 512

64 357

30 845

38 876

-5 365

Kjøp av aksjer og andeler

3 515

3 316

-199

3 012

503

Avdrag på lån

9 337

8 500

-837

22 695

-13 358

Dekning av tidligere års udekket

35 297

35 297

0

81 003

-45 706

Avsetninger

14 311

2 379

-11 932

1 321

12 989

236 894

255 604

18 710

224 656

12 238

SUM ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV

Avvik fra budsjett på utlån og forskutteringer skyldes
i stor grad disponerte startlånsmidler som kan
forventes utbetalt i 2019 eller senere. Totalt står det
32,1 mill. kroner igjen ved utgangen av året av
opptatt, men ikke utbetalte startlån.
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I forhold til 2017 har aktiviteten i 2018 i
nyinvesteringer i utstyr, bygg og anlegg vært 63,2
mill. kroner høyere. Reviderte budsjetterte utgifter

var på 141,8 mill. kroner for 2018, men det er brukt
0,8 mill. kroner mindre enn revidert budsjett.

Grafen viser årlig utbetaling til investeringer i
anleggsmidler de siste fem årene. Aktiviteten i 2018
har tatt seg opp i forhold til de tre foregående årene,
og det er flere større enkeltprosjekter som bidrar til
dette.

Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som
er ubrukte ved utgangen av 2018 forutsettes
videreført til bruk i 2019. Rådmannen delegeres
fullmakt til å justere budsjettene for 2019 når
regnskapet for 2018 er klart, jf. kommunestyrets
vedtak i årsbudsjettet for 2019, K-sak 97/18.

Investeringsutgiftene har i hovedsak vært kjøp av
varer og tjenester til de enkelte prosjektene.

Finansiering av investeringene
Regnskapet vedrørende finansiering i
investeringsregnskapet viser i alt 236,9 mill. kroner.
Årsmelding tabell 15 Finansiering av investeringene
Revidert
budsjett

Avvik budsjett
Regnskap 2017
regnskap

Endring fra i
fjor

Tall i 1.000 kroner

Regnskap 2018

Bruk av lånemidler

-158 383

-220 539

-62 156

-112 802

45 581

-16 952

-1 102

15 851

6 669

10 283

-2 389

0

2 389

614

1 775

Kompensasjon for merverdiavgift

-13 320

-9 022

4 299

8 486

4 834

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

-30 364

-16 500

13 864

25 767

4 596

-133

0

133

882

-748

-3 857

-3 652

205

1 367

2 490

Bruk av avsetninger

-11 496

-4 789

6 707

32 771

-21 275

SUM FINANSIERING

-236 894

-255 604

-18 710

189 358

47 536

Udekket/udisponert

0

0

0

-35 297

35 297

Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer

Andre inntekter
Overført fra driftsregnskapet

Grafen viser den prosentvise fordelingen av de ulike finansieringskildene
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Eksterne inntekter som salg, refusjoner, tilskudd og
mottatte avdrag er på 63,2 mill. kroner, og utgjør 27
% av finansieringen. Driftsmidler og fondsmidler er
på 15,4 mill. kroner. Bruk av lån er bokført med
158,4 mill. kroner, og utgjør 67 % av finansieringen.

I 2018 er det tatt opp tilstrekkelig med lån til
finansiering av ordinære investeringer. Det er også
tatt opp lån for å tilbakeføre underskuddet fra 2017.
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.
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Investeringsprosjektene
Alle utgifter i investeringsregnskapet er knyttet til
investeringsprosjekter. Prosjektene i
investeringsregnskapet pågår i de fleste tilfellene
over flere år og bevilgningene overføres i forbindelse
med regnskapsavslutningen fra ett år til et annet så
lenge prosjektet ikke er avsluttet. Prosjekter som har
pågått kan derfor ha sin finansiering fra tidligere år. I

tillegg til de prosjektene som er vedtatt i
kommunestyret har administrasjonen fullmakt til å
overføre driftsmidler til investering.

Totalt er det 78 større eller mindre prosjekter med
budsjett eller regnskapsmessig aktivitet i 2018. I
2018 er alle enkeltprosjektene samlet i 35
investeringer som det rapporteres på. Hensikten er å

rapportere på samme nivå som budsjettet blir
vedtatt. I kapittelet med kommentarer til de enkelte
investeringene følger en oversikt over kommentarer,
økonomi og status.

Nedenfor viser hvilke enkeltprosjekter som har hatt
størst aktivitet i 2018, målt i brutto anleggsutgifter.
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Årsmelding 2018
Investeringsprosjektene

budsjettendringer mellom enkeltprosjekter innenfor
de gitte rammene.

I budsjettbehandlingen ble investeringsbudsjettet
for 2018 vedtatt på rammenivå hvor
enkeltprosjekter ble prioritert innenfor de enkelte
rammene. Rådmannen har administrativ fullmakt til
å foreta mindre tekniske og ikke prinsipielle

Det er for 2018 finansiert opp 94,3 mill. kroner i
netto utgifter på investeringsprosjektene. Tabellen
nedenfor viser status på prosjektrammenivå for
investeringene i 2018.

Årsmelding tabell 16 Netto investeringsrammer
Tall i 1.000 kroner
Beredskap og brannsikkerhet
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan
Oppgradering kommunale bygg
Finansielle investeringer
Utbygging Grasmyr, framtidas ungdomskole mv.
Startlån husbanken
IKT investeringer
Kirkelig fellesråd
KST
Attraktivitet, miljø, friområder, mm.
Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg
Boligutvikling, boligtomter, boligbygging
Vann, avløp, renovasjon
Veg og trafikksikkerhet
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne
driftsmidler
Sum netto investeringsrammer

Bevilgninger Regnskap
tom. 2018 tom. 2018
10 787
59 523
47 890
-544 959
5 370
0
44 635
39 568
8 662
35 852
28 055
5 162
114 753
20 447

9 154
35 529
44 566
-452 882
9 434
0
31 170
16 063
7 063
22 700
19 512
479
112 168
20 823

0
-124 255

0
-124 221

Prosjekter
ProsjektAvvik
Årsregnskap
som bevilgninger
tom.
2018 avsluttes/
som
2018
endres videreføres
1 633
709
0
1 633
23 994
12 237
-7 065
16 929
3 324
6 321
0
3 324
-92 076
-94 308
7 065
-85 011
-4 064
7 376
0
-4 064
0
0
0
0
13 465
5 827
0
13 465
23 505
10 483
0
23 505
1 599
124
0
1 599
13 152
13 094
0
13 152
8 543
-4 155
0
8 543
4 683
11 522
0
4 683
2 585
27 090
0
2 585
-376
3 680
0
-376
0
-33

0
0

0
0

0
-33

Prosjekter som avsluttes eller endres
Totalt anbefales investeringsregnskapet avsluttet med et overskudd på prosjektrammene på 7,1 mill.
kroner.Budsjettendringer 2019
6158
6135
6735
6907
6908
6972
Netto

Tall i 1000 kroner
Kjøp/salg kommunale utleieboliger, inndras som del av finansieringen av Nustadjordet
Opprustning leiligheter Lenes Ås. Tilbakebetaling husbanktilskudd
Ny innkjørsel Lenes ås, avsetning
Boligfelt Kjærlighetstien, prosjektet avsluttes
Salg av boligtomter, inntekter disponeres
Salg av boligtomter på Rakkestadfeltet, inntekter disponeres
Bruk av lån / opptak lån reduseres

Overskuddet fra 6158 anbefales brukt til redusert
låneopptak, dette er i tråd med forutsetningene i Ksak 36/18 om utbygging og finansiering av
Nustadjordet. Tilbakebetaling av tilskudd kommunen
har mottatt fra Husbanken til omsorgsboliger Lenes

Disponering årsavslutning
-7 065
3 249
492
-932
-2 431
-378
7 065
0

ås foreslås finansiert fra overskudd fra salg av
boligtomter. For øvrig anbefales det at merinntekter
fra salg av tomter disponeres til utbedring av
innkjørselen til Lenes ås.
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Prosjektbevilgninger som videreføres
Godkjente rammer og bevilgninger forutsettes
videreført fra ett år til et annet. Totalt videreføres
netto lånefinansierte prosjektrammer på 85,0 mill.
kroner fra 2018 til 2019 slik som vist i Årsmelding
tabell 17 Netto investeringsrammer. Beløpene for
det enkelte investeringene fremkommer i kapitlet
om de enkelte investeringene og
investeringsrammene.

Det er ingen prosjekter utover Lenes ås som i denne
omgang som ber om utvidet prosjektramme. Det er
varslet om mulig overskridelse på Nustadjordet,
dette må rådmannen komme tilbake til i
driftsrapportene i 2019. Alle bevilgningene i
investeringsbudsjettet vil bli gjennomgått i
forbindelse med driftsrapportene i mai og i
september.
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De enkelte investeringene
Beredskap og brannsikkerhet

Tall i 1000 kroner
Beredskap og
brannsikkerhet
Beredskap og
brannsikkerhet

InvesteringsProsjektbevilgninger tom regnskap tom
2018
2018 Prosjekt avvik

Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning

Videreføres 2019

10 787

9 154

1 633

709

0

1 633

10 787

9 154

1 633

709

0

1 633

Beredskap og brannsikkerhet
Brannvesenet har et løpende behov for fornying og
oppgradering av materiell og utstyr. For å kunne
planlegge for dette så kreves det løpende årlige
bevilgninger. Som et grunnlag for dette så er det
laget en utskiftingsplan for materiell og utstyr som
oppdateres minst en gang i året. Utskiftingsplanen er
beregnet over en glidende 10-årsperiode der de
ulike utskiftinger og behov for årlig bevilgning
fremkommer. Vedtatt i k.sak 104/17.
Investeringsbevilgningen for 2018 er på 2,0 mill.
kroner. I 2018 så er B-46 (stasjonsbil) anskaffet og
satt i drift, det er skiftet ut noe røykdykkerutstyr og
gjort noe ombygging av B-13 (stigebil). Dette har i

sum hatt en kostnad på kr. 713.000 og gir et
overskudd i investeringsrammen på 1.6 mill. kroner.
Dette er planlagt overført til bruk i 2019 for
utskifting av B-14 (tankbil).
Prosjektet har «ingen ende», men har en dynamisk
løpende plan som viser hvilke utstyr og materiell
som er planlagt anskaffet. Neste større investering er
utskifting av B-11 (mannskapsbil) og dette er
planlagt gjennomført i 2021/22 med en
kostnadsramme på 5,5 mill. kroner.
Plan for utskifting av materiell og utstyr skal også
ivareta virksomhetens mål der snittalder på
brannbiler skal være <15 år. Status nå er ca. 10 år.
Slik det ser ut nå så er det ingen forventede avvik,
hverken økonomisk eller i fremdrift.

Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan

Tall i 1000 kroner
Kjøp og salg av
utleieboliger

InvesteringsProsjektbevilgninger tom regnskap tom
2018
2018 Prosjekt avvik

Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning

Videreføres 2019

20 020

12 955

7 065

7

-7 065

0

Boliger Nustadbakken

15 743

6 124

9 619

983

0

9 619

Boliger Nustadjordet
Kommunale
utleieboliger,
boligsosial
handlingsplan

23 760

16 450

7 310

11 248

0

7 310

59 523

35 529

23 994

12 237

-7 065

16 929

Kjøp og salg av utleieboliger
Formålet med investeringen er å ha midler til å kjøpe
boliger når det er behov. Når det selges boliger har
salgssummen blitt ført på denne ramma.
Utbygging Nustadjordet - Gjennomføring
hovedprosjekt. Arkivsak-dok.14/04362,
Kommunestyret 03.05.2018, 36/18. Dette vedtaket

innebærer at overskuddet på ramma skal dekke
delfinansiering av Nustadjordet. Samlet
mindreforbruk på 7,1 millioner kroner går i sin
helhet til nedbetaling av lån som forutsatt i
finansieringen av Nustadjordet.
Siden kommunen har ledighet i boligmassen har det
ikke foregått noen aktivitet på ramma i 2018.
Dersom det skulle oppstå behov for å anskaffe egnet
bolig til for eksempel. flyktninger har virksomheten
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Årsmelding 2018
ikke noe handlingsrom for det lengre. Dette kan
medføre at vi må si nei til å ta imot flyktninger
dersom vi ikke har et egnet boligtilbud.

Anbud kom inn i starten av 2018, Konkurransen var
mislykket ved at det kun var en kvalifisert anbyder.
Konkurransen ble avlyst. Ny anbudskonkurranse
gjennomført. Fire kvalifiserte tilbud. Ekstrabevilgning
vedtatt i kommunestyret på bakgrunn av innkomne
anbud.

Boliger Nustadbakken
Bygge 8 boliger for personer med dobbeltdiagnose,
rus og psykiatri, og kontorlokaler for avdeling for
avhengighet og øyeblikkelig hjelp plass.

Prosjektet startet opp fysisk februar 2019.
Oppstarten har avdekket store mangler ved
grunnlaget. Store avvik på sprengningsvolumet og
uteglemmelser i anbudsgrunnlag. Forventet
overtakelse sommeren 2020.

Følgende saker er behandlet:
- 50/14 Utbygging Nustadbakken
- 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram 20152018
- 33/15 Hovedprosjekt Nustadbakken
- 110/18 Utbygging Nustadbakken - gjennomføring
hovedprosjekt

Boliger Nustadjordet
Igangsetting av hovedprosjektet ble politisk vedtatt
03.05.2018, sak 36/18. Det skal bygges 9 nye
bemannede omsorgsboliger med fellesarealer for
funksjonshemmede. Prosjektet er godt i gang og
oppsetting av grunnmurer er startet. Pr. 01.03.2019
er det brukt 17 mill. av totalbudsjettet på 59,6 mill.
netto. På grunn av dårlig prosjektering av
grunnarbeidene er det allerede brukt 10,8 mill.
kroner av en total reserve i prosjektet på 12,3 mill.
brutto. Det forventes og settes i gang tiltak mot de
rådgivende konsulenter i nær fremtid. Overlevering
er estimert til mars/april 2020.

Kostnadsramme for investeringen på 49,012
millioner kroner eks. mva.
Det antas at store deler av reservene vil gå med til
økte kostnader til grunnarbeider og oppgjør etter
mengdekontroll pga. store avvik og mangler i
grunnlaget fra konsulentene. Det er sannsynlig at det
vil være behov for tilleggsbevilgninger.

Oppgradering kommunale bygg

Tall i 1000 kroner
Oppgradering og ombygging
kommunale bygg
Opprustning
vellokalet/Fogdegaarden Stathelle
Oppgradering kommunale bygg

InvesteringsProsjektbevilgninger tom regnskap tom
2018
2018

Prosjekt
avvik Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning Videreføres 2019

46 384

43 882

2 502

5 842

0

2 502

1 506

684

822

479

0

822

47 890

44 566

3 324

6 321

0

3 324

Oppgradering og ombygging kommunale bygg

I 2018 er følgende prosjekter gjennomført:

Formålet med investeringen er å oppgradere
kommunale formålsbygg i henhold til dagens krav.
Det bevilges hvert år 5,5 millioner kroner til dette
formålet inkludert ENØK tiltak. Siste vedtak i
budsjettbehandling for 2018 i K-sak 104/17



Det er ingen avvik på ramma. Mindreforbruk blir
overført til neste år. Dette har vært nødvendig for å
spare opp kapital til større prosjekter. Nytt
varmepumpeanlegg i Krogshavn er et slikt prosjekt
som på sikt vil spare kommunen for energikostnader.
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Tak Vest Bamble omsorgsboliger er
ferdigstilt. Arbeidene ble noe mer
omfattende enn forutsatt da det viste
seg at råteskadene var større enn
antatt. Overskridelsen tas innenfor
ramma.
Oppgradering og ombygging av
kommunale bygg har blitt
gjennomført i henhold til tiltaksplan.
Totalt sett går vi overskudd som blir
ført over til neste år for å dekke større
ENØK investering i Krogshavn.
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kommunestyret i forbindelse med
budsjettbehandling for å ruste opp vellokalelet og
Fogdegården på Stathelle. K-sak 104/17.
Det er til sammen bevilget 1,5 millioner kroner til
Velhuset og Fogdegården.

ENØK - tiltak i kommunale bygg. I
2018 er det gjennomført små
prosjekter samt utredning om teknisk
løsning for varmepumpe i Krogshavn.

Det var planlagt brukt til sammen 6 millioner kroner i
2018, mens resultatet ble 5,8 millioner kroner.
Overskuddet overføres til 2019.

Opprustning vellokalet/Fogdegaarden Stathelle
Formålet med investeringen er å ta vare på de gamle
byggene rundt Rådhusplassen på Stathelle for å
skape liv og røre i nærmiljøet. Vedtak i

Vellokalet har fått nytt utvendig tak i 2018 for 684
tusen kroner. Resterende midler på prosjektet er
reservert opprustning av Fogdegården. Det forventes
å ha leietakere på plass i løpet av våren og innvendig
oppussing kan starte. Arbeider som er nødvendig å
gjennomføre er nytt kjøkken, nytt toalett tilgjengelig
for alle, universelt utformet inngangsparti,
istandsetting av det elektriske anlegget, isolasjon i
gulvene samt generell overflatebehandling av
vegger, tak og gulv. Det forventes at leietakere kan
flytte inn i løpet av 2019.

Finansielle investeringer

Tall i 1000 kroner
Egenkapitalinnskudd Klp

InvesteringsProsjektbevilgninger tom regnskap tom
2018
2018

Prosjekt
avvik Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning Videreføres 2019

2 362

2 363

-1

1

0

-1

-7 563

-7 563

0

31 863

0

0

Bruk av lån

-539 758

-447 683

-92 075

-126 171

7 065

-84 518

Finansielle investeringer

-544 959

-452 882

-92 076

-94 308

7 065

-84 519

Andre finansposter

Egenkapitalinnskudd Klp
Som en del av kommunens pensjonsordning er
kommunen også eier i klp og det innbetales årlig et
egenkapitalinnskudd. Innskuddet i 2018 var på 3,3
mill. kroner. Innskuddet kan ikke lånefinansieres og
er finansiert av driftsmidler.
Andre finansposter
Under finansiering føres bruk av lån og andre
finansielle transaksjoner i investeringsbudsjett og regnskap som ikke er direkte knyttet til
enkeltinvesteringer. Det er bruk av fond ført med 3,4

mill. kroner slik som vedtatt i årsmeldingen for 2017.
Det er innbetalt egenkapital til 110 SørØst I 2018
finansiert av fond med 0,2 mill. kroner.
Bruk av lån
Bruk av lån til finansiering av investeringer i 2018 er
på 126,2 mill. kroner, av dette er 90,9 mill. kroner til
årets investeringer og 35, 3 mill. kroner er brukt til
finansiering av underskuddet
i investeringsregnskapet for 2017. Overskudd på
7,065 mill. kroner fra kjøp av boliger går til redusert
lånefinansiering, jf. forutsetninger i sak om
finansiering av Nustadjordet.
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Utbygging Grasmyr, framtidas ungdomsskole mv.

Tall i 1000 kroner
Grasmyr, programmering,
planlegging og
usikkerhetsavsetning
Utbygging Grasmyr, framtidas
ungdomsskole mv.

InvesteringsProsjektbevilgninger tom regnskap tom
2018
2018

Prosjekt
avvik Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning Videreføres 2019

5 370

9 434

-4 064

7 376

0

-4 064

5 370

9 434

-4 064

7 376

0

-4 064

Grasmyr, programmering, planlegging og
usikkerhetsavsetning
Kommunestyret behandlet i sak 105/17 forprosjekt
for utbygging av ny ungdomsskole på Grasmyr. I
prosjektet ligger også lokaler til kultur, idrettshall,
svømmeanlegg, nye lokaler til flyktningetjenesten og
voksenopplæringen, og opparbeidelse av
uteområder. Kommunestyret vedtok å gå videre
med forprosjekt fase 2 hvor det skal utarbeides et
ferdig forprosjekt basert på en samspill/utviklingsentreprise.
I saken ble det vedtatt å utrede om lokalene til
Grasmyr ungdomsskole kan ombygges til nye lokaler
for flyktningetjenesten og voksenopplæringen.
Utredningen ble behandlet av kommunestyret i sak
38/18. For å få god utnyttelse av lokalene og legge
til rette for økt tverrfaglig samarbeid på Grasmyr,
vedtok kommunestyret at flyktningetjenesten og
voksenopplæringen, Frisk Bris og Talenthuset for
ungdom, skal samlokaliseres i bygget til Grasmyr
ungdomsskole. Ombyggingen av lokalene og
utvikling av økt tverrfaglig samarbeid, skal være et
delprosjekt knyttet til utbyggingen på Grasmyr.
Det er foretatt en vurdering av om nåværende
Grasmyrhall bør utbedres eller om det bør bygges en
ny dobbelthall sammen med ny ungdomsskole.
Utredningen viste at det både økonomisk og
funksjonelt er bedre å erstatte Grasmyrhallen med
en ny hall. Utbyggingen av en ny idrettshall er derfor
er lagt inn i prosjektet.

Det ble våren 2018 utarbeidet konkurransegrunnlag
og ulyst konkurranse for prekvalifisering av
entreprenører, arkitekter og
landskapsarkitekter. Tre entreprenører med
arkitekter og landskapsarkitekter ble valgt til å
utarbeide skisseprosjekter. Etter en omfattende
evalueringsprosess ble prosjektet til Backe Vestfold
Telemark AS valgt som vinner. Prosjektet er
utarbeidet i samarbeid med SPINN Arkitekter AS og
IN’BY AS som landskapsarkitekter.
Det ble i desember inngått kontrakt med Backe
Vestfold Telemark AS for en
utviklingsfase. Forprosjektet vil bli bearbeidet til et
endelig forprosjekt i løpet av våren 2019.
Forprosjektet vil bli lagt fram til politisk behandling i
kommunestyret 20. juni 2019.

Planarbeidet finansieres innenfor avsatt
investeringsramme. Det er ingen kjente avvik. Det
er etablert system for økonomistyring og
kostnadskontroll. I utviklingsfasen av prosjektet er
det fokus på både kostnader til investeringer og
framtidig drift.
Avhending og etterbruk av ledige lokaler og bygg er
en del økonomien i prosjektet. Det blir i mars 2019
lagt fram sak for kommunestyret med forslag til
videre arbeid med avhending og etterbruk av lokaler
og bygg.
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Startlån husbanken

Tall i 1000 kroner

Investeringsbevilgninger tom 2018

Prosjektregnskap tom
2018 Prosjekt avvik

Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning

Videreføres 2019

Startlån husbanken

0

0

0

0

0

0

Startlån husbanken

0

0

0

0

0

0

Startlån husbanken

I 2018 er det utlånt 32,2 mill. kroner i startlån. Det er
innbetalt 22,2 i avdrag, både ordinære løpende
avdrag og ekstraordinære avdrag i forbindelse med
refinansiering av lån. Det er tatt opp 32,1 mill.
kroner i lån i Husbanken som ennå ikke er kommet
til utbetaling til låntakerne. Totalt utlån ved
utgangen av 2018 er 173,7 mill. kroner.

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i
vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har
mulighet til å spare. Søknad om startlån behandles
og utbetales via kommunen søkeren bor i. Startlån er
et viktig virkemiddel som bidrar til at kommunen når
målsetningene i boligsosial handlingsplan om å
kunne eie egen bolig.
IKT investeringer

Tall i 1000 kroner

InvesteringsProsjektbevilgninger tom regnskap tom
2018
2018

Prosjekt
avvik

Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning Videreføres 2019

Rammebevilgning IKT-plan
Velferdsteknologi Helse og
omsorg
Digitalt løft Skole og
barnehage
Muggsoppsanering av eldre
arkiver

34 649

26 973

7 676

3 860

0

7 676

8 986

3 053

5 933

1 038

0

5 933

1 000

1 144

-144

929

0

-144

0

0

0

0

0

0

IKT investeringer

44 635

31 170

13 465

5 827

0

13 465

Rammebevilgning IKT-plan
IKT-forum bevilger midler til IKT-investeringer
gjennom hele året etter søknad fra enhetene.
I 2018 ble det bevilget midler til følgende prosjekter:
- Disaster Recovery site hvor ITG har prosjektansvar
- Konkurransegjennomføringsverkøy og
avtalekataolog – lovpålagt fra 01.07.2018 - GKI har
prosjektansvar
- Teknisk løsning møterom på rådhuset - lik teknisk
løsning med skjermer, kontakter i bord og
gjennomføring av Skype møter. Avsluttes 1. halvår
2019
- Oppgradering av EPI-server til ny ansattportal.
Avsluttet i 2018
- Pilotprosjekt Arkivkjerne Noark 5 på fagsystemer
- Identitetssystem - IAM hvor ITG har prosjektansvar
- Felles brukerstøtte - Nytt mandat ITG, hvor ITG har
prosjektansvar
- Digitalisering av byggesaksarkiver ble avsluttet og
overskuddet tilbakeført til ramme for IKTinvesteringer.

- Velferdsteknologi ble avsluttet.
- Nytt fagsystem PP-tjenesten er i
anskaffelsesprosess.
- Meråpent bibliotek ble opprettet.
- Digitaliseringsprosjektet – effektivisering av
arbeidsprosesser.
Velferdsteknologi Helse og omsorg
K. sak 104/17 - budsjett 2018: Kommunestyret
bevilget investeringsmidler til velferdsteknologi,
trygghetsalarmer og pasientvarsling. Bruk av ny
teknologi som kan gi en smartere måte å levere
kommunens helse og omsorgstjenester. Dette skal
understøtte og forsterke brukernes trygghet,
sikkerhet og selvhjulpenhet, slik at behov for
tjenester reduseres og/eller skyves frem i tid. Bruk
av ulik teknologi bidrar også til at ansatte kan utføre
sitt arbeid på en sikker og effektiv måte. Det er
bevilget totalt kr. 13,5 mill. fordelt over 4 år.
Stillingen som rådgiver for velferdsteknologi
finansieres nå av denne bevilgningen. Helse og
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omsorg deltar i anskaffelser av både
trygghetsalarmering og pasientvarslingssystem.
Begge avtalene ble inngått høst 2018. En del av
anskaffelsen til pasientvarslingssystem og hele
anskaffelsen av trygghetsalarmer gjennomføres i
2019, innenfor rammen som er gitt for 2018 og
2019. Utskifting av analoge trygghetsalarmer, til
digitale, skal være ferdigstilt høst 2019 og i god tid
før bakkenettet stenges. Pasientvarslingssystemet
rulles først ut der hvor behovet for utskiftning er
størst.
Pasientvarslingssystem er en kostbar anskaffelse, og
bevilgningen som er gitt for 4 år vil ikke være
tilstrekkelig for å implementere et moderne og
individbasert system i alle bygg med institusjonseller heldøgnstjeneste. Dette vil redegjøres for i
utfordringsnotatet.

- Delprosjekt Utviklingssamtale, elevsamtale og
halvårsvurdering uten karakter er over i
implementeringsfase og drift desember 2018
- Oppstart strategisk IKT-ledelse med ledergruppa i
skole til BETT-konferansen januar 2018
To av fire delprosjekter; delprosjekt
Utviklingssamtale, elevsamtale og halvårsvurdering
uten karakter og delprosjekt læringsplattform
Zokrates er i implementeringsfasen. Tekniske
utfordringer i disse delprosjektene har gjort at vi ikke
har kommet til implementeringsfasen like raskt som
vi forventet. Begge delprosjektene er forventet
ferdig implementert høsten 2019.
Delprosjekt Maskinpark; valg av enheter til bruk i
skole og barnehage og anskaffelse av nytt fagsystem
for barnehage er de to neste delprosjektene som
skal jobbes med videre.

Digitalt løft Skole og barnehage

Fokusområdene Strategisk IKT-ledelse og
Kompetanseheving går parallelt med delprosjektene
som pågår. Vi kommer til å se nærmere på
utnyttelsen av eget fagsystem; Visma Flyt Skole og i
større grad utnytte tjenestene og løsningene det
tilbyr.

Prosjekt "Digitalt løft i skole og barnehage" skal
gjennom bidra til å sikre likeverdig opplæring i
Bamble kommune gjennom økt bruk av digitale
verktøy i opplæringen, og til administrative
oppgaver.
Prosjektet er finansiert innenfor enhet skole og
barnehage sin egen driftsramme. Utgiftene som er
påløpt i 2018 knytter seg i hovedsak til lønn
prosjektleder og opplæring/kursing av ansatte.

Muggsoppsanering av eldre arkiver
Vi er i dialog med IKA Kongsberg for når vi kan
igangsette prosessen for avlevering av muggsopp
arkivene i Lensmannsgården. Denne prosessen kan
ta noe tid, da både de og vi må ha kapasitet til å
pakke og listeføre arkivmaterialet.

Aktiviteter som er gjennomført 2018:
- Anskaffelse ny læringsplattform Zokrates ble
avsluttet og signert våren 2018 med antatt oppstart
01.01.2019
Kirkelig fellesråd

Tall i 1000 kroner
Rammebevilgning Kirkelig
fellesråd

InvesteringsProsjektbevilgninger tom regnskap tom
2018
2018

Prosjekt
avvik Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning Videreføres 2019

2 400

1 952

448

552

0

448

30 418

11 254

19 164

9 074

0

19 164

Kirkebygg

3 500

2 077

1 423

77

0

1 423

Handikapprampe Herre kirke
Utfylling/steinsetting Bamble
kirke

1 250

668

582

668

0

582

2 000

112

1 888

112

0

1 888

39 568

16 063

23 505

10 483

0

23 505

Nye gravplasser Eik gravlund

Kirkelig fellesråd

Rammebevilgning Kirkelig fellesråd
Dette er en rammebevilgning til Kirkelig fellesråd
som bevilges i årsbudsjettet og som de selv
prioriterer investeringer innenfor. Det overføres 1
mill. kroner per år til Kirkelig fellesråd. Hele

overføringen for 218 har Kirkelig fellesråd satt av til
ubundet investeringsfond. De har en vedtatt plan for
bruken som skal gå til anskaffelse av ulike maskiner
og andre nødvendige investeringer.
Nye gravplasser Eik gravlund
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Politisk vedtak av 02.06.2016, sak 55/16. Formål
investering: Utvidelse av Eik gravlund. Prosjektet er
godt i gang, utgravingen er ferdig og igjenfylling er i
gang. Prosjektet ligger 8 uker foran ferdigstillelse..
Overlevering er i utgangspunktet satt til desember
2019. Pr. 01.03.2019 er det brukt 13,2 mill. av
totalbudsjettet på 30 mill. Ligger foreløpig godt
innenfor budsjett.

HC-rampe Herre kirke ble ferdigstilt og overlevert 11
oktober 2018. Ramme var på 1 250 000,Totalkostnad ble på ca. 900 000,- Mangler siste
avstemming da det gjenstår noe tilbakebetaling fra
entreprenør for dagmulkter. Som vedtatt i k-sak
51/18 tilbakeføres overskytende midler fra HC
rampe til kirkevergens vedlikeholdsfond.
Utfylling/steinsetting Bamble kirke

Kirkebygg
Status for prosjektet er samme som tidligere
rapport. Venter på svar fra Fylkeskommune og
Bispedømme. Signaler viser negativ holdning for
godkjennelse av utfyllingen. Forbruk i prosjektet P.D.
D er på 112 000,-. Total ramme for prosjektet er 3
mill. kroner.

Investeringer og oppgradering av kirkebygg.
Utbedring av Langesund kirke er gjennomført og det
startes nå opp med Bamble kirke. Det ventes på
tilbakemeldinger fra Bispedømme. Totalt forbruk
P.D.D 2,1 mill.
Handikapprampe Herre kirke

KST

Tall i 1000 kroner
Kulturhus sentrumsgården
Langesund

InvesteringsProsjektbevilgninger tom regnskap tom
2018
2018

Sundbykåsa gård
Bredbåndutbygging
KST

Prosjekt
avvik

Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning Videreføres 2019

2 500

905

1 595

124

0

1 595

6 162

6 158

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

8 662

7 063

1 599

124

0

1 599

Kulturhus sentrumsgården Langesund

Byggesøknad og anbudspapirer under utarbeidelse.
Antatt ferdigstillelse 2019/2020

Bygge lager for sentrumsgården i tilknytning til
scenen. Vedtak i kst 9/13 Sentrumsgården som
kulturhus og 66/14 Sentrumsgården - bygging av
lager. Ramme 3 mill. Mye kostnader i omfattende
omarbeidelsesprosess. Budsjett antas å ikke være
tilstrekkelig. Prosjektet må tilbake til kommunestyret
for tilleggsbevilgning.
Prosjektet ble nabovarslet på nytt og ny
rammesøknad ble levert inn. Ny naboklage ble
behandlet. Klagebehandling til Fylkesmann.
Fylkesmann opphevet vedtaket på grunn av
saksbehandlingsfeil. Det ble utarbeidet bedre
argumentasjon og ny saksbehandlingsprosess
gjennomført. Prosjektet ble ikke godkjent i
kommunestyret i denne behandlingen.
Arbeid med ny løsning innenfor
reguleringsbestemmelsene er gjennomført og nytt
løsningsforslag fra arkitekt er utarbeidet og
behandlet av brukerne. Nytt nabovarsel sendt ut.

Sundbykåsa gård
Formålet med investeringer har vært å sikre
allmennhetens tilgang til Sundbykåsa samt være et
senter for læring og opplevelser. Prosjektet har flere
ganger vært til behandling i kommunestyret.
Følgende behandlinger har blitt gjort:
K-SAK 102/16 27.10.2016 Behandling av forkjøpsrett
i forbindelse med eierskifte av Sundbykåsa gård
K-SAK 4/17 09.02.2017 Behandling av
prosjektspesifikasjon Sundbykåsa gård
K-SAK 23/17 23.03.2017 Vedtak driftsform ved
Sundbykåsa gård
K-SAK 65/17 15.06.2017 Rapport med valgt leietaker
og forslag til innhold i leieavtale ved Sundbykåsa
gård
K-SAK 68/18 13.09.2018 Evalueringsrapport
K-SAK 75/18 13.12.2018 Anmodning fra
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kontrollutvalget til kommunestyret - oppfølging av
vedtak - Sundbykåsa gård
K-SAK 6/19 07.02.2019 Prosjektspesifikasjon for
Sundbykåsa gård - fase 2
Sundbykåsa har stått tom store deler av 2018 etter
at leietaker sa opp. Det har vært to behandlinger i
kommunestyret i løpet av året. Dette resulterte i at
det skulle sees på nytt driftskonsept som en
prosjektgruppe skal legge fram for behandling før
5.9.2019. Behandling i februar 2019 resulterte i
bevilgning på inntil 150.000,- for å leie inn ekstern
prosjektleder. I budsjett behandlingen for 2019 er
det lagt inn 2 millioner kroner for å sette bolighuset i
stand. I tillegg er det bevilget 450.000,- kroner til
årlig drift.

Bredbåndutbygging
Arkivsak 15/06330, Kst sak 43/16, ÅRSMELDING OG
REGNSKAP BAMBLE KOMMUNE 2015. Vedtak punkt
6; Bamble kommunestyre bevilger inntil kr. 500.000,til egenandel i søknad om støtte til
bredbåndsutbygging i Bamble kommune. Formål er
kommunens egenandel i forbindelse med
bredbåndsutbygging. 3.150.000,- kr ble bevilget i
støtte fra NKOM. Totalt kr. 3.650.000,- til prosjektet.
Kontrakt med Telenor. Prosjektet ble fullført i 2018.
Ingen overskridelser. Totalt ca. 125 personer fikk
installert fiber i boligen sin. Dette i områder med
dårlig / ingen dekning tidligere.

Attraktivitet, miljø, friområder, mm.

Tall i 1000 kroner
Frilufts- og miljøtiltak
Dampskipsbrygga Langesund
Livlige og trivlige
kommunesenter
Attraktivitet, miljø,
friområder, mm.

InvesteringsProsjektbevilgninger tom regnskap tom
2018
2018

Prosjekt
avvik

Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning

Videreføres 2019

8 852

3 846

5 006

1 492

0

5 006

12 000

9 000

3 000

9 000

0

3 000

15 000

9 855

5 145

2 602

0

5 145

35 852

22 700

13 152

13 094

0

13 152

Frilufts- og miljøtiltak

investeringer som finansieres delvis via ramma og i
stor grad av tilskuddsmidler.

Investeringsrammen er etablert for å samle
investeringsprosjekter som fremmer attraktivitet og
stedsutvikling. Total investeringsramme er 2,0 mill.
kroner årlig og vedtas i kommunens
budsjettbehandling. Rammen dekker investering til
kommunens parker, friluftsområder og nærområder.
Den dekker også investeringer til maskiner og utstyr
innenfor park- og skjærgårdspark området.
Årlige bevilgninger for rammen har vært 2,0 mill.
kroner i flere år. Over- /underforbruk har fulgt
investeringsrammen og hensyntatt i aktivitetsnivået.
Høy aktivitet på andre prosjekter har ført til en
kapasitetsutfordring og dermed et lavt forbruk
innenfor rammen de siste årene. Det er derfor
tilgjengelige midler i rammen pålydende 1,5 mill.
kroner etter 2018. Det planlegges høyere aktivitet
innenfor rammen i 2019. Flere av tiltakene som blir
utført er i samarbeid med andre statlige- og
fylkeskommunale myndigheter. Kommunen mottar
hvert år midler etter søknad til diverse større og
mindre prosjekter. De største av disse tiltakene er

I 2018 er det etablert nytt toalettanlegg i Krogshavn.
Det er skiftet ut arbeidsbil og det er utarbeidet en
helhetlig plan for aktivitetsområder som vil skape
grunnlag for fremtidige investeringer.
Prosjektene er i stor grad løpende og vil fortsette i
tiden fremover. Det forventes høyere aktivitet
innenfor disse prosjektene fremover. Unntaket er
sikring av Sandvika som er et prosjekt som sluttføres
i 2019.
Dampskipsbrygga Langesund
12 mill. kroner OB 2018 K-sak 104/17. ingen moms
er beregnet. P. 6513. Oppgradering og forsterkning
av dampskipsbrygga i Langesund. Prosjektet er et
samarbeid mellom Bamble kommune (1/3) og
Grenland havn (2/3). Oppstart høst 2018. Prosjektet
er i rute. Forventes ferdig i mai 2019. Forventes
ingen overskridelser.
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Livlige og trivelige kommunesenter

prosjekter på Stathelle. Det står derfor en del midler
igjen fra 2018 som blir brukt i 2019. Større
prosjekter i 2018 er parkeringsplass ved Furustranda,
oppgradering av torget ved nordre
dampskipsbrygge, og ny trapp Bergstien-Pausvei på
Stathelle. Alle midler vil bli brukt i 2019/2020.
Prosjektet Livlige og trivelige kommunesentra (6952
og 6953) avsluttes i 2020 og miljøsatsingen blir
videreført i ramme Friluft og miljøtiltak.

Bevilget 5 mill. kroner i budsjett for 2016, 2017, 2018
og 2019. Formålet er miljøtiltak i kommunesentra
(Stathelle og Langesund) for forskjønnelse og trivsel.
Flere delprosjekter er i gang, men på grunn av
problemer med kapasitet fra underleverandører og
intern prosjektledelse så er det flere forsinkelser.
Dette gjelder ferdigstillelse av Furustranda og

Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg

Tall i 1000 kroner
Kjøp, opparbeidelse og salg
av næringstomter

InvesteringsProsjektbevilgninger tom regnskap tom
2018
2018

Frier vest as, næringsarealer
Horisont næringsbygg inkl.
Kystkultursenter
Skjerkøya, kjøp og salg
næringstomer
Næringsutvikling,
næringstomter,
næringsbygg

Prosjekt
avvik

Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning

Videreføres 2019

-1 618

-1 773

155

31

0

155

0

0

0

0

0

0

8 400

8 798

-398

6 699

0

-398

21 273

12 488

8 785

-10 885

0

8 785

28 055

19 512

8 543

-4 155

0

8 543

Kjøp, opparbeidelse og salg av næringstomter
Formålet med investeringsramma er å bidra til
næringsutvikling i kommunen. Det vil bli fremmet
egne saker dersom nye næringsfelt skal opparbeides.
Siste felt var Eik industriområde som er solgt ut for
noen år siden. Ingen aktivitet i 2018.
Frier vest as, næringsarealer
Det er tidligere avsatt 10 mill. kroner til fond for
finansiering av Frier Vest AS. I 2018 har kommunen
inngått avtale om anleggsbidrag på 4 mill. kroner til
reguleringsplanen for Gassveien fv. 353. Nye veier
finansierer 6 mill. kroner, totalkostnaden er
beregnet til 10 mill. kroner. Tilskuddet er belastet
fond avsatt til utvikling Frier Vest. I tillegg er det
utbetalt lån til aktiviteter i Frier vest as på 0,7 mill.
kroner, totalt utlån til selskapet er nå på 2,0 mill.
kroner.
Horisont næringsbygg inkl. Kystkultursenter
Kommunestyret vedtok i 2014, sak 33/14, å
gjennomføre et forstudium for å utrede mulighetene
for å etablere et kystkultursenter på Smietangen i
Langesund. Forstudierapporten ble behandlet av
kommunestyret i sak 82/14. I samme sak vedtok

kommunestyret at forstudiet skulle videreføres som
et forprosjekt med en økonomisk ramme på
2,25 mill. kroner hvorav 1,7 mill. kroner var
kommunale midler og 0,55 mill. kroner var eksterne
tilskudd. Forprosjektet startet opp medio 2015.
Forprosjektet ble behandlet av kommunestyret i sak
5/17. Kommunestyret var positive til konseptet som
ble lagt fram, men ønsket videre arbeid med å
redusere kommunens økonomiske ansvar og risiko i
kystkultursenteret. Kommunestyret har ved to
anledninger forlenget prosjektperioden, siste gang i
sak 2/18 hvor prosjektet ble forlenget ut 2018.
Det er i arbeidet med forprosjektet hentet inn 5 mill.
kroner i eksterne tilskudd. Et av tilskuddene vil i
tillegg kunne gi 0,5 mill. kroner i
gaveforsterkningsmidler. Tilskuddene vil redusere
gapet mellom beregnede utgifter til
kystkultursenteret og det kommunen hadde lagt inn
budsjett og handlingsprogram. Bevilgninger avsatt
til kystkultursenteret er imidlertid blitt tatt ut av
budsjett- og handlingsprogram ved de siste
rulleringene. På bakgrunn av dette vedtok
kommunestyret ved den endelig behandling av
forprosjektet (sak 2/19) å avslutte prosjektet.
Forlengelse av forprosjektet har medført ekstra
utgifter. Ved utgangen av 2018 var utgiftene til
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forprosjektet ca. 2,5 mill. kroner det vil si kr 266.280
mer enn budsjettrammen på 2,25 mill. kroner.
Kommunestyret vedtok i sak 2/18 at ekstra utgifter
til forprosjektet, skal dekkes av rådmannens
utviklingsmidler.
Skjerkøya, kjøp og salg næringstomer
Formålet med investeringen er å skape varige
arbeidsplasser på Skjerkøya. Vedtak K, 18092014,
Sak 56/14, Innløsning av industritomter på Skjerkøya
gbnr. 15/22 med flere.

I løpet av 2018 forventet vi å selge eller ha leid bort
alle tomter på Skjerkøya.
- Nor Betong leier tomt for 5 år
- Oldroyd har kjøpt tomt og skal ha opsjon på 3
nabotomter
- Pipe Life har opsjonsavtale på sjøtomta
- Tomt som Pipe Life leier er reservert ny kjøper når
leiekontrakten blir sagt opp
Forventet salgsinntekt i 2018 er 20 mill. kroner ble
ikke innfridd da salg av sjøtomta ikke kom i stand i
løpet av året. Salget vil bli fullført etter fradeling og
oppmåling i 2019. Det ser lyst ut med tanke på flere
arbeidsplasser til kommunen.

Boligutvikling, boligtomter, boligbygging

Tall i 1000 kroner
Kjøp og salg av
boligtomter
Innløsning festetomter
Rugtvedt
Bunestoppen boligfelt,
opparbeidelse og salg av
tomter
Kjøp og salg av bygninger
på Rådhusplassen på
Stathelle
Boligutvikling,
boligtomter,
boligbygging

InvesteringsProsjektbevilgninger tom regnskap tom
2018
2018 Prosjekt avvik

Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning

Videreføres 2019

-7 529

-10 471

2 942

827

0

2 450

9 841

9 842

-1

9 842

0

-1

1 600

1 109

491

854

0

491

1 250

0

1 250

0

0

1 250

5 162

479

4 683

11 522

0

4 191

Kjøp og salg av boligtomter

Innløsning festetomter Rugtvedt

Formålet med investeringen er å tilrettelegge for
boligbygging i kommunen for derved å øke
folketallet på sikt. Det er diverse
kommunestyrevedtak gjelder for denne ramma. Ofte
er vedtak fattet i forbindelse med godkjent
reguleringsplan.
Lenesås er solgt for 5.3 mill. kroner . Til fratrekk
kommer tilbakebetaling av husbanktilskudd,
oppmåling og fradeling av tomta samt utbedring av
adkomstveien inn til tomta fra Baneveien.
Kjærlighetsstien er ferdig og alle tomter solgt, feltet
er ferdigstilt. Det er solgt 1 boligtomt på Rakkestad i
2018.Salginntekter foreslås omdisponert i ramma og
ca. 0,49 mill. kroner i gjenstående midler avsettes til
avkjørsel Lenes ås.

Formålet med investeringen er å spare fremtidige
kostnader ved oppregulering av festeavgiften som vi
ikke får dekket ved framfesteavtalene. K-sak 3/18
Innløsning av festekontrakt for Rugtvedttomta IV,
gnr/bnr 20/39 bevilget kommunestyret midler til å
løse inn en av festetomtene på Rugtvedt. Den ble
løst inn for 9.8 mill. kroner.
Det har nå kommet tilbud om at kommunen kan
kjøpe ut 2 av 3 resterende festekontrakter på
Rugtvedt for 13.4 mill. kroner. Det foregår for tiden
forhandlinger. Ny politisk sak blir lagt fram når
forhandlingene er avsluttet.
Bunestoppen boligfelt, opparbeidelse og salg av
tomter
Politiske vedtak i Bamble kommunestyre 31.03.2016
sak 29/16. Det settes i gang regulering av
Bunestoppen. Det ble bevilget inntil 2,0 millioner
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kroner for å få området regulert. Formålet med
investeringen er tomteregulering, opparbeidelse og
salg av tomter. Reguleringen er i siste fase, samtidig
er regulering av eventuell brannstasjon i samkjør.
Dette blir representert for planforum den
14.03.2019. Forhåpentlig oppstart av prosjektet
februar/mars-2020. Bevilgning for
reguleringsarbeidet 2 mill. kroner og totalt forbruk til
nå er 1,13 mill. kroner.

Kjøp og salg av bygninger på Rådhusplassen på
Stathelle
Formålet med investeringen er å erverve bygg som
kan rives for å bygge ut boliger i et attraktivt område
på Stathelle. 1,25 mill. kroner ble satt av i
budsjettbehandlingen K-sak 104/17 til kjøp av
eiendom på Rådhusplassen på Stathelle. Ingen
aktivitet i 2018.

Vann, avløp, renovasjon

Tall i 1000 kroner
Investeringer iht Vannog avløpsplan
Vann, avløp,
renovasjon

Investeringsbevilgninger tom
2018

Prosjektregnskap tom
2018 Prosjekt avvik

Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning

Videreføres 2019

114 753

112 168

2 585

27 090

0

2 585

114 753

112 168

2 585

27 090

0

2 585

Investeringer iht. Vann- og avløpsplan

kroner. Det forventes stor aktivitet innenfor rammen
i årene fremover.

Investeringsrammen er etablert for å samle
investeringsprosjekter innenfor områdene vann,
avløp og renovasjon. Aktiviteten innenfor rammen er
i hovedsak fornyelse og forlengelse av eksisterende
vann- og avløpsnett. Rammen dekker også
investeringer i maskiner og utstyr innenfor samme
område. Rammebevilgning for 2018 var 25 mill.
kroner. Rammen er vedtatt i budsjettet for 2018. i
budsjettet for 2019 legges det inn en økning slik at
fremtidig ramme blir 30 mill. kroner.

I 2018 ble 22,5 mill. kroner benyttet til utskifting og
fornyelse av vann- og avløpsledninger. Dette ble
utført på Herre, i Hydalsområdet, i Langesund og
ledningsanlegg fra Trosby til Melby. Det er fremført
fiberoptisk kabel til Flåte vannbehandlingsanlegg.
Begge sedimenteringsbasseng ved Salen renseanlegg
er rehabilitert og det er skiftet ut maskiner, utstyr og
kjøretøy for å sikre stabil og god drift.
De aller fleste prosjektene innenfor rammen er
løpende. Når det gjelder vannforsyning
Langesundshalvøya og utvidelse av Salen
renseanlegg så er dette prosjekter som forventes
avsluttes i løpet av en fem års periode.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger forventes
å fortsette i uoverskuelig fremtid.

Årlige bevilgninger for rammen har vært 25 mill.
kroner i flere år. Underforbruk av årlig bevilgning
overføres til neste budsjettår. I 2018 var det 29,6
mill. kroner tilgjengelig på rammen. Forventet
forbruk var 28,8 mill. kroner. Resultatet av
investeringer innenfor rammen var i 2018 27,0 mill.

Veg og trafikksikkerhet

Tall i 1000 kroner
Veg- og trafikksikkerhetstiltak
Aksjon skoleveg
Veg og trafikksikkerhet

InvesteringsProsjektbevilgninger tom regnskap tom
2018
2018

Prosjekt
avvik Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning Videreføres 2019

18 497

17 617

880

2 134

0

880

1 950

3 206

-1 256

1 547

0

-1 256

20 447

20 823

-376

3 680

0

-376
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Veg- og trafikksikkerhetstiltak

aktivitet de neste årene innenfor området veg- og
trafikksikkerhetstiltak.

Formålet med investeringsrammen er fremme vegog trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Aktivitetene
innenfor rammen er i hovedsak
trafikksikkerhetstiltak samt utskifting av maskiner og
utstyr som benyttes til vegformål. Årlig
rammebevilgning er 3,6 MNOK. Rammen er vedtatt i
budsjettet for 2018.

Aksjon skoleveg
Formålet med investeringsrammen er sikre
skolebarn trygg vei til skolen. Prosjektet er et
samarbeid mellom Bamble kommune, Telemark
fylkeskommune og Statens vegvesen. Tilskuddet fra
staten dekker fra 50 – 70 % av
investeringskostnadene ved Aksjon skoleveg
prosjekter. Resterende dekkes av kommunens
investeringsramme for veg- og
trafikksikkerhetstiltak. Tiltakene prioriteres etter
gjeldende trafikksikkerhetsplan som er vedtatt i sak
116/16, vedtak K1519.

Årlige bevilgninger for rammen har vært 3,6 mill.
kroner i flere år. Over- /underforbruk har fulgt
investeringsrammen og hensyntatt i aktivitetsnivået.
Det budsjetteres midler fra rammen til Aksjon
skoleveg årlig. Tilgjengelige midler i 2018 var 3,3 mill.
kroner etter tidligere års overforbruk. Det er
investert for 2,1 mill. kroner innenfor rammen i
2018.

Aksjon skoleveg er et løpende prosjekt og blir
budsjettert opp etter hvilket tiltak prosjektet
omhandler det respektive år. For 2018 er det fortau
langsmed Rønholtveien som gjelder. I 2018 er totale
utgifter for prosjektet 4,5 MNOK hvorav 2,2 MNOK
er tilskuddsmidler fra Telemark fylkeskommune.
Fremdriften i prosjektet er noe forsinket grunnet
større omfang enn først forutsett. Prosjektet er
planlagt ferdig våren 2019. Resterende arbeider vil
bli finansiert fra ramme VEG.

I 2018 ble det investert i nye tiltak for å fremme
trafikksikkerheten. Tiltakene var i stor grad
sikringsarbeid i form av autovern, gjerder
oppmerking og markering. Dette er tiltak som i stor
grad går til skille myke trafikanter fra øvrig trafikk. En
mindre hjullaster er anskaffet for å bedre
veivedlikeholdet på mindre gater, fortauer og g/sveier. I forbindelse med kommunens forpliktelser i
bygging av ny vei til Hydrostranda har det blitt
investert i gatelys på strekningen.

I 2018 er store deler av veiens drenssystem utbedret
som følge av ny fortaus løsning. Veien er enkelte
steder breddeutvidet. Det er anlagt fortauskanter og
siste lags asfalt blir lagt våren 2019. Øvrige aksjon
skoleveg tiltak i 2019 vil være «kiss and ride»
løsninger for enkelte barnehager og skoler.

De fleste prosjektene innenfor rammen er løpende.
Av de prosjektene som ikke er løpende og som det
har vært aktivitet på i 2018 er ny adkomstvei til
Hydrostranda. Dette prosjektet ble avsluttet i 2018
er ikke med videre i rammen. Det forventes jevn
Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler

Tall i 1000 kroner
Investeringer finansiert av
drift TE
Investeringer finansiert av
drift OK
Investeringer finansiert av
drift HO
Investeringer finansiert av
virksomhetenes egne
driftsmidler

InvesteringsProsjektbevilgninger tom regnskap tom
2018
2018

Prosjekt
avvik

Årsregnskap 2018

Disponering
årsavslutning

Videreføres 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringer finansiert av drift TE
Formålet med investeringen er i de tilfeller vi kjøper
maskiner, kjøretøy og utstyr på drifta av en slik
størrelse at det skal føres i investeringsregnskapet. I

2018 ble det kjøpt et kjøretøy til driftspersonellet på
vedlikeholdsavdelingen.
Investeringer finansiert av drift HO
Ingen aktivitet i 2018
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Oppsummering og konklusjon



Brutto driftsinntekter har økt med 1,9 % i 2018 i forhold til 2017. Dette er en betydelig lavere
inntektsvekst enn tidligere år. Det kan særskilt nevnes reduksjoner i tilskuddene for
ressurskrevende brukere og flyktninger.



Netto driftsresultatet sett i forhold til driftsinntektene er på 0,7 %. Over tid bør resultatet være
minst 1,75 %. For Bamble er gjennomsnittet i perioden 2014-2018 på 2,0 %.



Arbeidskapitalens driftsdel som tilsvarer kommunens likviditetsreserve, er på 14,1 % i forhold
til driftsinntektene, mot tilsvarende 11,5 % foregående år.



Rente- og avdragsutgifter på driftsutgiftene er på 4,7 % i forhold til driftsinntektene mot tilsvarende
4 % foregående år. I perioden 2014-2018 har kommunen nytt godt av et lavt rentenivå. Rentenivået
på kommunens gjeld er på 1,91 % per 31.12.2018.



Brutto lånegjeld i forhold til driftsinntektene utgjør 98,7 %. Desto høyere gjelden er i forhold til
inntektene, desto vanskeligere er det å håndtere en renteoppgang.



Lønn og pensjon sett i forhold til driftsinntektene utgjør 64,9 % og har økt noe i forhold til 2017.
Desto høyere andel av kommunens utgifter som er bundet opp i lønn, desto mindre evne har
kommunen til raske omstillinger

Bamble kommunes finansielle handlefrihet er
tilfredsstillende, men den er noe redusert i forhold
til foregående år. Økonomien er sunn, men fremover
vil lånegjelden øke og det er en utfordring å få
redusert kostnadsnivået i drifta. Driftsfondene er
totalt redusert med 3,3 mill. kroner. Enhetene viser

stor evne til å styre tjenestene innenfor
driftsrammene de har, i tillegg er ressurser avsatt på
fond. For 2019 og fremover innebærer dette at
enhetene også har et handlingsrom for å
imøtekomme uforutsette hendelser og iverksette
engangstiltak.
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Årsmelding 2018

Befolkningsutvikling

År
Innbyggertall

2015

2016

2017

2018

2019

14 140

14 088

14 138

14 183

14 089

Ved utgangen av 2018 hadde Bamble kommune et
folketall på 14 089. Dette er en nedgang på 94
personer fra 2017. Nedgangen er størst i
aldersgruppen 20-44 år med en reduksjon på 99
personer. I de yngre aldersgruppene (0-19) er
nedgangen på 74 personer, med en tilsvarende
økning i de eldre aldersgruppene (67-90+). Det er
således en tydelig forskyvning i kommunens
demografiske sammensetning.
Fra 2018 til 2019 var den nasjonale veksten på 0,6 %.
I gjeldende kommuneplan har kommunen en vedtatt
målsetting om å ha en befolkningsvekst på samme
nivå eller høyere enn den nasjonale veksten. Dette
er et mål vi per i dag ikke klarer å nå. Nedgangen i
kommunens folketall tilsvarer en reduksjon på 0,66
%. For Telemark fylke var endringen fra 2018 til 2019
på 0 %.
I et historisk perspektiv har folketallet i Bamble
kommune vært forholdsvis stabilt, og tidligere

befolkningsprognose fra Statistisk Sentralbyrå viste
at kommunens innbyggertall skulle holde seg
omtrent på samme nivå også fremover. I juni 2018
kom imidlertid Statistisk Sentralbyrå med en ny
oppdatert prognose for befolkningsutviklingen. Den
nye prognosen viser et noe mer negativt bilde for
Bamble kommune, med en videre reduksjon i
kommunens innbyggertall i årene fremover.
Ser man på den historiske utviklingen av
kommunens befolkning, ser man at en variasjon på
rundt 100 innbyggere er forholdsvis normalt. De
siste 10 årene har kommunens innbyggertall vært
omtrent på samme nivå, og har målt rundt 14 100
innbyggere med en topp i 2014 med 14 193 og med
det laveste nivået i 2011 med 14 030 innbyggere.
Det kan imidlertid være verdt å merke seg at mens
innbyggertallet i Bamble kommune har vært stabilt
gjennom de siste 10 årene, har veksten i landet
samlet vært på 11 %, og for Telemark har veksten
vært på 3,4 %. De større byene i regionen kan også
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Årsmelding 2018
vise til en positiv befolkningsutvikling de siste 10
årene. At de større byene vokser på bekostning av
de mindre kommunene er imidlertid en trend man
ikke bare ser i vår region, men også i landet for
øvrig, og er en følge av den økende urbaniseringen
man ser i store deler av den vestlige verden. Økt
urbanisering er et av de mest sentrale
utviklingstrekkene ved verdenssamfunnet i vår tid.
Et fall i kommunens innbyggertall på 94 personer er i
seg selv ikke dramatisk, men ser man på prognosen
fra Statistisk Sentralbyrå for 2018 som viste en
nedgang på 77 personer, har kommunens folketall
falt raskere enn prognosen tilsa. Noe av denne
reduksjonen kan imidlertid tilskrives at kommunen i
2018 bosatte færre flyktninger og enslige
mindreårige enn i 2017. De siste 10 årene har
kommunen årlig bosatt rundt 40 flyktninger og
enslige mindreårige. I 2018 var tallet 26, og for 2019
og årene fremover er prognosen 22.
En reduksjon i kommunens folketall får direkte
konsekvenser for kommunens frie inntekter, skatt og
rammetilskudd. Til eksempel tilsvarer en reduksjon
på 94 innbyggere en direkte reduksjon i
rammetilskuddet på 2,3 millioner kroner. Om
nedgangen i folketallet vil medføre et nettotap for
kommunen, avhenger imidlertid av mange ulike
faktorer. Blant annet av i hvilken grad personene
som utgjorde innbyggerreduksjonen benyttet seg av,

eller ville ha kommet til å benytte seg av de ulike
kommunale tjenestene. Vel så interessant som
effekten innbyggerreduksjonen har for kommunens
inntekter er derfor de økonomiske og
samfunnsmessige konsekvensene de demografiske
endringene medfører.
Selv om kommunens folketall har holdt seg
forholdsvis stabilt de siste 10 årene, har det skjedd
betydelige endringer i befolkningens
alderssammensetning med en økning i de eldre
aldersgruppene og en reduksjon i de yngre. Den siste
befolkningsprognosen viser at kommunens andel av
befolkningen på over 80 år vil fordobles i løpet av de
neste 10 årene. På samme tid ser vi at gruppen barn
og unge reduseres. Denne endringen vil ha stor
betydning for kommunens samlede inntekter og
utgifter. I tillegg utløser denne forskyvingen i
kommunens alderssammensetning et behov for
tilpasninger av kommunens tjenester i forhold til
innbyggernes endrede behov. Forskyvingen i den
demografiske fordelingen betyr en reduksjon i
kostnadene til barn og unge, men økte utgifter til
knyttet til de eldre aldersgruppene. Reduksjonen i
utgiftene til de yngre aldersgruppene tilsvarer
imidlertid ikke økningen i utgiftene knyttet til den
eldre delen av befolkningen, og de økte
demografikostnadene for Bamble kommune er
beregnet til 66 millioner kroner for de neste 10
årene.
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Personal, opplæring, Helse, miljø, sikkerhet og likestilling
Bemanning/årsverk og ansatte 31.12.2018

Årsverk
Enheter

Faste

Faste

Midler-tidige

Vikarer

6

0,0

5

1

0

65,8

1,0

47

24

0

Rådmannen og ledergruppa
Staber, inkl. lærlinger

Ansatte

Midlertidige

Teknikk og samfunnsutvikling

117,6

0,0

123

3

0

Skole og barnehage

306,5

33,0

336

20

41

Kultur og oppvekst

109,9

6,6

145

14

4

Helse og omsorg

378,4

8,2

529

13

21

Pr 31.12.2018

984,1

48,8

1185

75

66

31.12.2017

965,9

65,3

1150

72

92

Endring

18,2

-16,5

35

3

-26

Enheter

Årsverk

Staber
Teknikk og samfunnsutvikling
Skole og barnehage

Kultur og oppvekst

Helse og omsorg

Endring faste årsverk

Forklaring

3,55

0,4 årsverk fra Teknikk og samfunnsutvikling til HR
0,2 årsverk fra Teknikk og samfunnsutvikling til PLØK
0,9 årsverk nyopprettet Service og dokumentsenter
0,05 årsverk økt ressurs tillitsvalgt pg. medlemstall
økt antall lærlinger K-sak 120/2016 (+2)

0,4

0,6 årsverk til staber
1,0 årsverk fagarbeider, nyopprettet (gebyrer)

4,9

årsverk pga. pedagognorm/bemanningsnorm i barnehage

-1,5

årsverk skole, tospråklige lærere

-0,2

Innsparing almen kultur

3,2

årsverk barnevern, statlige overføringer

0,5

årsverk Frisk Bris, K-sak

0,5

årsverk Frisk Bris KF

1,0

årsverk rådgiver velferdsteknologi fra prosjekt til fast

1,7

årsverk BPA, dekkes innen enheten (50002)

1,6

årsverk sjåfør/kokk K-sak 93/2017

2,4

årsverk Miljøarbeidertjenesten, dekkes av virksomheten

0,2

årsverk avdelingsleder legevakt, dekkes innen enheten

18,2

Endring i antall årsverk:
2009
10,5

2010
25

2011
45,2

2012
2,6

2013
1,5

2014
-2,7
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0,9

2016
12,7

2017
-0,3

2018
18,2
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Inkluderende arbeidsliv
Resultat

Resultat

Vedtatt

Resultat

2016

2017

mål 2018

2018

7,7%

7,8%

7,5%

7,6%

Styringsmål

Kommentarer

Sykefraværsprosenten i Bamble skal ikke
være høyere enn
Gjennomsnittlig pensjoneringsalder skal
være
64,6 år

64,8%

Trivselsundersøkelse (måles fra 1 til 4)

64
>3,1

63,7

8 har gått av med alderspensjon, 24 har
gått av med 100% AFP og 4 personer
med 100 % ufør

3,2 (TS) Gjennomsnitt gjelder Enhet for teknikk
og samfunnsutvikling, Plan og
økonomistyring, og Administrasjon og
organisasjonsutvikling
3,2 (Pløk)

3,5 (AO)
Gjennomførte medarbeidersamtaler/
utviklingssamtaler
77%

83%

100%

88%

Inkluderende arbeidsliv (IA):
Fokusområder i IA handlingsplan for 2018 har vært
økt andel graderte sykemeldinger, arbeidsoppgaver
ved gradert sykemelding, midlertidig tilrettelegging
og målrettet bruk av tilretteleggingstilskudd. Det har
vært arrangert ett kurs i sykefraværsoppfølging for
ledere, og én IA-dag i september. I tillegg er
sykemeldinger, søknad om sykepenger og
oppfølgingsplaner digitalisert.
I 2018 har Virksomhet for HR i samarbeid med
Bedriftshelsen og Nav Arbeidslivssenter, hatt fokus
på virksomheter med høyt sykefravær, og det har
blitt igangsatt målrettede tiltak for enkelte
virksomhet/avdeling med høyt sykefravær.
Fra 2017 til 2018 har Enhet for skole og barnehage
og Enhet for kultur og oppvekst har hatt en økning i
sykefraværet på henholdsvis 6,4 % til 7,2 % og 6,9 %
til 7,5. Enhet for teknikk og samfunnsutvikling har
vist en positiv nedgang i sykefraværet fra 7,1 % til 6,4
%. I Enhet for helse og omsorg som kommunen
tradisjonelt sett har sett et høyt fravær, har
kommunen gjennom målrettede tiltak oppnådd en
positiv nedgang på 0,7 % fra 9,8 % i 2017 til 9,1 % i
2018. Administrasjon og organisasjonsutvikling har
også opplevd en positiv nedgang fra 8,3 % i 2017 til
3,6 % i 2018.
Antall ansatte med delvis uførepensjon og delvis
arbeid er 77. Dette er en mindre økning fra 2017.

I løpet av 2018 var 50 personer var på
arbeidsutprøving/praksis i kommunen. Dette er en
mindre nedgang fra året før. De fleste av disse
kommer fra Frisk Bris, NAV og Grep. Kommunen får
tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere om at
det er stor åpenhet og vilje i virksomhetene til å ta
inn personer i praksis, men det er stort press på
arbeidsplassene om å ta inn folk i praksis. Dette
tiltaket kommer i tillegg til inntak av lærlinger,
studenter, elever samt egne ansatte som trenger
utprøving.
Kommentar til pensjoneringsalder - pkt. 2:
Flere ansatte gikk av med pensjon i 2018 og dette
betyr også stor etterspørsel etter veiledning
vedrørende pensjon. Våren 2018 ble det arrangert
Informasjonsdag med KLP og SPK.
Kommentar til trivselsundersøkelse - pkt. 3:
Enhet for teknikk og samfunnsutvikling
gjennomførte
trivselsundersøkelse/medarbeiderprosess våren
2018 med gjennomsnittlig resultat 3,2 %. Høsten
2018 gjennomførte Stabene
trivselsundersøkelse/medarbeiderprosess. Plan- og
økonomistyring fikk et gjennomsnitt på 3,2 og
Administrasjon og organisasjonsutvikling fikk 3,5 i
snitt. Resultatene for undersøkelsene ligger over
fastsatt mål på 3,1.
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Arbeidsmiljøutvikling

Resultater etter gjennomførte trivselsundersøkelser
skal brukes som indikatorer i arbeidet med en
påfølgende medarbeiderprosess.
Avdelingen/virksomheten utarbeider i fellesskap
handlingsplan med mål og tiltak over aktuelle
områder i arbeidsmiljøet. Dersom det avdekkes
spesielle utfordringer, bistår Bedriftshelsen med
særskilt oppfølging i etterkant. Dette i tett
samarbeid med Virksomhet for HR.

Virksomhet for HR har bistått flere
virksomheter/avdelinger i 2018 med utviklingsarbeid
vedrørende arbeidsmiljø, person- og lederutvikling
og høyt sykefravær.
Avdeling Reidunsvei i Enhet for Helse og omsorg har
i 2018 hatt betydelig fokus på arbeidsmiljøutvikling
og kompetanseutvikling med ressursbistand fra
Virksomhet for HR. Sykefraværet har over tid gått
betydelig ned og det er registrert en særs positivt
utvikling fra 11,3 % i 2017 til 5,6 % i 2018.

Bedriftshelsen har gitt kommunen tilbakemelding
om en god utvikling i hvordan
avdelinger/virksomheter bruker resultatene fra
undersøkelsen til fokus på arbeidsmiljøutvikling. De
påpeker imidlertid at kommunen kan bruke
handlingsplanen mer spesifikt til gjennomføring av
tiltak i en medarbeiderprosess.

AKAN-utvalget:

Nytt høsten 2018 var at undersøkelsen ble
gjennomført elektronisk for Stabene.

Det har vært to møter i utvalget i 2018, og
hovedfokuset har vært å få på plass en handlingsplan
for det rusforebyggende arbeidet. Denne ble vedtatt
i arbeidsmiljøutvalget (AMU) høsten 2018 og gjelder
for perioden 2018-2020. Mål 1 i handlingsplanen er
å øke kunnskapen hos ledere og ansatte om
forebygging og håndtering av
rus/avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen.
Første tiltak ble gjennomført i september da AKAN
var et av hovedtemaene på IA-dagen.

Kommentarer til medarbeidersamtaler - pkt. 4:
Det er en positiv økning i antall gjennomførte
medarbeidersamtaler fra 2017 til 2018. Dette antas
å ha sin bakgrunn i at rådmannens ledergruppe satt
økt fokus på betydningen av medarbeidersamtalen i
2018 og tydeliggjorde kravet til gjennomføring. Det
kan også merkes at noen virksomheter gjennomfører
flere medarbeidersamtaler i løpet av året.

Enkeltsaker behandles i henhold til retningslinjene
og tas ikke opp i utvalget. I årsrapporten nevnes kun
antall saker med rus som har vært håndtert i løpet
av året, og i 2018 har det vært 1 sak.

I enkelte avdelinger/virksomheter har utskifting av
ledere og høyt sykefravær påvirket gjennomføringen
av medarbeidersamtaler.
Rekruttering
Resultat

Resultat

Vedtatt

Resultat

2016

2017

mål 2018

2018

21

20

28

23

Styringsmål

Kommentarer

Økning antall lærlinger –

22 lærlinger og 1 lærekandidat.

spesielt som helsefagarbeidere

En lærling er i foreldrepermisjon
107 utlysnings138 utlysnings-

Kvalifiserte søkere pr. stilling

saker,

>1
saker, 1711 søkere

søkere

1604 søkere
Antall studenter i praksis

149 utlyste
saker, 1743

148

134

Antall personer i språkpraksis

37

21

40

18

Antall personer i
arbeidsutprøving/ praksis
(eksterne)

47

55

75

50
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Lærlinger
Bamble kommune har 22 ordinære lærlinger og 1
lærekandidat ved årsskiftet, 18 av disse er innen
helsearbeiderfaget. Kommunen har også to lærlinger
i barne- og ungdomsarbeiderfaget, en i
institusjonskokkfaget og to i kontor- og
administrasjonsfaget.
Av 11 nye lærlinger i 2018, er to i prosjekt Menn i
helse. Disse har hatt et komprimert løp med praksis
og skole i 1,5 år, før de i august startet på et års
lærekontrakt. Det er avlagt og bestått 6 fagprøver i
2018. Sykefraværet for lærlingene lå godt under
snittet for kommunen totalt i 2018.
I mai deltok en av lærlingene våre i
fylkesmesterskapet i helsearbeiderfaget, og vant
konkurransen i Telemark. Hun deltok på Yrkes-NM
som ble arrangert i oktober, der 350 unge fra hele
landet konkurrerte i 35 ulike yrkesfag. Både
instruktører og ledere legger ned et betydelig arbeid
i oppfølgingen av lærlingene våre som bidrar til gode
resultater.
Hele 6 av 11 nye lærlinger er voksne, og det er
trenden i hele fylket at andelen voksne søkere øker.
Rekruttering

Jevnt over er det godt med søkere til de fleste
utlyste stillingene. Utfordringen ligger fortsatt på å
rekruttere autoriserte sykepleiere til kommunen, i
henhold til Enhet for helse og omsorgs
bemanningsplan.
Eksternutlysninger ble annonsert i lokalavisenes
nettutgaver, på www.nav.no og Bamble kommunes
hjemmeside. Enkelte utlysninger har i tillegg blitt
annonsert i fagtidsskrift og på Finn.no. Det
informeres også om ledige stillinger på sosiale
medier. Nær 100 % av søkerne legger inn søknad
elektronisk. Alle ledere har direkte tilgang til
elektronisk utlysningssak og søkerliste i Visma.
I 2018 har kommunen behandlet til sammen 17 krav
om økt stilling etter arbeidsmiljøloven (aml) § 14-4,
og krav om fast ansettelse etter aml. § 14-9. Av disse
ble 12 krav innvilget, de resterende 5 ble avslått.
Andre tiltak:
Bamble kommune har i 2018 deltatt på to
jobbmesser, med tanke på rekruttering av
profesjonsfagene, og for å drive omdømmebygging
rundt kommunen som en attraktiv arbeidsplass.
Disse messene arrangeres av Kompetansebyen
Grenland, som er et samarbeid mellom USN,
studentorganisasjonene og Grenlandskommunene.

I 2018 har vi hatt 149 utlyste stillinger, hvorav 37
internutlysninger. Dette er en økning av antall
internutlysninger i forhold til 2017 som kan forklares
med overgangen fra database for uønsket deltid til
Heltidskultur. Ledige ordinære stillinger lyses ut
internt slik at ansatte som ønsker økt stillingsprosent
kan søke.

Prosjekt Kvalitet i praksis er igangsatt, og drives av
USN. Bamble kommune har en viktig rolle i
prosjektet, innenfor
kompetanse/kvalitet/rekruttering.

Lønn og personal

samt lønnsutviklingen i KS-området og andre
sammenlignbare tariffområder.

Prosess rundt desentralisering av arbeidsoppgaver
HRM og økt selvbetjening for ansatte er gjennomført
i 2018, men fortsatt gjenstår arbeid.
Kommunen har hatt utfordringer knyttet til digitale
sykmeldinger. Forberedelser til digital
inntekstmelding til NAV og ny modell for
lørdag/søndagstillegg gjeldende fra 01.01.19 har
vært ressurskrevende for avdelingen.

HR deltar i større grad enn før i ansettelsessaker,
både aktivt i prosessen, og som rådgivere for ledere.

Gruppen avdelingsledere ble overført fra kap. 4 til
nytt kapittel i 2018 – kap. 3.4.3. I tillegg ble det
forhandlet lokalt i kap. 3.4.2 og kap.5. I 2018 hadde
arbeidsgiver økt fokus på ingeniørgruppen.
Gjennomsnittlig lønnsøkning for alle kapitlene landet
på 3,1 %.
Alderssammensetning

Lokale forhandlinger:
Forhandlingene ble gjennomført innenfor en
økonomisk ramme som tok hensyn til
kommuneøkonomien, kommunens totale situasjon,

Virksomhet for HR har i 2018 fem ansatte over 60 år,
noe som vil medføre endringer de kommende år. For
å videreføre og bygge opp kompetanse på
lønnsområdet er kapasiteten styrket i 2018.
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Kvalitetssikre kommunale tjenester
Resultat Resultat Vedtatt

Resultat

Styringsmål

Kommentarer
2016

2017 mål 2018

2018

Virksomheter med godkjente HMS-system (i%)

84%

79%

100%

79%

Alle enheter/ virksomheter skal ha vernerunde med oppfølging og tiltak

78%

85%

100%

82%

64

40

4

11

Registrerte A-avvik (antall)
Personskader med fravær (antall)
Gjennomført HMS-kurs for alle nye ledere

HMS - Avvik
Det ble i 2018 registrert inn 105 A-avvik (alvorlige
avvik) og 788 B- avvik. I tillegg har man egne
avvikssystemer på fagnivå i enkelte enheter f.eks.
rapportering i Cosdoc i Enhet for helse og omsorg.
Dette er en stor økning i avvikstall. Det kan skyldes
at det er arbeidet målrettet med å få frem en kultur
for å melde avvik.
Ved analysering av avvikene (alvorlighetsgraden
defineres selv av melder), registreres det at mange
av avvikene fortsatt omhandler utagerende brukere det være seg både trusler, vold/ slag fra brukere.
HMS Forum Grenland arrangerte i 2018 fagdag med
tema forebygging og håndtering av vold og trusler,
og flere aktører var bedt inn som foredragsholdere.
Rådmannen har i 2018 gjennomført åtte av
rådmannens vernerunder.

105
7
75% Måles f.o,m. 2019

Det er økning i antall meldinger om hendelser med
personskade på grunn av utagering fra barn i
skole/barnehage.
Personskader ved utagering fra voksne
brukere/pasienter meldes, enkelte av disse
hendelsene betegnes som alvorlige.
HR følger opp at skademeldinger blir meldt videre til
Nav og forsikringsselskap, der det er aktuelt.
HMS opplæring:
Aml. § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå
opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. I 2018
ble det gjennomført opplæringsdager innenfor flere
områder, bl.a. systematisk og praktisk HMS arbeid,
arbeidsmiljøloven, rolleavklaring i HMS arbeidet, det
psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, fysisk
og praktisk HMS arbeid, samt opplæring og bruk av
kvalitetssystem på ansattportal. I 2018 ble det også
arrangert egen fagdag for kommunens verneombud.

Personskader
Varsling:
Det er meldt inn flere personskader i 2018 enn året
før. Hva dette skyldes, er ikke avklart, men det kan
skyldes både økt antall skadehendelser eller økt
fokus på å melde skader. Omtrent halvparten av alle
meldte skader skyldes uhell i arbeidet. En stor andel
av disse skadene er ansatte som har stukket seg på
brukte sprøytespisser/ skalpell. Andre melder om
belastningsskader, fordi de unngår å bruke
hjelpemidler som er tilgjengelig (løfteanordninger,
brems på rullestol, mm.).

Det skal være trygt å si ifra om kritikkverdige forhold
på arbeidsplassen. Det ble i 2018 utarbeidet en
varslingsplakat basert på arbeidsmiljølovens
varslingsregler og interne retningslinjer.
Varslingsplakaten ble drøftet med hovedtillitsvalgte
og behandlet i arbeidsmiljøutvalget. Plakaten tar for
seg hvordan ansatte kan gå frem dersom en vil varsle
om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven.
Retningslinjer for varsling (varslingsplakat) ble
presentert på rådmannens ledersamling 2018.
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Årsmelding 2018
Kompetanseutvikling
Resultat Resultat Vedtatt Resultat
Styringsmål

Kommentarer
2016

Utarbeide plan for kompetanseutvikling

2017 mål 2018

I.h.t mål I.h.t mål

Antall ansatte som tar kompetanse-givende utdanning

45

I alt har 37 ansatte fullført kompetansegivende
utdanning (studiepoeng) i 2018. Hele16 ansatte har
fullført utdanning med mindre enn 10 studiepoeng,
og 21 ansatte har fullført utdanning med flere enn
10 studiepoeng. Aktuelle fag har vært fagskole
nevrologiske lidelser, alders og demenspsykiatri,
sykepleier, demensomsorg, miljøarbeid, utfordrende
atferd, kreft, klinisk helsearbeid, digitalisering og
innovasjon i helsetjenesten, matematikk, engelsk,
rektorskolen, ledelse, ikt, norsk med mer.
Lederutvikling og kompetanseutvikling av ansatte

40

2018
I.h.t mål Sendte ut februar 2019.

50

37

I 2018 har lederutviklingen blant annet bestått av
rutiner rundt anskaffelser, organisasjonsutvikling,
varsling, ledelse og utvikling og utfordringer
fremover.
I 2018 var det 343 arrangementer på Halen gård i
form av kurs/fagdager, dagsmøter, kveldsmøter og
selskap.
I tillegg gjennomførte Kompetansenettverket i
Grenlandskommunene felles fagdag i HR faget, kurs i
anskaffelser, fagdag P360 med mer.

Likestilling
Kommuneloven § 48, pkt. 5:
Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når
det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller
kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som
er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å
fremme likestilling og for å hindre
forskjellsbehandling i strid med likestillings- og
diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i
likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse,
seksuell orientering, kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk.
Gjeldende handlingsplan:
Handlingsplan for likestilling, mangfold og
inkludering ble sist revidert i 2016.
Som offentlig arbeidsgiver er kommunen pålagt å
arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme
likestilling og hindre diskriminering, og dette er også
viktig for tjenestekvalitet og for å skape spennende
arbeidsplasser for våre medarbeidere.
Handlingsplanen har mål og tiltak innen seks
hovedområder:
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Mål


Tiltak
Heltid:
Heltidsandelen i Bamble kommune skal være
høyere enn kommunesektoren generelt

1.
2.

3.
4.

Innføre begrepet «heltidskultur»
Heltid og økte stillinger som tema i
medarbeidersamtaler,
medbestemmelsesmøter og personalmøter
Virksomheter med høy andel uønsket deltid
definerer egne mål for heltid
Motivere til å prøve ut ulike arbeidstids- og
turnusordninger



Likelønn:
I Bamble kommune har vi likelønn

2.

Fokus på lik lønn for arbeid av lik verdi i lokale
lønnsforhandlinger



Mangfold og rekruttering:
Medarbeiderne i Bamble kommune
representerer mangfoldet i befolkningen

3.

Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke
jobb hos oss uansett alder, kjønn, etnisitet,
religion og funksjonsevne
Positiv særbehandling benyttes der dette
fremmer likestilling (ved likhet
kvalifikasjonsmessig)
Enheter og virksomheter med stor
skjevfordeling oppfordres til å lage egne tiltak
for å oppnå større mangfold
Videreføre arbeidet med språk- og
arbeidspraksisplasser
Prosjekt arbeidspraksis med fokus på
kvalifisering

4.

5.

6.
7.



Kompetanseutvikling og karrieremuligheter:
Alle medarbeidere har likeverdige muligheter
for utvikling og avansement

4.

5.
6.
7.





Arbeidsmiljøforhold, universell utforming og
tilrettelegging:
Bamble kommune har en universell utforming
Bamble kommune oppfyller intensjonene i IAavtalen

5.

Informasjon og opplæring:
De oppsatte mål og tiltak for oppnåelse av
likestilling, mangfold og inkludering er kjent
for alle medarbeidere i organisasjonen

6.

6.

7.
8.
9.

Det skal arbeides aktivt for å gi medarbeidere
og ledere mulighet for kompetanseutvikling
innenfor aktuelle fagområder
Lederutdanning
Videreutdanning
Det skal legges til rette for at medarbeidere
uten fagbrev får mulighet til å ta fagbrevet
Utforming av de fysiske forholdene gjøres på en
slik måte at kommunens alminnelige funksjon
kan benyttes av flest mulig
Utarbeidelse av årlig handlingsplan for IAarbeidet i samarbeid med organisasjonene
Ledere integrerer perspektiver på likestilling,
mangfold og inkludering i sitt daglige arbeid
Handlingsplanen gjennomgås i
personal/avdelingsmøter
Handlingsplanen tas opp på
medbestemmelsesmøter
Handlingsplanen tas inn som tema i
lederopplæringen og i introduksjonskurs for
nyansatte
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Årsmelding 2018
Resultat Resultat Vedtatt Resultat
Styringsmål

Kommentarer
2016

Andel ansatte i hele stillinger
Antall menn i kvinne-dominerte yrker økes

53%
76

2017 mål 2018
53,9%
108

2018

60%
54%
100 202[1]

Andelen fast ansatte som arbeider heltid er 54 %. 90
% av de deltidsansatte i kommunen er kvinner.
Kvinneandelen i kommunen er 82,6 %, noe som

betyr at andelen menn er 17,4 %, en liten økning fra
17 % i 2017.

Likelønnssituasjon 2017 og 2018
2017
Stillingskode/tekst
8084 Ingeniør

8530 Rådgiver

6559 Konsulent

6572/6583 Assistent

6986/7517 Fagarbeider

7174 Sykepleier

7531 Saksbehandler

9451 Leder

9951 Leder
9454 Avdelingsleder[2]

Antall

2018

Årslønn

Antall

Årslønn

Kvinner

4

545 410

4

563 555

Menn

9

558 959

8

569 279

Kvinner

9

552 226

12

585 979

Menn

7

605 896

9

610 331

Kvinner

57

474 861

55

486 125

Menn

9

488 089

14

511 027

Kvinner

94

373 714

100

376 839

Menn

11

370 673

16

362 244

Kvinner

129

405 053

119

411 993

Menn

29

407 310

34

412 203

Kvinner

72

464 257

71

473 700

Menn

2

451 600

3

458 933

Kvinner

4

460 325

7

481 729

Menn

4

500 600

3

510 400

Kvinner

17

674 914

19

694 747

Menn

5

688 801

6

700 318

Kvinner

3

725 333

3

745 333

Menn

4

720 000

4

741 250

Kvinner

0

25

592 875

-

[1] Økning i antall menn i kvinnedominerte yrker kan skyldes at det i 2018-tellingen er flere stillingskoder med
overvekt av kvinner. [2] 9454: Ny kode Avdelingsleder (2018)
Tabellen viser gjennomsnittlig grunnlønn for en del
av kommunens stillingstyper og er et lite utsnitt av
den omfattende statistikken som legges fram i
forbindelse med årlige lønnsforhandlinger.
Det fremgår av tabellen at utviklingen på årslønn for
kvinner og menn innen hver stillingskode kan variere
fra år til år. Dette kommer av at det er kompetanse,
arbeidsoppgaver og ansiennitet og ikke kjønn som
ligger til grunn for fastsetting av lønn. Kvinner har nå

høyere lønn enn menn i stillingskodene 6572/6583,
7174, 9951 og 9454.
(en skal være oppmerksom på at noen kategorier
omfatter veldig få personer, slik at tallene kan
variere mye f.eks. der en slutter)
Kommunen har likelønn som et av målene i
handlingsplan for likestilling, mangfold og
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Årsmelding 2018
inkludering, og tiltaket her er «fokus på lik lønn for
arbeid av lik verdi i lokale lønnsforhandlinger».
Kjønnsdelt statistikk fraværsprosent

Aldersgruppe
18-20

Kjønn

Annet
fravær [1]

Sykefravær

Totalt
fravær

Kvinner

0,1

5,9

6

0

1

1

1,4

6,3

7,7

2,5

2,9

5,4

1,4

10,5

11,9

1,3

1,8

3,1

0,8

8,3

9,1

0,6

3,5

4,1

0,5

8,9

9,4

0,4

3,2

3,6

0,4

8,3

8,7

0,1

5,7

5,8

Menn
21-30

Kvinner
Menn

31-40

Kvinner
Menn

41-50

Kvinner
Menn

51-60

Kvinner
Menn

61-70

Kvinner
Menn

Av tabellen ser vi at kvinners sykefravær ligger høyere enn menns i alle aldersgrupper.
[1] I kolonnen «annet fravær» inngår barns sykdom, foreldrepermisjon, permisjon med lønn, permisjon uten lønn.
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Årsmelding 2018
Personvernforordningen (GDPR – i kraft 20. juli 2018)
De nye reglene for personvern inneholder
bestemmelser om ulike personvernprinsipper som
alle virksomheter må følge. Ett av prinsippene er
ansvarlighet. Dette prinsippet innebærer at Bamble
kommune må ha full oversikt over behandlingen av
personopplysninger og iverksette tekniske og
organisatoriske tiltak som gjør at loven følges.
Den nye lovgivningen stiller strengere krav til
dokumentasjon og etterlevelse av
personvernregelverket. Det gjøres ved å etablere og
vedlikeholde tiltak for å sikre at personopplysninger










behandles i samsvar med regelverket. Lovgivingen
medfører også at de registrerte får utvidede
rettigheter, herunder rett til innsyn, retting, sletting
og begrensning av behandling av
personopplysninger.
Arbeidet med personvern 2018 er organisert via
prosjektgruppe for personvern, hvor hovedfokuset
har vært/er å implementere kravene GDPR stiller.
Prosjektgruppens spesifiserte arbeidsoppgaver har
vært/er å:

utarbeide dokumentasjon for behandling av personopplysninger, herunder karlegging og styrende
dokumenter (karleggingen for HR ferdig november 2018)
få på plass behandlingsgrunnlag (hjemmel) for de ulike behandlingsaktivitetene kommunen foretar
seg (2018)
utarbeide personvernerklæring for innbyggerne i Bamble kommune, samt for kommunens ansatte
(innbyggere ferdig 2018)
gjennomføre opplæring og kursing (noe opplæring i HO, HR og PLØK 2018)
etablere kryptering ved utsendelse av sensitive personopplysninger (arbeidet startet 2018)
etablere to-faktor pålogging for kommunens systemer (2019)
etablere rutiner for å handtere avvik (2018)
etablere rutine for informasjonssikkerhet (2018)
skjerpe kravet til databehandleravtaler kommunen signerer (2018)

Gjennom å ha god internkontroll og god
informasjonssikkerhet sikrer kommunen at vi
behandler personopplysninger lovlig, sikkert og
forsvarlig.

Bamble kommune tar personvernet på alvor og
rutinene for HR ble utarbeidet i 2018.
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Årsmelding 2018

Finansforvaltning

Krav til rapportering
I henhold til forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finansforvaltning §§ 6 og 7, samt
kommunens finansreglementer, skal rådmannen
rapportere på finansforvaltningen ved utgangen av
året.
Rapporteringen skal minst inneholde:

Passiva







Aktiva








Sammensetningen av aktiva
Markedsverdi på aktiva
Vesentlige markedsendringer
Endringer i risikoeksponering
Avvik mellom faktisk forvaltning og
kravene i finansreglementet
Markedsrenter og egne
rentebetingelser

Sammensetning av passiva
Løpetid for passiva
Innløsningsverdi for passiva
Vesentlige markedsendringer
Endringer i risikoeksponering
Avvik mellom faktisk forvaltning og
kravene i finansreglementet
Markedsrenter og egne
rentebetingelser

Bamble kommune har avtale med Gabler om
rådgivning for aktivaforvaltningen og Bergen Capital
Management for gjeldsforvaltningen. Egne rapporter
fra rådgiverne følger vedlagt regnskapet.

Markedskommentarer

På rentemøte 13. desember vedtok Norges Bank å
holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.
Vurderingen var at utsiktene og risikobildet tilsier en
gradvis oppgang i styringsrenten, der neste
renteøkning sannsynligvis kommer allerede i mars
2019. I drøftingen av risikobildet var Norges Bank
særlig opptatt av endrede utsikter internasjonalt.
Gjennom 2018 har økt proteksjonisme og politisk
usikkerhet svekket vekstutsiktene globalt. Utsiktene
og risikobildet syntes ikke vesentlig endret siden
Pengepolitisk rapport 3/18, men fallet i oljeprisen og
svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt
langsommere renteoppgang enn i forrige rapport.
Dersom en ser på faktorene bak justeringen i
rentebanen, var valutakurs, innenlandsk etterspørsel
og en høyere prisvekst lagt til grunn som noe av det
som isolert sett talte for raskere renteøkninger.
Oljepris og aksjemarkeder i «fritt fall» trekker
imidlertid rentebanen nedover. Usikkerhet om
virkningen av en høyere rente taler uansett for å gå
varsomt frem. Norges Banks analyser innebærer en
styringsrente som stiger fra 0,75 % til nær 2,00 %
mot slutten av 2021.
Aksjemarkedet hadde en av sine verste desember
måneder på lang tid. Store kursbevegelser (både opp
og ned) på mange av børsene gjorde at hele

oppturen for 2018 ble reversert. Det var også store
bevegelser i lange renter, der blant annet 10 års
amerikansk stat falt med 0,60 prosentpoeng til 2,65
%. Det er mange risikofaktorer som kan påvirke den
globale veksten fremover, blant annet kan det
nevnes eskalering av handelskrigen mellom USA og
Kina, (dempet vekst, økt inflasjon og økte renter),
redusert risikoappetitt fra investorer (pga.
handelskrig og normalisering av pengepolitikk),
svekket vekst i USA (går for fullt på lånte penger),
stigende inflasjon, økt geopolitisk uro (bred politisk
usikkerhet som er vanskelig å «kvantifisere» for
markedene og som det kan ta lang tid å få avklaring
på) og sist men ikke minst usikkerhet rundt hvorvidt
land som Tyrkia, Hellas og Italia kan, og vil, betale og
får refinansiert sin statsgjeld til akseptable vilkår.
Den amerikanske sentralbanken har også siden 2015
hevet renten 9 ganger, og det er ventet flere
rentehevninger fremover. På litt lengre sikt er det
nærliggende å tro at en gradvis strammere finans- og
pengepolitikk vil dempe den økonomiske veksten,
rentehevningene vil virke. Det er dermed ikke gitt at
vi får en jevn stigning i styringsrentene. Rentekutt
frem i tid på grunn av sviktende vekst er også et
utfall. En flatere rentekurve, med høyere kortrenter
og lavere langrenter frem i tid når renteøkningene
begynner å virke er heller ikke helt usannsynlig.
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Aktivaforvaltning
Gevinst og tap på verdipapirer er i prinsippet ikke
realisert før plasseringene selges, men kommunale
regnskapsregler og valgt bokføringsprinsipp
medfører at resultatet skal bokføres det året det
gjelder.

enn budsjettert avkastning på 11,3 mill. kroner. I
2017 ble det bokført en gevinst på finanskapitalen på
21,3 mill. kroner. Bamble kommune har avtale med
Gabler om rådgivning i aktivaforvaltningen, og en
egen rapport følger vedlagt regnskapet.

I 2018 er det samlet et bokført tap på 4,6 mill. kroner
på finanskapitalen. Dette er 15,8 mill. kroner mindre

Tabellen viser bokført avkastning og disponeringer i
henhold til vedtatt budsjett og finansreglement.

Finanskapitalen i driftsregnskapet
Tall i 1.000 kroner

Regnskap 2017

Aksjeutbytte og eieruttak

Revidert
budsjett

Regnskap 2018

Avvik

-1 871

-1 777

-1 777

Renter/kursgevinst langsiktig kapital

-19 420

6 341

-11 250

17 591

Sum finansforvaltningen

-21 291

4 564

-11 250

15 814

Avsetning til realkapital

3 670

3 870

3 870

0

Avsetning/bruk bufferfond

8 305

-15 896

-15 896

Avsetning til meravkastningsfond

0

Sum avsetning fond

11 975

-12 026

3 870

-15 896

135

218

155

63

-9 181

-7 244

-7 225

-19

Konsulenttjenester
Netto

I 2018 er det satt av 3,9 mill. kroner til
indeksjustering av realkapitalen. I henhold til vedtatt
finansreglement er det brukt 15,9 mill. kroner av
Finansbufferfondet til inndekning av tap i forhold til
vedtatt budsjett 2018. I tillegg ble det brukt 2,3 mill.

kroner fra fondet til finansiering av utgiftsøkninger i
driftsrapporten for 2. tertial. Finansbufferfondet er
dermed er på 8,1 mill. kroner ved utgangen av 2018,
langt under vedtatt strategi på 10 % av
plasseringene, det vil si 32 mill. kroner.

Fond knyttet til finansforvaltningen
Tall i 1.000 kroner
253090270
Finanskapital,langsiktig
plassering
iht.finansstrategi
256590001 Langsiktig
investert kapital,realvekst
avsatt fra avkastningen
256590003 Finansbuffer
Sum Finansforvaltning

2017

Endring

2018

-168 256

0

-168 256

-7 280

-3 870

-11 150

-26 296

18 214

-8 082

-201 832

14 344

-187 488

Årsoppgaven fra Gabler for 2018 viser utviklingen i
finanskapitalen fordelt på ulike aktiva klasser, og er
som følger:
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Finanskapitalen, fordeling og utvikling
Tall i 1.000 kroner

Vekting

Verdi 31.12.17 Verdi 31.12.18 Inn/ Ut

Pengemarked

4,50 %

15 034

Gevinst/ tap Gevinst/ tap
kr
%

13 995 -1 223

183

1,30 %

Norske Omløpsobligasjoner

26,80 %

83 417

84 292

-9

884

1,10 %

Globale Obligasjoner

34,40 %

109 102

108 085

-38

-978

-0,90 %

High Yield Obligasjoner

5,00 %

16 190

15 757

-13

-420

-2,70 %

Norske Aksjer

5,00 %

15 787

15 680

0

-107

-0,70 %

Globale Aksjer

12,40 %

44 224

38 810

706

-6 121

-13,70 %

Eiendom

11,90 %

36 533

37 364 -1 742

2 573

7,20 %

100,00 %

320 287

313 982 -2 318

-3 986

-1,30 %

Sum

Rapportert og bokført verdiendring varierer noe i
forhold til dato for verdifastsettelse og
regnskapsmetode.

2,6 mill. kroner. De øvrige aktiva klassene har et
samlet tap på 0,4 mill. kroner.

Globale aksjer alene har et tap på 13,7 %, eller 6,1
mill. kroner. Eiendom viser en gevinst på 7,2 %, eller

I 2018 var de langsiktige plasseringene, midler med
minimum 2 års-horisont, sammensatt som følger:

Sammensetning av finanskapitalen
Tall i 1.000 kroner
Finanskapital,langsiktig plassering
iht.finansstrategi

31.12.2017

Forutsetning i budsjett
2018

31.12.2018

Avvik

175 536

175 536

179 406

3 870

Finansbuffer

26 296

17 991

8 082

-9 909

Investeringsfond vedtatt ØP 2014

26 928

Sum vedtatt plasseringer

0

228 760

193 527

187 488

-6 039

91 527

106 473

126 494

20 021

320 287

300 000

313 982

13 982

Årlig avkastning av Langsiktig plassert
kapital

7,20 %

3,75 %

-1,30 %

-5,05 %

Avkastning

21 291

11 250

-4 564

-15 814

Avsettes til realkapitalen av Sum vedtatt
plasseringer

2,00 %

2,00 %

2,00 %

0,00 %

Avsatt til realkapitalen

-3 670

-3 870

-3 870

0

Netto avkastning

17 621

7 380

-8 434

-15 814

Overskuddslikviditet, øvrige fond
Langsiktig plassert kapital

Porteføljesammendrag:
Per 31.12.2018 var markedsverdien av Bamble
kommunes portefølje 313,9 mill. kroner. I 2018 har
porteføljen gitt en avkastning på -1,3 % mot

Mandater:

referanseindeks som har gitt 0,0 %. I kroner utgjør
avkastningen -3,9 mill. kroner. Årlig avkastning fra
oppfølgingens oppstart har vært 5,5 % mot
referanseindeks som har gitt 4,9 prosent. I 2018 har
det samlet gått ut 2,3 mill. kroner av porteføljen.
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Norske aksjer forvaltes i fondene Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II og Arctic Norwegian
Value Creation. I tillegg har vi inkludert egenkapitalbeviset kommunen har i Skagerrak Sparebank.
Samlet sett har aggregatet gitt -0,7 % i avkastning i 2018 mot referanseindeks som har gitt -2,2 %.
Arctic har levert meravkastning på 2,5 %, mens Danske har levert mindreavkastning på 0,4
prosentpoeng i 2018. Egenkapitalbeviset har for året gitt 3,9 % i avkastning.
Globale aksjer forvaltes i fondene TT Emerging Markets L/O, Lansdowne DM SRI og Sector Global
Equity Kernel. Samlet sett har aggregatet levert en avkastning på -13,7 % mot indeksavkastning som
har levert -8,3 prosent. TT Emerging Markets har etter kjøpet i juli gitt en mindreavkastning på 0,9
prosentpoeng, mens Sector ligger 4,0 prosentpoeng bak referanseindeks. Lansdowne har levert en
avkastning på -13,9 %, noe som tilsvarer en mindreavkastning på 5,6 prosentpoeng mot fondets
referanseindeks.
Eiendomsinvesteringene blir forvaltet i Aberdeen Eiendomsfond Norge I og Pareto
Eiendomsfelleskap. Per 3. tertial har aggregatet levert en samlet avkastning på 7,2 prosentpoeng.
Aberdeen har gitt 7,1 %, mens Pareto har gitt 7,5 % avkastning.
Norske omløpsobligasjoner forvaltes i fondet DNB Obligasjon III. Aggregatet har gitt 1,1 % i
avkastning ved utgangen av 3. tertial mot indeksavkastning på 0,5 %.
Globale obligasjoner har samlet sett levert en avkastning på -0,9 % per 31.12.2018 mot
referanseindeks som har gitt 0,4 %. I dette aggregatet inngår fondene PIMCO Global Bond Fund
ESG, F. Templeton Global Bond Fund og Bluebay IG Glob. Pimco ESG og Bluebay har per utgangen av
desember levert en mindreavkastning på henholdsvis 1,4 og 1,9 prosentpoeng. F. Templeton har
derimot levert en meravkastning på 1,7 %.
Globale høyrenteobligasjoner som forvaltes i BlueBay Glob HY ESG har per 3. tertial gitt -2,7 % i
avkastning mot referanseindeksen som har gitt -3,1 %.

Absolutt avkastning
Ved inngangen til 2018 var verdien av porteføljen 320,3 mill. kroner.





I løpet av 2018 har det blitt tatt ut 2,3 mill. kroner fra porteføljen.
Videre har avkastningen vært på -3,9 mill. kroner.
Ved utgangen av 3. tertial er da verdien av porteføljen 313,9 mill. kroner.
Det er de globale aksjene som har gitt det største tapet i norske kroner per 3. tertial (-6,1 mill.
kroner), mens eiendom har gitt de største gevinstene (2,6 mill. kroner).

Relativ avkastning
Porteføljen har per 3. tertial gitt en avkastning på -1,3 %.




Referanseindeksen har gitt en avkastning på ca. 0,0 %.
Mindreavkastningen til porteføljen er på 1,3 prosentpoeng.
I 2018 har allokeringsbidraget vært marginalt positivt. Allokeringsbidraget kommer av at kommunen
har vært overvektet i aktivaklasser som har gjort det relativt bra eller undervektet i aktivaklasser
som har gjort det relativt dårlig. Seleksjonsbidraget som har vært negativt kommer av at
kommunens forvaltere i gjennomsnitt har gjort det svakere enn referanseindeks.

Etikk
Ifølge finansreglementet til Bamble kommune skal det investeres i fond innenfor UCITS-regelverket og fond som
følger Statens Pensjonsfond Utland sine etiske regelverk (SPU) eller tilsvarende internasjonale retningslinjer.


Av porteføljens 12 forvaltere ved utgangen av 31.12.2018 har 11 signert på FN-støttede ‘Principles
for Responsible Investment’ (PRI), eller følger SPU. PRI består av et nettverk av signatarer som har
som mål å forstå hvilke konsekvenser investeringer har på miljø-, samfunn- og styringsrelaterte
utfordringer (ESG), og støtter medlemmene med å implementere løsninger til disse utfordringene i
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investerings- og eierskapsbeslutninger. Andelsklassen i Lansdowne, som Bamble har investert i, har
et eget SRI filter.
Det kan også nevnes at Bamble i løpet av høsten 2017 investerte i to andelsklasser til henholdsvis
PIMCO og Bluebay som har opprettet et eget ESG filter utover nevnte PRI.

Allokering mot strategi
Tabellen viser allokeringen i aktiva klassene pr. 31.12.2018 mot strategi.

Bamble kommune ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per 31.12.2018.

Gjeldsforvaltning

Den langsiktige lånegjelden har økt med 112,0 mill.
kroner, eller 11,5 % i 2018. Nedenfor vises hovedtall
i forhold til kommunens inn- og utlån:
Sentrale regnskapstall kommunens innlån
Tall i 1.000 kroner

2017

2018

Endring

975 368
163 931
898
713
17 683
57 317
3 517
24 611
135 000

1 087 385
173 723
813
1 300
16 909
45 675
3 493
19 326
190 267

112 017
9 792
-85
588
-774
-11 642
-24
-5 285
55 267

47 573

915

-46 658

113 780

92 075

-21 705

Vedtatte og ikke opptatte lån Husbankens startlån

0

0

0

Utlånet av husbankmidler har økt med 9,8 mill.
kroner fra 2017 til 2018. Kommunen betalte avdrag
med til sammen 45,7 mill. kroner i 2018. Av dette er
36,3 mill. kroner betalt i driftsregnskapet i henhold

til budsjett. Det resterende gjelder startlån, og er
betalt i investeringsregnskapet i henhold til
regelverket. Påløpte renteutgifter er på 16,9 mill.
kroner. Betalte renteutgifter har gått ned med 0,8

Langsiktig gjeld
Utlån husbankmidler
Utlån sosiallån
Utlån Frier Vest AS
Betalte renter
Betalte avdrag
Mottatte renter utlån
Mottatte avdrag, utlån
Låneopptak
Ikke opptatte lån til ordinære investeringer ift
justert årsforbruk
Ubrukt lånefinansiering vedtatte prosjekter
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mill. kroner fra 2017 til 2018. Lånegjelden har økt
112,0 mill. kroner fra 2017 til 2018. Målsetningen i
vedtatt handlingsprogram er at vedtatt lånegjeld
ikke skal øke sett i forhold til kommunens
driftsinntekter.

finansiering av vedtatte investeringer videreføres til
2019, korrigert for avslutning av
investeringsregnskap. Det forutsettes likeledes at
nedjustert låneopptak i 2. tertial på 62,1 mill. kroner
videreføres til 2019.

Kommunen gjennomførte i 2018 nye låneopptak på
155,3 mill. kroner til finansiering av ordinære
investeringer og 35,0 mill. kroner i startlån i
Husbanken, totalt 190,3 mill. kroner. Det forutsettes
at ubrukte lånevedtak på 92,1 mill. kroner til

Ved utgangen av 2018 har kommunen samlet 1.087
mill. kroner i langsiktig lånegjeld til finansiering av
investeringer og utlån. Tabellen nedenfor viser
fordelingen av gjelden:

Lån fordelt på långivere
Tall i 1.000 kroner
Sertifikatlån
Kommunalbanken
Danske bank
Klp
Husbanken
Totalt

2017
239 000
416 129
110 000
210 240
975 369

Bamble kommune har avtale med Bergen Capital
Management om rådgivning for gjeldsforvaltningen,
og en egen rapport følger vedlagt regnskapet.

Nøkkeltall gjeldsforvaltningen
Nøkkeltall
Total lånegjeld
Rentebindingstid
Vektet gjennomsnittsrente
Kapitalbinding
Derivat volum (i % av gjeld)
Rentebinding under 1 år
Kapitalbinding under 1 år
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)

2018
0
496 395
110 000
246 000
234 990
1 087 385

Endring
-239 000
80 266
0
246 000
24 750
112 016

Oversikten nedenfor viser nøkkeltall knyttet til
kommunens gjeldsforvaltning:

31.12.2018

01.01.2018

Kr. 1 087 384 732

Kr. 975 368 219

2,26 ÅR
1,91 %
5,15 ÅR
0,00 %
49,57 %
21,72 %
Kr. 5 390 286

1,03 ÅR
1,78 %
0,00 %
53,21 %
Kr. 5 190 101

Rentebindingstiden og dermed også vektet
gjennomsnittsrente har økt i 2018.
Rentebindingstiden var ved inngangen til året i
brudd med reglementet. Økt rentebindingstid
medfører at rentesensibiliteten er redusert sett i
forhold til gjelden. Rentesensibiliteten viser hvor
mye porteføljens rentekostnad kommer til å øke
med p. a. 1 år frem i tid ved 1 prosentpoengs økning
i det generelle rentenivået.

Side 60 av 105

6/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune - 19/03669-7 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune : Årsmelding 2018 - Del 1

Årsmelding 2018
Gjeldsforvaltningen sett i forhold til krav i finansreglementet
Krav i gjeldende reglement

Status

Det skal normalt innhentes minst 3 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det gjøres unntak
fra denne reglen for situasjoner hvor kommunen velger a legge ut sertifikat- eller obligasjonslån
gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat.

OK

Lån til finansieringsforfall innenfor et år skal ikke i en normalsituasjon overstige 30 % av utestående
gjeld.

OK

Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre forfall/renteregulering

OK

Lån med flytende renter med løpetid inntil 12 mnd. skal normalt utgjøre 50 %, minimalt 25 % og
maksimalt 75 % av låneporteføljen.

OK

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet
rentebærende gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år.

OK

Rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift

OK

Enkeltlån skal ikke overstige 30 % av total låneportefølje

OK

Fordeling av låneopptak på flere långivere

OK

Rapporteringen viser at kommunens gjeldforvaltning
er i tråd med målene som er vedtatt i

finansreglement. Nedenfor vises en oversikt over
kommunens rentebinding i porteføljen:

Oversikt rentebinding
Fordeling
Rentebinding over 1 år
(fastrente)
Rentebinding under 1 år
(flytende rente)
Sum rentebinding
Flytende rente (p.t. vilkår)
Totalt

Saldo

Prosentvis av total

548 357 910

50,43 %

391 395 000

35,99 %

939 752 910
147 631 822
1 087 384 732

86,42 %
13,58 %
100,00 %

Totalt har 50,4 % av porteføljen rentebinding lengre
enn ett år.
Gjeldsporteføljens effektive løpetid
Intervall
Under 1 år
1 til 2 år
2 til 3 år
3 til 5 år
> 5 år
Totalt

Pålydende i NOK

Rentebindingstid

Andel

539 026 822
215 000 000
0
219 357 910
114 000 000
1 087 384 732

0,27
1,28
0,00
4,14
9,88
2,26

49,57%
19,77%
0,00%
20,17%
10,48%
100,00%

Rentebindingstid brukes ofte for å måle renterisiko.
Porteføljens rentebindingstid er i tabellen målt ved

slutten av rapporteringsperioden. Rentebindingen er
i tråd med finansreglement og
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rentesikringsstrategien, hvor forutsigbarhet i
rentekostnadene er et viktig element. Totalt er 30,6
% av rentene bundet lengre enn 3 år.

Tabellen under viser gjenværende tid frem til
forfallstidspunkt for lånene i porteføljen. Det er tatt
hensyn til kapitalbevegelser som f.eks. avdrag i
beregningene.

Gjenværende løpetid til forfallstidspunkt
Forfallsintervall
Under 1 år
1 til 2 år
2 til 3 år
3 til 5 år
>5 år
Totalt

Pålydende i NOK

Kapitalbinding

236 128 000
215 000 000
155 267 000
132 000 000
348 989 732
1 087 384 732

0,47
1,28
2,45
4,34
12,19
5,15

Desto høyere tall for kapitalbinding desto lavere er
refinansieringsrisikoen. I 2019 er det to større lån
som skal refinansieres, 110 mill. kroner er
refinansiert i februar på 5 år til 2,25 % rente.126
mill. kroner skal refinansieres i oktober 2019.

Prosentvis andel av
porteføljen
21,72%
19,77%
14,28%
12,14%
32,09%
100,00%

Tabellen viser gjennomsnittsrenten i porteføljen
sammenlignet med rentene i markedene:

Rentesammenligning porteføljen og markedsrenter
Porteføljen
Markedsrenter
Vektet gjennomsnittsrente
P.T.KBN
Norges Bank styringsrenten 3 MND
6 MND
1,91 %
1,85 %
0,75 %
1,41 %
1,55 %

Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og
indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt
løpetid. Vektet gjennomsnittsrente i kommunens
gjeldsportefølje er i tråd med gjeldende
markedsrenter når det tas hensyn til
rentebindingene og løpetiden i porteføljen.
Faktiske fastlånerenter for kommunal sektor er nå på
anslagsvis 1,95 %, 2,25 %, og 2,75 % for 3, 5 og 10 års
løpetider. Økte kredittmarginer har blitt kompensert
av reduserte referanserenter (fallende swaprenter).
Lengre rentebindinger bør vurderes på den delen av

12 MND
1,46 %

3 År
1,93 %

5 År
2,21 %

porteføljen som skal ha fastrente. For kortere
rentebindinger anbefales 12 måneders sertifikat.
Kredittmarginer er lave sammenlignet med
historiske nivåer, kombinert med en gradvis stigende
styringsrente det neste året, er det lite som tilsier
store besparelser ved å rullere korte sertifikater. Det
bør også vurderes FRN obligasjoner (obligasjonslån
med flytende rente og fast margin mot NIBOR)
fremfor sertifikatlån. Mot slutten av 2018 kunne
kommuner gjøre 1 års FRN obligasjoner med
betingelser 3 måneders NIBOR + 0,15 %, en svært
attraktiv margin sammenlignet med historisk margin
mot 3 måneders NIBOR på 3 MND sertifikat.
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Internkontroll
Bamble kommune har mål- og resultatstyring som
det overordnede styringsprinsippet. Bamble har
gjennomgående mål fra kommuneplanens
samfunnsdel som følges opp i temaplaner,
handlingsplan og budsjett. Rådmannen gis gjennom
politiske vedtak ansvar for å oppfylle målsetninger.
Mål som ble konkretisert i Handlingsprogrammet og
andre styrende dokumenter er det rapportert
måloppnåelse på. Rapportering er foretatt i
driftsrapportene, årsmeldingen og gjennom egne
saker.
Kommunestyret i Bamble kommune vedtok
økonomireglement i 2016. Nytt finansreglement ble
også vedtatt i 2016. Disse reglementene skal
behandles en gang i valgperioden og ble behandlet i
kommunestyret våren 2016.
Finansreglementet er justert i 2017 der vekting av
aktivaklasser ble justert. I tillegg har kommunen en
rekke politiske vedtatte reglementer og saker som
fastsetter regler for disposisjoner som har
økonomiske konsekvenser. Med bakgrunn i vedtatte
reglementer og fullmakter har rådmannen fastsatt
administrative reglementer og rutiner som skal sikre
at kommunen overholder kommunestyrets vedtak
og har en forsvarlig regnskapsførsel. I tillegg er det
utarbeidet en rekke administrative rutiner som har
som hensikt å beskrive ansvarsdeling og redusere
risikoen. Rutinene blir løpende oppdatert ved behov.
Kommunen har også et nettbasert
internkontrollsystem på ansattportalen som
virksomhetene oppdaterer årlig.
Bamble kommune behandlet helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 2014. Deler av
denne ble oppdatert i 2018 og revidering startes i
2019. Denne er en premissleverandør for
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og

beredskap. Analysen dekker kommunens ansvars- og
tjenesteområde og skal sørge for et trygt og robust
lokalsamfunn. Med grunnlag i analysene skal det
gjennomføres forebyggende tiltak og utarbeides
planer for å håndtere uønskede hendelser.
Bamble kommune har fokus på
informasjonssikkerhet og datasikkerhet. Det er
utarbeidet instruks for bruk av e-post, internett og
IKT-sikkerhet – Nettikette. Kommunalsjefer og
virksomhetsledere har ansvar for å sørge for at alle
ansatte blir gjort kjent med instruksen og dens
innhold. Ny sikkerhetsstrategi er ferdigstilt og
behandlet i ADU i 2015. Imidlertid ser vi at IKT
utviklingen går raskt og IT sikkerhet må fortsatt ha
fokus fremover.
Det ble i 2018 registrert 105 A-avvik (alvorlige avvik)
og 788 B- avvik. I tillegg har man egne
avvikssystemer på fagnivå i enkelte enheter f.eks.
rapportering i Cosdoc i Enhet for helse og omsorg.
Dette er en stor økning i avvikstall. Det kan skyldes
at det er arbeidet målrettet med å få frem en kultur
for å melde avvik. De alvorlige avvikene blir som en
fast rutine presentert og orientert om i kommunens
arbeidsmiljøutvalg. Avviksrapportering er ett av de
viktigste og mest grunnleggende elementene i
systematisk kvalitetsarbeid. Se kapitlet "Personal,
opplæring, helse, miljø, sikkerhet og likestilling".
GDPR: Den nye lovgivningen stiller strengere krav til
dokumentasjon og etterlevelse av
personvernregelverket. Arbeidet med personvern
2018 er organisert via prosjektgruppe for
personvern, hvor hovedfokuset har vært/er å
implementere kravene GDPR stiller. Gjennom å ha
god internkontroll og god informasjonssikkerhet
sikrer kommunen at vi behandler
personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.
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Årsregnskap og noter

Balanseregnskap

Regnskap 2018

Regnskap 2017

2 881 316 122

2 699 340 379

1 233 194 831

1 182 111 613

94 366 675

88 966 763

176 548 207

165 541 735

0

0

EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Omløpsmidler

96 539 602

93 024 285

1 280 666 808

1 169 695 984

746 089 710

654 714 391

66 564 591

67 971 923

161 423

612 566

Herav:
Kortsiktige fordringer
Konserninterne kortsiktige fordringer
Premieavvik

68 864 858

62 170 753

313 982 300

320 323 483

Sertifikater

0

0

Obligasjoner

0

0

Derivater

0

0

296 516 537

203 635 666

3 627 405 833

3 354 054 771

808 693 218

740 435 993

Disposisjonsfond

181 911 651

183 144 335

Bundne driftsfond

33 167 555

35 268 334

194 987 778

202 472 070

Aksjer og andeler

Kasse, postgiro, bankinnskudd
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:

Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond

14 910 691

1 915 653

Regnskapsmessig mindreforbruk

16 454 652

11 053 724

Regnskapsmessig merforbruk

0

0

Udisponert i inv.regnskap

0

0

Udekket i inv.regnskap

0

-35 297 291

Kapitalkonto

380 610 457

355 228 733

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift

-13 349 565

-13 349 565

0

0

2 561 946 634

2 373 468 643

1 474 561 902

1 430 675 118

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves
Langsiktig gjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
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Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Konsernintern langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

852 395 000

526 128 000

0

239 000 000

234 989 732

177 665 524

0

0

256 765 981

240 150 134

0

0

Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld

249 731 300

231 154 271

Derivater

0

0

Konsernintern kortsiktig gjeld

0

0

7 034 680

8 995 863

3 627 405 833

3 354 054 770

48 521 645

21 957 360

61 240 972

29 357 000

0

0

Premieavvik
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti

-12 719 327

-7 399 640

Motkonto for memoriakontiene

-48 521 645

-21 957 360
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Økonomisk oversikt drift

Revidert
Regnskap 2018 budsjett 2018

Oppinnelig
budsjett 2018 Regnskap 2017

Driftsinntekter
Brukerbetalinger

30 735 270

30 570 972

31 132 430

29 646 970

Andre salgs- og leieinntekter

127 406 376

131 839 928

134 627 464

125 945 445

Overføringer med krav til motytelse

116 029 248

96 912 097

72 147 421

126 297 762

Rammetilskudd

352 968 326

352 150 000

352 150 000

345 298 256

Andre statlige overføringer

104 119 461

75 931 509

68 223 020

94 399 716

2 969 595

1 593 952

569 952

5 831 540

382 036 023

376 116 000

372 116 000

367 117 528

77 218 063

77 319 000

77 319 000

76 786 078

Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter

0

0

0

0

1 193 482 361

1 142 433 458

1 108 285 287

1 171 323 297

Lønnsutgifter

613 858 203

611 067 042

578 511 795

594 651 806

Sosiale utgifter

161 232 041

163 218 142

156 819 719

158 161 603

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

185 472 441

168 133 844

155 954 072

178 520 351

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

Sum driftsinntekter
Driftsutgifter

118 828 828

112 645 673

109 864 842

109 971 820

Overføringer

78 274 225

78 993 526

95 033 575

82 214 408

Avskrivninger

51 688 215

48 382 225

48 382 225

53 039 699

Fordelte utgifter

-20 583 391

-14 723 395

-16 383 716

-21 925 442

1 188 770 562

1 167 717 056

1 128 182 512

1 154 634 245

4 711 799

-25 283 598

-19 897 225

16 689 052

14 132 517

13 067 000

10 922 000

12 253 215

2 144 154

11 250 000

11 250 000

19 419 834

95 385

257 000

257 000

600 482

16 372 056

24 574 000

22 429 000

32 273 531

19 285 840

24 207 000

22 889 000

17 501 984

8 485 337

0

0

0

36 339 166

35 560 000

35 560 000

34 622 000

40 920

130 000

130 000

138 154

64 151 263

59 897 000

58 579 000

52 262 138

-47 779 207

-35 323 000

-36 150 000

-19 988 608

51 688 215

48 382 225

48 382 225

53 039 699

8 620 807

-12 224 373

-7 665 000

49 740 143

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk

11 053 724

11 054 000

0

3 945 902

Bruk av disposisjonsfond

55 670 436

31 617 549

11 910 000

31 722 969

Bruk av bundne fond

13 033 440

5 902 712

3 681 000

6 133 537

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
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Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

79 757 601

48 574 261

15 591 000

41 802 408

3 856 823

3 652 207

3 000 000

1 367 127

Avsatt til dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk

0

0

0

0

Avsatt til disposisjonsfond

57 134 271

31 275 164

4 847 000

68 435 672

Avsatt til bundne fond

10 932 661

1 422 517

79 000

10 686 028

Sum avsetninger

71 923 756

36 349 888

7 926 000

80 488 827

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

16 454 652

0

0

11 053 724
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Økonomisk oversikt investering

Revidert
Regnskap 2018 budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap 2017

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

16 952 395

1 101 570

1 100 000

6 639 833

133 100

0

0

734 329

8 037 886

8 000 000

0

1 756 625

13 320 183

9 021 586

7 440 000

8 485 920

222 000

0

0

60 000

2 166 501

0

0

553 853

0

0

0

147 195

40 832 065

18 123 156

8 540 000

18 377 755

2 785 213

536 000

0

1 866 176

824 901

0

0

531 957

113 002 764

100 301 256

84 690 000

62 397 284

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

68 310

1 049 000

0

188 016

35 557 560

39 218 586

24 210 000

12 485 920
278 386

3 289

650 000

650 000

Fordelte utgifter

-11 319 518

0

0

0

Sum utgifter

140 922 519

141 754 842

109 550 000

77 747 739

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

9 336 627

8 500 000

8 500 000

22 694 928

33 511 713

64 357 000

35 000 000

38 876 321

3 515 317

3 316 000

3 000 000

3 012 176

35 297 291

35 297 291

0

81 003 078

0

2 378 865

0

0

Avsatt til bundne investeringsfond

14 310 531

0

0

1 321 363

Sum finansieringstransaksjoner

95 971 480

113 849 157

46 500 000

146 907 866

196 061 934

237 480 843

147 510 000

206 277 849

158 383 029

220 539 344

136 010 000

112 802 032

Finansieringsbehov
Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler

0

0

0

29 500

Mottatte avdrag på utlån

22 325 778

8 500 000

8 500 000

24 010 561

3 856 823

3 652 207

3 000 000

1 367 127

0

0

0

0

Bruk av disposisjonsfond

2 696 519

2 605 000

0

1 370 247

Bruk av bundne driftsfond

1 315 494

0

0

183 798

Bruk av ubundne investeringsfond

7 484 292

2 184 292

0

31 217 292

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert

Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

0

0

0

0

196 061 934

237 480 843

147 510 000

170 980 557

0

0

0

-35 297 291
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Regnskapskjema 1a - Driftsregnskapet

Revidert
Regnskap 2018 budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018 Regnskap 2017

Skatt på inntekt og formue

-382 036 023

-376 116 000

-372 116 000

-367 117 528

Ordinært rammetilskudd

-352 968 326

-352 150 000

-352 150 000

-345 298 256

-77 218 063

-77 319 000

-77 319 000

-76 786 078

0

0

0

0

Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd

-4 203 264

-4 736 720

-4 198 000

-4 733 696

Sum frie disponible inntekter

-816 425 676

-810 321 720

-805 783 000

-793 935 559

Renteinntekter og utbytte

-14 094 346

-13 045 000

-10 900 000

-12 176 108

Gevinst finansielle instrumenter

-2 144 154

-11 250 000

-11 250 000

-19 419 834

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

19 285 574

24 207 000

22 889 000

17 501 240

8 485 337

0

0

0

Avdrag på lån

36 339 166

35 560 000

35 560 000

34 622 000

Netto finansinntekter/-utgifter

47 871 577

35 472 000

36 299 000

20 527 298

Tap finansielle instrumenter

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger

0

0

0

0

21 315 470

20 924 000

3 870 000

37 488 081

9 322

0

0

10 604

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

-11 053 724

-11 054 000

0

-3 945 902

Bruk av ubundne avsetninger

-35 804 857

-19 909 000

-7 885 000

-21 013 000

Bruk av bundne avsetninger

-391 932

0

0

0

-25 925 722

-10 039 000

-4 015 000

12 539 783

3 322 054

3 316 000

3 000 000

5 869

-791 157 767

-781 572 720

-770 499 000

-760 862 608

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

774 703 115

781 572 720

770 499 000

749 808 883

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

-16 454 652

0

0

-11 053 724

Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
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Regnskapskjema 1b - Driftsregnskapet

Revidert
Regnskap 2018 budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap
2017

Overordnet ledelse

14 348 007

14 336 964

14 232 820

12 740 052

Stabene

69 273 078

69 179 565

67 774 908

67 921 404

Enhet for teknikk og samfunnsutvikling

91 352 754

91 352 753

82 439 792

80 671 015

VAR - vann, avløp og renovasjon

-22 780 461

-23 278 100

-23 254 000

-24 558 312

Skole og barnehage

245 767 178

245 767 178

240 524 960

241 395 000

Kultur og oppvekst

94 587 412

96 800 412

93 936 028

91 544 000

284 484 220

284 484 220

278 965 886

279 574 377

-3 352 912

2 387 402

15 336 280

-222 738

1 023 840

542 326

542 326

744 084

774 703 115

781 572 720

770 499 000

749 808 883

Helse og omsorg
Felles driftsutgifter
Finansiell virksomhet
Sum

Regnskapskjema 2a - Investeringsregnskapet

Revidert
Opprinnelig budsjett
Regnskap 2018 budsjett 2018
2018
Regnskap 2017
Investeringer i anleggsmidler

140 922 519

141 754 842

109 550 000

77 747 739

Utlån og forskutteringer

33 511 713

64 357 000

35 000 000

38 876 321

Kjøp av aksjer og andeler

3 515 317

3 316 000

3 000 000

3 012 176

Avdrag på lån

9 336 627

8 500 000

8 500 000

22 694 928

35 297 291

35 297 291

0

81 003 078

Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Sum årets finansieringsbehov

14 310 531

2 378 865

0

1 321 363

236 893 999

255 603 999

156 050 000

224 655 604

-158 383 029

-220 539 344

-136 010 000

-112 802 032

-16 952 395

-1 101 570

-1 100 000

-6 669 333

-2 388 501

0

0

-613 853

-13 320 183

-9 021 586

-7 440 000

-8 485 920

-30 363 664

-16 500 000

-8 500 000

-25 767 186

-133 100

0

0

-881 524

-221 540 871

-247 162 500

-153 050 000

-155 219 849

-3 856 823

-3 652 207

-3 000 000

-1 367 127

Finansiert slik
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og
refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

-11 496 305

-4 789 292

0

-32 771 337

-236 893 999

-255 603 999

-156 050 000

-189 358 313

0

0

0

35 297 291
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Regnskapskjema 2b - Investeringsregnskapet

Regnskap
2018
Avsluttede prosjekter før 2017
Beredskap og brannsikkerhet
Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan
Oppgradering kommunale bygg
Finansielle investeringer

Revidert
Opprinnelig Regnskap
budsjett 2018 budsjett 2018
2017
0

0

0 5 371 173

794 382

1 456 227

2 300 000 8 840 842

14 963 769

19 071 706

0 5 279 703

7 141 870

8 398 690

5 400 000 3 933 564

0

0

0

-649 689

Utbygging Grasmyr, framtidas ungdomskole mv.

8 139 947

3 789 669

2 300 000

0

IKT investeringer

7 323 456

15 535 560

11 600 000 6 695 801

Kirkelig fellesråd

11 871 377

3 635 499

22 550 000 3 424 073

144 351

238 953

Attraktivitet, miljø, friområder, mm.

16 167 050

12 286 167

21 750 000 6 759 374

Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg

11 339 415

14 336 652

7 150 000 12 003 576

Boligutvikling, boligtomter, boligbygging

17 389 586

18 223 338

Vann, avløp, renovasjon

27 090 187

29 675 664

25 000 000 20 323 924

Veg og trafikksikkerhet

17 001 211

13 665 199

4 000 000 4 422 709

Større prosjekter vedtatt av kommunestyret

Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler
Sum investeringer i anleggsmidler
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1 555 918

1 441 519

140 922 519

141 754 842

0

7 500 000

0

41 805

558 950

741 932

109 550 000 77 747 739
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Noter til Bamble kommunes regnskap 2018

Vurderingsregler

Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og
organisering (jfr. KRS 6)

Omløpsmidler
Regnskapet er avlagt etter gjeldende regelverk med
forskrifter og i henhold til kommunale
regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for
god kommunal regnskapsskikk (GKRS).
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal
vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i
året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter
skal tidsmessig plasseres i det året som følger av
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at
alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger i året som vedrører kommunens
virksomhet skal fremgå av drifts- eller
investeringsregnskapet pr. 31.12 enten de er betalt
eller ikke, ref. Kommunelovens §48 og
Regnskapsforskriftens § 7.
Driftsregnskapet viser driftsutgifter og -inntekter i
kommunen og årets
resultat. Investeringsregnskapet viser kommunens
utgifter ifm. investeringer, utlån m.v. samt hvordan
disse er finansiert. Driftsregnskapet til kommunen
viser avskrivninger som er årlige kostnader som følge
av forbruk av driftsmidler. Avskrivningene påvirker
kommunens brutto driftsresultat, men blir utnullet
slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne
kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er
derimot belastet med årets avdrag på lån som er den
utgift som skal påvirke kommunens driftsresultat
etter gjeldende regnskapsregler.
Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er
bl.a. for at beslutningstakere og regnskapsbrukerne
skal
kunne vurdere denne kostnaden i forhold til
kommunens driftsresultat og avdragsutgifter.
Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det
betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for
tilhørende
utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende
inntekter. Dette betyr at at aktiviteten i kommunen
kommer fram med riktig beløp.

Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en
handelsportefølje. Disse verdipapirene er vurdert til
virkelig verdi pr. 31.12.2018.
Anleggsmidler
Anleggsmidler er eiendeler som er bestemt til varig
eie eller bruk i kommunen. Kommunens
anleggsmidler er aktivert i balansen til brutto
anskaffelseskost, dvs. at mottatte tilskudd ikke er
fratrukket. Anskaffelseskost på VAR-investeringer er
tillagt renter av ledige lånemidler. Dette er i samsvar
med anbefalt løsning i KRS nr 2. Anleggsmidler med
begrenset levetid er avskrevet iht. Forskrift om
årsregnskap og årsberetning §8.
Organisering av kommunens virksomhet
Det vesentlige av kommunens virksomheten er
organisert innenfor kommunens ordinære
organisasjon. Frisk Bris Bamble KF er registrert som
et kommunalt foretak. Virksomhetens formål er å
utarbeide arbeidsrettet rehabilitereringsprogram for
mennesker med sammensatte plager og
funksjonssvikt. Kommunen har ellers et utstrakt
samarbeide etter ulike driftsformer med de øvrige
Grenlandskommunene innenfor mange
tjenesteområder. Bamble kommune er
vertskommune for driften av Interkommunalt utvalg
mot akuttforurensning i Telemark. Samarbeidsparter
er alle kommunene i Telemark. IUA Telemark er
organisert som et interkommunalt samarbeid etter
§27 i kommuneloven.
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Note 1 - Arbeidskapital

2018
Inntekter driftsregnskapet

2017

Endring

1 193 482 361

1 171 323 297

22 159 064

40 832 065

18 230 560

22 601 504

197 080 862

169 262 819

27 818 043

SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER

1 431 395 288

1 358 816 676

72 578 612

Utgifter driftsregnskapet

1 137 082 347

1 101 594 546

35 487 801

Utgifter investeringsregnskapet

140 919 230

77 469 353

63 449 878

Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner

110 518 209

117 123 949

-6 605 740

Inntekter investeringsregnskapet
Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner

SUM ANVENDELSE AV MIDLER

1 388 519 787

1 296 187 848

92 331 939

ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER

42 875 501

62 628 828

-19 753 327

Endring i ubrukte lånemidler (Økning+/Reduksjon-)

31 883 971

22 197 968

9 686 004

ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BEVILGNINGSREGNSKAPET

74 759 473

84 826 796

-10 067 323

Endring i omløpsmidler
Endring i kortsiktige gjeld
ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN - BALANSEN
DIFFERANSE ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN
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91 375 319

78 325 108

13 050 211

-16 615 846

6 501 688

-23 117 534

74 759 473

84 826 796

-10 067 323

0

0

0
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Note 2 - Pensjon
Generelt om pensjonsordningen i kommunen
Kommune har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal pensjonskasse ( KLP) og Statens pensjonskasse ( SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de
ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-,ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidlig pensjon og sikrer alders og uførepensjon på 66 % sammen med folketrygd.
Pensjonen samordnes med utbetaling fra Nav.
Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av
kommuneregnskapet, men bruk av fondet reuserer faktisk betalte pensjonspremier.
2018
2017
Innestående på premiefond 01.01
129 476,00
157 590,00
Tilført premiefondet i løpet av året
16 766 539,00
9 707 563,00
Bruk av premiefondet i løpet av året
16 696 397,00
9 735 684,00
Innestående på premiefond 31.12
199 618,00
129 476,00
Regnskapsføring av pensjon
Etter §§ 13-1 C og E samt 13-3 D i regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om
avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostad betegnes premieavvik og skal inntekts- eller utgiftsføres i
driftsregnskapet med tilbakeføring over de lovbestemt antall år. Ref.avsnitt om premieavvik.
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv. anleggsmidler og langsikig gjeld.
Premieavvik
Premieavvik oppstått i perioden 2003-2010 er amortisert over 15 år. Premieavvik oppstått i perioden 2011-2013 er amortisert over 10 år.
Premieavvik oppstått i 2014 og senere år er amortisert over 7 år.
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskap.
Nærmere om regnskapstallene: ( alle tall i hele tall)
Pensjonsutgifter i drift- og investeringsregnskapet
A
Beregnet netto pensjonskostnad
B
Forfalt pensjonspremie (eks adm.kostnader)
C
Årets premieavvik (A-B)
D
Amortisering av tidligere års premieavvik
E
Administrasjonskostnad
F
Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering
G
Pensjonstrekk ansatte
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)

SAMLET

SAMLET

KLP/SPK

KLP/SPK

KLP

KLP

SPK

SPK

2018
55 829 023
72 809 428
-16 980 405
9 266 216
4 258 133
69 353 372
-8 676 452

2017
55 909 675
64 481 483
-8 571 808
8 622 398
3 987 382
68 519 455
-8 333 376

2018
12 669 712
12 204 468
465 244
-343 314
365 115
12 691 513
-2 126 374

2017
12 506 960
12 132 095
374 865
-340 156
356 816
12 523 620
-2 045 110

2018
68 498 735
85 013 896
-16 515 161
8 922 902
4 623 248
82 044 885
-10 802 826

2017
68 416 635
76 613 578
-8 196 943
8 282 242
4 344 198
81 043 075
-10 378 486

60 676 920

60 186 079

10 565 139

14 568 730

71 242 059

74 754 809
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Akkumulert premieavvik
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr.01.01)
Årets premieavvik
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumelert premieavvik pr 31.12
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik
Sum akkumulert premieavvik inkl.arb.g.avgift
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01
Årets premieavvik
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Virkning av planendringer ( ført dirkete mot egenkapitalen)
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12
Herav:
Brutto pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse
BEREGNINGSFORUTSETNINGER 2018
Diskonteringsrente
Forventet lønnsvekst
Forventet G-regulering
Forventet pensjonsregulering
Forventet avkastning

2018
48 853 440
16 980 405
-9 266 216
56 567 629
7 976 036

2017
48 904 030
8 571 808
-8 622 398
48 853 440
6 888 335

2018
-2 249 713
-465 244
343 314
-2 371 643
-334 402

2017
-2 215 092
-374 865
340 156
-2 249 696
-317 207

2018
61 523 152
16 515 161
-8 922 902
54 195 986
7 641 634

2017
61 410 990
8 196 943
-8 282 242
46 603 744
6 571 128

64 543 665

55 741 775

-2 706 045

-2 566 903

61 837 620

53 174 872

2018
173 782 950
-16 980 405
-42 314 209
0
114 488 336

2017
189 462 754
-8 571 808
-7 107 996
0
173 782 950

2018
54 945 476
465 244
35 294

2017
51 480 958
374 865
3 089 653

2018
228 728 426
-16 515 161
-42 278 915
0

2017
240 943 712
-8 196 943
-4 018 343
0

55 446 014

54 945 476

1 264 119 932
1 149 631 593

1 213 678 792
1 039 895 842

186 481 226
131 035 212

184 745 618
129 800 142

1 450 601 158
1 280 666 805

1 398 424 410
1 169 695 984

16 142 855

24 503 396

7 817 888

7 747 312

23 960 743

32 250 708

KLP
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,50 %

SPK
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,50 %
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Note 3 - Kommunens garantiansvar

Gitt overfor - navn
Skjærgårdshallen (Skagerak spb)

Beløp pr 31.12.18 Beløp pr 31.12.17

Utløper dato

1 262 820

1 379 207

27.03.2028

Skjærgårdshallen (KLP Kommunekreditt AS)

18 726 375

20 004 180

27.11.2031

Skjærgårdshallen ( Danske Bank)

23 000 000

23 000 000

14.11.2044

Renovasjon i Grenland IKS (KLP Kommunekreditt AS)

3 494 400

3 567 200

09.09.2066

Renovasjon i Grenland IKS (KLP Kommunekreditt AS)

844 550

-

19.04.2028

Falkåsen borettslag (Kommunalbanken)

2 379 720

2 578 030

25.11.2030

Stiftelsen for utleieboliger (Husbanken)

377 889

445 689

01.03.2024

Stokkevannet Barnehage (Husbanken)

4 906 944

5 195 937

År 2033

Garantier gitt av Nav - til privatpersoner

1 705 000

1 846 250

Ikke oppgitt

Garanti gitt av Barnevern (Skagerak spb)

39 664

43 435

Ikke oppgitt

56 737 362

58 059 928

Sum garantiansvar
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Note 4 - Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn

Eierandel i selskapet

Kommunal Landspensj.kasse

Balanseført verdi
31.12.18

Balanseført verdi
31.12.17

32 344 101

29 027 346

Studentsamfunnets Hus

1

1

Yrkesskolenes Hybelhus

25 000

25 000

Kommunalbanken/andelsbev.
Wissestad gård
Sør-Øst 110 IKS

2

2

200

200

198 562

0

Telemark Interkom.næringsf.

0,15 %

8 000

8 000

Telemark komm.revisjon IKS

5,35 %

64 120

64 120

12,00 %

4 750 000

4 750 000

6,40 %

30 500

30 500

Skjærgårdshallen AS

100 %

350 000

350 000

IKA Kongsberg

2,79 %

355 556

355 556

Skagerak Energi AS

3,34 %

56 600 000

56 600 000

15 %

1 155 710

1 155 710

300

300

Vekst i Grenland IKS
Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS

GREP - Kompetanseutvikling Grenland AS
Biblioteksentralen AL
Rekom AS

0,40 %

0

0

Grenland Vestfold Biogass AS/Greve biogass

4,10 %

205 000

205 000

1 000

1 000

19,60 %

250 000

250 000

0,29 %

4 000

4 000

Attføringssenteret i Rauland
RS2 Langesund Sameie
Skien Dalen Skipsselskap AS
VisitGrenland AS

10 %

0

15 000

Visit Telemark A/S

1,188 %

25 000

10 000

RIG IKS

13,51 %

67 550

67 550

Frier Vest AS

33,00 %

30 000

30 000

E134 Haukelivegen AS

10 000

10 000

AT Skog SA

47 500

47 500

Porsgr/Bamble Boligbyggelag

9 500

9 500

Stokkevannet barnehage

8 000

8 000

96 539 602

93 024 285

Sum

Bamble Kommune har en eierandel på 33.33% i Grenland Havn IKS, men har ingen innskutt kapital.
Selskapet er derfor ikke bokført med balanseverdi.
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Note 5 - Fond

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

Bundne fond

Beholdning
01.01.

Bruk av fond i
driftsregnskapet

Av-setninger

Bruk av fond i Beholdning
inv. regnskapet
31.12.

183 144 335

57 134 271

55 670 436

35 268 334

10 932 661

13 033 440

202 472 070

-

1 915 653

14 310 531

422 800 392

82 377 464
Beholdning
01.01.

-

2 696 519 181 911 651
1 315 494

68 703 877

Avsetninger

33 167 555

7 484 292 194 987 778
14 910 691

11 496 305 424 977 675
Beholdning
31.12.

Bruk av fond

Bundne driftsfond
Selvkostfond
Gavefond m/egen bankkto*

10 017 173

25 002

4 158 371

5 883 804

170 843

9 322

180 165

0

1 219 534

117 034

Øremerka tilskudd, herav:
Administrasjon stabene
Teknikk og samfunnsutvikling

1 336 568

10 304 509

3 738 773

4 437 981

9 605 301

Skole og barnehage

1 908 834

1 168 322

1 082 388

1 994 768

Kultur og oppvekst

6 998 743

4 713 820

2 358 194

9 354 369

Helse og omsorg

4 648 695

1 160 389

816 342

4 992 742

35 268 334

10 932 662

13 033 440

33 167 555

600 159

5 887

0

606 046

0

0

Sum
Bundne investeringsfond
Øremerka statstilskudd
Gavefond

0

Øvrige bundne investeringsfond

1 315 494

14 304 645

1 315 494

14 304 645

Sum

1 915 653

14 310 532

1 315 494

14 910 691

Disposisjonsfond
Overordnet ledelse

Beholdning
01.01.

Avsetninger

Bruk av fond

Beholdning
31.12.

2 270 316

800 193

650 000

2 420 509

Administrasjon stabene

13 137 716

3 149 836

1 126 957

15 160 595

Teknikk og samfunnsutvikling

27 667 549

12 549 935

2 825 988

37 391 496

Skole og barnehage

19 441 459

2 414 071

8 414 662

13 440 868

Kultur og oppvekst

24 837 302

16 904 765

1 423 639

40 318 427

Helse og omsorg

21 446 812

0

6 479 105

14 967 707

Finansiering

74 343 182

21 315 470

37 446 602

58 212 050

183 144 335

57 134 270

58 366 955 181 911 651

Sum disposisjonsfond

* Gavefond m/ bankkonto- bankkto avsluttet i 2018- fond videreført under helse og omsorg/kultur
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Note 6 - Spesifikasjon av fond

Saldo
1.1.2018

Fond

Endring 2018

Saldo
31.12.2018

Overordnet ledelse
256500106 Etablering veiselskap - K-sak
256500111 Boligprosjekt Langesundshalvøya
256500112 K-sak 120/17 Ansettelsesprosess - rekruttering ny rådmann

50 000

0

50 000

392 870

0

392 870

150 000

-150 000

0

256000200 Rådmannens utviklingsmidler

1 677 446

300 193

1 977 639

Sum overordnet ledelse

2 270 316

150 193

2 420 509

Stabene
251011240 Forvaltning P360 Grenland

332 583

117 034

449 617

256011210 Driftsfond Ansvar 112* Arkivavdelingen

1 419 839

8 813

1 428 652

256011220 Driftsfond IKT - store svingninger

1 498 621

-1 224 774

273 847

256011230 IKA-Kongsberg - Avlevering arkivmateriale

302 898

0

302 898

256511210 K-sak 77/11 - Arkivdepot

580 000

0

580 000

251011302 1/100G Bedriftsintern attføring

216 121

0

216 121

251011304 VOX-midler

147 000

0

147 000

251011341 Lærlinger

523 830

0

523 830

3 953 073

1 160 509

5 113 582

0

604 524

604 524

256011310 Driftsfond Ansvar 113* Personalavdelingen
256011313 Bedriftsintern attføring
256011314 Lærlinger

0

567 986

567 986

256510303 Opplæringssenteret

674 278

0

674 278

256511310 K-sak 88/10 Driftsrapp.2.t.- Kompetansefond

855 233

0

855 233

256511311 Seniorpolitiske tiltak

338 735

-42 112

296 623

30 000

-30 000

0

500 000

0

500 000

256511312 Ref.sak 50/17 Utvikle Grenland som studiested
256511313 Kst 120/16 inkluderende arbeidsliv
256511341 Kst 14/10 Årsmelding,Samhandlingsreformen

638 118

0

638 118

256011410 Driftsfond Ansvar 114* PLØK

1 020 403

533 004

1 553 407

256111410 Forsikringsfond

1 055 101

-55 071

1 000 030

0

500 000

500 000

271 417

0

271 417

14 357 250

2 139 913

16 497 163

2 688 140

-429 289

2 258 851

400 000

0

400 000

256111412 P.1010 Omstillingsarbeid 2019-2021
256511410 K-sak 33/03, P.6002/1368 Økonomisystem,efaktura,ehandel
Sum stabene
Enhet for samfunnsutvikling og teknikk
256020000 Driftsfond Teknisk og Eiendom
256520000 K-sak 75/06 - Rekrutteringstiltak
256520001 K-sak 120/16 Boligsosialhandl.plan utjevne sosiale ulikheter

0

2 000 000

2 000 000

256520010 F-sak 75/85 - Maskinfond

1 843 031

769 446

2 612 477

251020140 IUA - Bufferfond

1 164 741

17 704

1 182 445

251020141 IUA - Akkumulert driftsfond

1 286 366

-24 979

1 261 386

300 000

63 506

363 506

256020101 HMS/Utstyrsfond
256020130 Disposisjonsfond Feiing
251020201 Midler vedr. Tangenfort og Steinvika-p.nr 1132
256020200 Tilskuddsmidler- Servicebygg Rognstranda/Krogshavna
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1 818 000
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1 411 959
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256520210 Kst 14/11 Årsmelding 2010-Adkomst Rønholt 3 mill

150 000

0

150 000

251020501 Stengsler i strandsonen

16 592

0

16 592

251020504 Skogsavgiftsfond

66 663

-66 663

0

251020505 Næringsutv.grisgr.strøk (konsavg.Tole)

23 068

0

23 068

100 000

0

100 000

3 750 000

-3 400 000

350 000

0

25 000

25 000

251020506 Grekoni - Grenland Offshore
251020507 Bredbånd
251020508 Kartlegging ørretfiske tilskudd mottatt 2018
256020501 Driftsfond. Ansvar 205* Samfunnsutvikling

5 735 468

1 488 281

7 223 749

256020502 Driftsfond Ansvar 20580 Næringsarbeid

658 812

29 182

687 994

256020503 E-skatt

900 000

0

900 000

256520501 Dampskipskaia Langesund-regulering

500 000

0

500 000

256520502 Kystplan - regulering

700 000

0

700 000

256520504 K-sak 62/16 Områdeplan for Langrønningen

500 000

0

500 000

256520505 K-sak 18/18 reg.plan Langesund ytre

0

785 210

785 210

256520506 K-sak 51/18 Områdeplan Grasmyr

0

986 817

986 817

256520507 K-sak 32/18 reguleringsplan Gassveien, Fv 353

0

1 600 000

1 600 000

256520508 K-sak 32/18 Øyhopping

0

201 490

201 490

256520509 K-sak 51/18 Etterbruk Croftholmen

0

100 000

100 000

251020600 Tilpasningstilskudd (tidligere 251020400)

0

1 119 339

1 119 339

507 722

7 702

515 424

251020682 Etableringstilskudd fra Husbanken (tidligere 251020441)

3 389 357

1 321 925

4 711 282

256020603 Bufferfond vedlikehold (tidligere 256020300)

2 044 341

0

2 044 341

251020681 Tapsfond etableringstilskudd (tidligere 251020440)

256020604 Kvalitetspris renhold (tidligere 256020302)

30 000

-30 000

0

256020605 Bufferfond BBE - drift (tidligere 256020401)

1 450 248

0

1 450 248

256100200 Rådmannens ledergruppe - Bufferfond Energi

2 038 797

-1 046 758

992 039

256120600 Rådmannens ledergruppe - Bolig/husleiefond (tidligere 256100201)

3 477 517

0

3 477 517

114 343

0

114 343

256120601 Rådmannens ledergruppe - Prosjektfond (tidligere 256100202)
256120602 Rådmannen Utviklingsmidler . P.1240 Husleie (tidlgiere 256100204)

367 623

0

367 623

1 862 984

3 612 103

5 475 087

61 000

0

61 000

251025510 Selvkost Renovasjon

4 162 582

-2 624 304

1 538 278

251025520 Selvkost Vannforsyning

1 128 709

-1 128 709

0

251025530 Selvkost Avløp

4 032 972

-405 358

3 627 614

251025540 Selvkost Septik

692 910

25 002

717 912

47 989 231

4 891 371

52 880 601

256520600 F-sak 75/85 - Maskinfond Byggdrift (tidligere 256520300)
256520601 Rådhuskomiteen (tidligere 256520301)

Sum enhet for samfunnsutvikling og teknikk
Skole og barnehage
251030003

P.1030 - Utvikling/kompetansetiltak barnehage

523 135

-520 000

3 135

251030004

P.1032 Min.spr.barnehage - språkstimulering

296 095

0

296 095

251030005

P.1011 Kompetanseutv.barnehager - statstilskudd

203 201

290 143

493 344

251030009 Stipend

57 050

0

57 050

251030011 P.1436 Stimuleringsmidler rammeplan barnehage

0

60 000

60 000

251030012 P. 1388 Videreutdanningsmidler private barnehager

0

70 558

70 558

251030013 Liv og Røre i barnehagene

0

93 105

93 105

251030014 Tilskudd bemanningsnorm i bhg (Falkåsen)

0

465 116

465 116

256030001 Driftsfond - Grunnskole

8 160 095

-2 141 700

6 018 395

256030002 Driftsfond - Barnehage

5 125 206

-4 109 075

1 016 131
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256030003 Elektronisk plattform - Adm/skole/bhg
256030004 P.1421 - IKT-løft i skolen
256030005 P.1034 - Skoledelen Flyktninger
256030009 Oppgradering uteområder barnehagene B2013
256030011 Paletten
256530002 K-sak 99/10,P.1052 Kvalitetsutvikling i skolen
256031001 PPT

191 923

0

191 923

1 581 694

-350 000

1 231 694

339 865

0

339 865

82 000

0

82 000

408 548

0

408 548

67 939

0

67 939

437 583

499

438 082

251032101 Folkehelseprogram - minijungel

10 000

0

10 000

251032102 SKOLEBALL 140118-PROSJ.1341

17 750

-17 750

0

256032101 Driftsfond Grasmyr ungdomsskole

143 908

144 814

288 722

256032201 Driftsfond Herre skole og Sfo

278 196

96 801

374 997

251032300 Fagstøtte lønn, rest integreringstilskudd

177 954

0

177 954

256032301 Driftsfond Langesund Barneskole og Sfo

519 994

0

519 994

251032401 Lektor 2

80 000

-80 000

0

251032402 Naturlig skolesekk

93 792

-93 792

0

-173 792

173 792

0

0

0

0

256032401 Driftsfond 324* Langesund ungdomskole
256032501 Driftsfond Rugtvedt skole og Sfo
251032601 P.1338 Folkehelseprogram - musikkprosj.Rønholt
256032601 Driftsfond Rønholt skole og Sfo
256032602 P.1319 - BUK midler
256032701 Driftsfond Stathelle barneskole og Sfo

4 564

0

4 564

160 378

40 341

200 719

9 607

0

9 607

958 849

-894 845

64 004

251033101 Øvingslærer (avsatt 05, bruk 08)

186

-186

0

251033102 Integreringstilskudd prosj. 1998

59 713

-53 117

6 596

251033103 Videreutdanning prosj. 1388

67 851

0

67 851

256033101 Driftsfond Sundby barnehage

364 379

-32 626

331 753

256533101 K-sak 32/18 uteområder barnehage

0

50 000

50 000

251033202 Tilskudd tospråklig assistent

34 814

-34 814

0

256033201 Driftsfond Uksodden barnehage

28 550

42 946

71 496

256033202 Øvingslærermidler

33 188

-33 188

0

0

50 000

50 000

104 716

-10 394

94 322

0

31 537

31 537

256533201 K.sak 32/18 uteområde
256033401 Driftsfond Rønholt barnehage
256533401 K-sak 32/18 uteområder
251033501 Øvingslærere (avsatt 2005)

20 646

-20 646

0

251033502 Tilretteleggingsmidler p. 1388

0

39 153

39 153

256033501 Driftsfond Falkåsen barnehage

200 276

120 518

320 794

256533501 K-sak 32/18 uteområder barnehage

0

50 000

50 000

251033601 Øvingslærer (avsatt 2005)

130 599

-130 599

0

251033602 Integreringstilskudd prosj. 1969 og 1970

131 485

-131 485

0

0

50 000

50 000

39 883

669 989

709 872

256533601 K-sak 32/18 uteområder barnehage

0

50 000

50 000

251033701 Integreringstilskudd

0

80 295

80 295

251033702 Tilretteleggingsmidler p.1388

0

19 952

19 952

256033701 Driftsfond Nustad barnehage

378 474

0

378 474

0

50 000

50 000

21 350 294

-5 914 658

15 435 636

251033603 P.1388 tilretteleggingstilskudd, studenter
256033601 Driftsfond Grasmyr barnehage

256533701 K-sak 32/18 uteområder
Sum skole og barnehage
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Kultur og oppvekst
256040001 Driftsfond Oppvekst og kultur

5 976 716

2 427 193

8 403 909

256140001 Kompetansefond folkehelsearbeid

426 742

0

426 742

256540001 Kst 14/10 Årsmelding.Tilskudd idrettsanlegg

381 250

0

381 250

50 000

0

50 000

256540004 K-st.80/17 Handlingsplan for Langøya - fase 2.
256540005 K-st 104/17 Sosial ulikhet

0

296 175

296 175

831 752

356 377

1 188 129

251040102 Sjakkanlegg Langesund sentrum

19 586

-19 586

0

251040103 Skilting Museer

10 132

0

10 132

251040104 Bambleboka

58 022

572

58 594

251040105 Gave fra Johs. Johansen

25 000

0

25 000

251040106 Gullsekken

18 208

-18 208

0

251040101 Skagerakfestivalene

251040107 P.1120 Den kulturelle skolesekken (overf.fra skole)

10 862

-10 862

0

251040108 Hogst og kulturlandskap Langøya

149 219

106 825

256 044

251040109 Delfinansiering Spillemiddelprosjekt

500 000

-372 984

127 016

251040110 Forstudie Saltsyde Langøya

30 000

0

30 000

251040111 Kulturskolen.gave fra kulturskoleutvalget

0

55 367

55 367

251040112 P. 4163 Barnefattigdom utstyrssentral

0

19 872

19 872

251040113 P.4164 Spillkork

0

69 996

69 996

256040101 Kystkultursenter

25 022

0

25 022

256040102 Inntekter Jubileumsbok

61 150

0

61 150

368 262

26 982

395 244

256040104 Jubileumsmarkering Bamble kulturskole

0

70 882

70 882

256040105 Oppgradering Sentrumsgårdenkulturhus

0

75 000

75 000

91 000

0

91 000

256040103 Lønns-og utgiftssaldering kultur

256540101 Tilskudd - reserverte
256540102 R07 Langøya
256540103 R07 Kulturprosjekter, Kystkultur
256540105 Tilskudd til disposisjon lag og foreninger
256540106 K-sak 86/14 og frmsksak 32/16 Musikk-og festivalbytiltak
256540107 K-sak 32/18 nærmiljøtiltak p.1065
251040202 Funk.hem tilskudd 2 EM

30 000

0

30 000

292 878

63 606

356 484

68 661

74 086

142 747

150 000

45 347

195 347

0

296 840

296 840

0

1 377 530

1 377 530

2 760 563

4 391 327

7 151 890

251040301 Fattigdom

31 653

0

31 653

251040304 Pepperkakeauksjon

35 400

0

35 400

100 000

-100 000

0

256040200 Enslige mindreårige flykninger

251040305 Fattigdomstiltak - fritidsaktiviteter
251040306 Uønsket svangerskap
251040307 Styrking av helsetjenester

5 821

-5 821

0

824 955

-287 609

537 346

251040308 Psykt bra

41 301

0

41 301

251040309 Frivillighetsplan

31 333

-31 333

0

9 792

0

9 792

740 675

0

740 675

0

250 000

250 000

251040310 SLT
256040301 Driftsfond 403*
256040303 Friskverntilbud (opprettet 2018)
256540301 K sak 32/ 18 Inventarutgifter Ungdom og fritid
251040401 Tilskudd enkeltflyktninger
256040401 Flyktningearbeid
251040503 Talenthuset
251040504 Tilskudd kompetanseheving på sosialområdet -fått 12/2018
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256040501 Prosjekt 1126 Talenthuset, midler Statsbudsjett 2017
256040502 Sosialhjelp flyktninger
256040503 P.1112 bruktbutikk

90 991

0

90 991

0

374 235

374 235

0

706 158

706 158

251040701 Lønnsmidler til 2013 fra Psykiatri

552 122

-150 000

402 122

251040706 Unge og voksne med sammensatte hjelpebehov

152 208

-152 208

0

251040707 FB - Forskning/Innovasjon

53 803

-9 583

44 220

251040708 Tilskuddsmidler LOS

234 000

-234 000

0

251040709 Sam.handl.prosj. kommune og sykehuset Telemark

200 000

-200 000

0

0

550 000

550 000

256040701 Disposisjonsfond Frisk Bris

166 851

7 577

174 428

256040702 Frisk Bris, Prispenger fra Fylkesmannen,P.1116

100 000

0

100 000

38 374

0

38 374

31 894 066

17 778 730

49 672 796

251050001 Kompetansemidler psykososialt kriseteam

213 780

0

213 780

251050002 Opplæringsmidler - Fylkesmannen

247 195

0

247 195

18 099 086

-6 870 852

11 228 234

1 000 000

0

1 000 000

3 500

0

3 500

773 200

0

773 200

261 665

0

261 665

3 976

0

3 976

251040710 IPS-modell

256040703 Frisk Bris, Ungdom - folkehelsepris
Sum kultur og oppvekst
Helse og omsorg

256050001 Driftsfond Helse og Omsorg
256050004 Driftsfond ansvar 50000
256050008 Driftsfond 50008 Hovedkjøkkenet
256550003 Kompetansefond Helse og Omsorg
Kst 14/10 Årsmelding.Bufferfond for tilskudd og
256550007 kostn.ressurskrevende brukere
251050102 Eldredagen - Gave
251050103 Legatmidler Clarksenteret
251050120 Nysteinveien 42 - Arv 2017
251050131 Herresenteret - Gave (tidligere 251050301)

230 980

0

230 980

1 198 943

0

1 198 943

6 957

93

7 050

256050101 Driftsfond 501* Langesund sone

61 000

0

61 000

256050110 Driftsfond 501* Hjemmetjenesten øst (tidligere 256050201)

68 265

0

68 265

256050120 P.6117, Kontor Vest-Bamble Aldershjem (tidligere 256050401)

8 000

0

8 000

251050501 Avlastningsavd.Bamble Helsehus - Gave

26 739

-26 739

0

251050502 Bamble Sykehjem - Gavekonto

79 125

32 094

111 219

251050503 Den kulturelle spaserstokken

79 700

-58 088

21 612

251050510 Midler fra helsedirektoratet

200 000

-165 809

34 191

0

31 500

31 500

13 500

0

13 500

251050511 Ekstra tilskudd for lærling
256050502 Driftsfond 505* Bamble Helsehus
251050601 Kosthold/fysisk aktivitet barnehagene
251050602 Tilskudd fra Helsedir.til demensplasser dagavd.
251050603 Treningstilbud kreftpasienter
251050604 Tilskudd fra Fylkesm.kartlegg/prosj. turvei
256050601 Driftsfond 506* Rehabilitering
251050702 Velferdstiltak Brukere P.1104

23 131

-23 131

0

962 980

138 998

1 101 978

5 000

-5 000

0

35 000

-21 850

13 150

6 000

0

6 000

1 000

-1 000

0

251050703 Videreutdanning

97 144

-97 144

0

251050704 Frisk Bris

46 000

130 000

176 000

251050705 Fylkesmannens videreutdanningsmidler - psykisk helse

148 393

-148 393

0

251050706 Boligsosialt arbeid/miljøvaktmester p.1391

130 000

-130 000

0

251050707 Likemannsprosjekt

100 000

-100 000

0
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251050708 Overskudd brukerbetaling prosjekt 1631

38 829

-38 829

0

251050709 Forum for Psykisk helse- og rusarbeid i Telemark P.1091

0

125 983

125 983

251050710 P.1423 Erfaringskonsulent

0

449 958

449 958

251050711 Psykologistilling

0

410 000

410 000

256050701 Driftsfond 507* Psykisk helsearbeid

517 342

613 120

1 130 462

256050702 Rusteam

227 754

-227 754

0

6 380

-6 380

0

256050801 Driftsfond funksjonshemmede voksne

27 500

-27 500

0

256050802 Driftsfond Miiljøarbeidertjenesten

60 000

33 880

93 880

256550801 Bambleklubben K-sak

20 000

0

20 000

100 000

-100 000

0

46 497

-46 497

0

251050903 Obligatorisk akuttkurs, prosj.1601

186 100

-118 539

67 561

251051001 Krogshavn - drift beboere p.1632

147 435

0

147 435

251051021 Bokollektiv Stathelle (tidligere 251050201)

175 299

0

175 299

251051030 Leieinntekter "Lillestua" VBA (tidligere 251050401)

68 083

0

68 083

251051031 Vest Bamble Alderhjem (tidligere 251050402)

55 000

0

55 000

251051032 VBA/Overskudd p. 1634 (tidligere 251050403)

101 850

0

101 850

256051011 Driftsfond Krogshavn omsorgsenter

300 000

0

300 000

26 208 328

-6 247 879

19 960 449

0

2 578 274

2 578 274

251050801 Nustad gård/overbygg vedkløyving

251050901 Tilsk.Fylkes.helsestasj.voksne-prosj 1693
251050902 Legevaktkonto1503.19.37059

Sum helse og omsorg
Finans
256590005 Driftsfond
256590006 Midler vedtatt brukt av driftsfondet i HP 2019-2022

32 288 757

-1 830 757

30 458 000

256590013 Kst 63/13 Driftsrapp.2.t.,Omstillingsfond disp. av rådmann

1 631 400

0

1 631 400

256590014 Kst 80/13 ØP 2014-2014, Investeringsfond
K-sak 51/18,mulig behov for ekstra kapitalinnsprøyting
256590015 Skjærgårdshallen (ny Ksak

4 534 793

-4 534 793

0

0

2 000 000

2 000 000

168 256496

0

168 256 496

7 280 000

3 870 000

11 150 000

253090270 Finanskapital,langsiktig plassering iht.finansstrategi
256590001 Langsiktig investert kapital,realvekst avsatt fra avkastningen
256590003 Finansbuffer

26 295 822

-18 213 857

8 081 965

253010112 P.6197 Utvikling Frier Vest

7 287 500

-5 300 000

1 987 500

253090901 Udisponerte kapitalmidler

26 928 074

-2 184 292

24 743 782

255010101 P.6511 Ivarsand (tidl. 255020222)
255020211 P.6920 Parkering Rakkestad
255020221 P.6902 Gytelva friområde
255020601 P.6931 Utbyggingsavtale Findal Utvikling (tidligere 255020404)
255090211 Inv.fond for differanse innbet. startån til nedbet.året etter
256520503 P.6197 - Utvikling Frier Vest

32 526

420

32 946

409 277

5 467

414 744

13 001

0

13 001

145 355

0

145 355

1 315 494

12 989 151

14 304 645

2 312 410

0

2 312 410

Sum finans

278 730 905

-10 620 387

268 110 518

Sum fond

422 800 392

2 177 283

424 977 675
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Note 7 - Kapitalkonto

DEBET
Saldo 1.1.2018 (underskudd i kapital)

KREDIT

0,00

Saldo 1.1.2018(kapital)

Debetposter i året:

355 228 733

Kreditposter i året:

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

9 976 555

Aktivering: fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og
transportmidler

118 147 900

Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr,
maskiner og transportmidler

51 688 215

Oppskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og
transportmidler

0

Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr,
maskiner og transportmidler

0

Salg aksjer/andeler

0

Kjøp av aksjer/andeler

198 562

Nedskrivning aksjer/andeler

0

Oppskrivning av aksjer/andeler

0

Redusert egenkapitalinnskudd KLP

0

Aktivert egenkapitalinnskudd KLP

3 316 755

22 325 778

Utlån - driftsregnskapet

40 920

Avdrag på utlån - driftsregnskapet

95 385

Utlån - investeringsregnskapet

33 511 713

Avskrivning på utlån - driftsregnsk.

30 579

Avdrag på eksterne lån

45 675 792

Avskrivning på utlån - investeringsregnsk.

94 420

43 886 783

Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)

0

Endring pensjonsmidler (reduksjon)

0

Endring pensjonsmidler (økning)

110 970 824

Urealisert kurstap utenlandslån

0

Urealisert kursgevinst utenl.lån

0

380 610 457

Balanse 31.12.2018(underskudd i kapital)

0

Avdrag på utlån - investeringsregnskapet

Bruk av lånemidler
Endring pensjonsforpliktelser (økning)

Balanse 31.12.2018 (kapital)

158 383 029

667 091 200
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Note 8 - Anleggsmidler
Bokført verdi pr. 31.12.2018
05ÅR
Akkumulert
anskaffelseskost pr. 1.1.18

46 927 936

Akkumulerte/reverserte
nedskrivinger
Akkumulerte ord.
avskrivinger pr. 1.1.18

10ÅR

-

1 080 841 815

-

-

TOMTER

334 914 003

-

62 954 095

-

1 825 984 695

-

- 71 176 679

- 352 778 826

- 88 015 027

39 047 803

159 203 180

728 062 989

246 898 976

62 954 095

1 271 078 378

8 885 009

3 712 177

68 664 575

1 459 768

28 777 835

118 147 900

6 648 536

Delsalg i året

-

2 988 011
38 571 860

-

56 700

-

- 5 563 456
42 312 656

-

-

9 514 080
153 401 277

2 234 181
-

-

26 333 654
768 159 729

-

Sum

-30 919 184

-

Bokført verdi 31.12.18

230 379 859

50ÅR

34 911 335

Avgang i året

Årets reverserte
nedskrivinger

40ÅR

- 12 016 601

Tilgang i året

Årets nedskrivinger

69 966 987

-

Bokført verdi 1.01.18

Årets ordinære avskrivinger

20ÅR

- 7 289 014
241 069 730

-554 906 317

-2 290 881
-7 685 674
84 046 256

-7 685 674
-51 688 215
1 327 561 508
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Note 9 - Langsiktig gjeld
Type gjeld
Fordeling

Saldo

Prosentvis av total

Lån:
Rentebinding > 1 år (fastrente)

548 357 910

50,43 %

Rentebinding < 1 år (flytende)

391 395 000

35,99 %

Sum rentebinding

939 752 910

86,42 %

Flytende rente (p.t. vilkår)
SUM

147 631 822

13,58 %

1 087 384 732

100,00 %

Gjenværende løpetid- Porteføljens rentebindingstid og renterisiko
Rentebindingsintervall

Pålydende i NOK

Rente-bindingstid

Prosentvis andel av
porteføljen

Under 1 år

539 026 822

0,27

49,58 %

1 to 2 år

215 000 000

1,28

19,77 %

2 to 3 år

0

0,00

0,00 %

3 to 5 år

219 357 910

4,14

20,17 %

> 5 år

114 000 000

9,88

10,48 %

SUM

1 087 384 732

2,26

100,00 %

Markedsrenter og porteføljens betingelser (ved utløpet av rapporteringsperioden)
Porteføljen og
markedsrenter
Vektet
gjennomsnittsrente
1,91 %

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

Norges Bank
(foliorenten/styringsrenten)

3 MND

6 MND

12 MND

3 År

5 År

1,85 %

0,75 %

1,41 %

1,55 %

1,46 %

1,93 %

2,21 %

Gjenværende løpetid - Porteføljens kapitalbinding og refinasieringsrisiko
Forfallsintervall

Pålydende i NOK

Kapitalbinding

Prosentvis andel
av porteføljen

Under 1 år

236 128 000

0,47

21,72 %

1 to 2 år

215 000 000

1,28

19,77 %

2 to 3 år

155 267 000

2,45

14,28 %

3 to 5 år

132 000 000

4,34

12,14 %

> 5 år

348 989 732

12,19

32,09 %

SUM

1 087 384 732

5,15

100,00 %
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Utgiftsførte avdrag/minimumsavdrag
2017

2018

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet ihht budsjettert

34 622 000

36 339 166

Beregnet minimumsavdrag, forenklet metode

30 268 216

31 672 314

4 353 784

4 666 852

Avvik
Gjeldssammensetning

2017

2018

Formidlingslån til videre utlån

163 931 400

173 722 916

VAR investeringer

310 868 386

322 803 060

Beregningsgrunnlag rentekompensasjon fra staten

112 227 000

108 999 000

Lånegjeld med rentekostnader som dekkes av kommunen

388 341 433

481 859 756

Sum

975 368 219

1 087 384 732

Memoriakonto vedtatt men ikke opptatte lån
2017
Vedtatte men ikke opptatte lån til ordinære investeringer
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2018
915 343
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Note 10 – Selvkost
2018
Etterkalkyle selvkost

Totalt

Gebyrinntekter

76 385 986

Øvrige driftsinntekter

10 062 756

Driftsinntekter

Vann

Avløp

Renovasjon

Feiing

Private
planer

Byggesak

Oppmåling

18 060 272

1 774 926

2 718 521

1 051 795

2 670 871

4 624 138

3 771 485

15 703

1 985

430

406 617

30 029

86 448 742

24 220 920 30 110 444

21 831 757

1 790 629

2 720 506

1 052 225

3 077 488

1 644 773

Direkte driftsutgifter

69 496 428

11 712 084 21 969 028

23 144 308

1 729 856

2 112 341

3 568 048

3 025 908

2 234 856

Avskrivningskostnad

15 340 204

8 969 948

5 328 148

686 084

0

0

0

356 025

0

Kalkulatorisk rente (2,37 %)

7 536 216

4 500 793

2 796 633

171 989

0

0

0

66 801

0

Indirekte netto driftsutgifter

3 137 655

395 640

425 058

461 976

42 631

237 031

233 133

993 499

348 687

267 604

43 930

68 242

51 781

7 382

13 776

24 746

36 224

21 523

74 292

12 215

18 409

6 687

2 281

4 645

9 007

12 943

8 105

1 782 149

2 367 794

3 834 935

4 491 399

2 613 171

Indirekte avskrivningskostnad
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %)

23 008 551 25 486 306

Slamtømming

1 212 369

1 614 744

Driftskostnader

95 852 398

25 634 609 30 605 517

24 522 825

Resultat

-9 403 656

-1 413 689

-495 073

-2 691 068

8 480

352 712

-2 782 710

-1 413 911

-968 398

90,2 %

94,5 %

98,4 %

89,0 %

100,5 %

114,9 %

27,4 %

68,5 %

62,9 %

10 017 174

1 128 709

4 032 973

4 162 582

692 910

0

0

0

0

8 480

0

0

0

8 480

0

0

0

0

-4 314 850

-1 128 709

-495 073

-2 691 068

0

0

0

0

0

173 001

0

89 715

66 764

16 522

0

0

0

0

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)

5 883 804

0

3 627 614

1 538 278

717 912

0

0

0

0

Fremførbart underskudd 01.01

-7 399 640

0

0

0

0

-358 833

-2 443 417

-2 525 778

-2 071 612

352 712

0

0

0

0

352 712

0

0

0

-5 449 998

-284 980

0

0

0

0 -2 782 710

-1 413 911

-968 398

-222 400

9 998

0

0

0

-4 325

-90 884

-76 616

-60 573

-12 719 326

-274 982

0

0

0

-10 446

-5 317 011

-4 016 305

-3 100 582

Kostnadsdekning i %
Selvkostfond 01.01
+ Avsetning til selvkostfond
- Bruk av selvkostfond
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,37 %)

+ Inndekning av fremførbart underskudd
- Underskudd til fremføring
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,37 %)
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)
Gebyrinntekter

76 385 986

23 008 551 25 486 306

18 060 272

1 774 926

2 718 521

1 051 795

2 670 871

1 614 744

Gebyrgrunnlag

85 789 642

24 422 240 25 981 379

20 751 340

1 766 446

2 365 809

3 834 505

4 084 782

2 583 142
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Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)

89,0 %

94,2 %

98,1 %

87,0 %

+/- 2.51xxxx Selvkostfond

-4 133 369

-1 128 709

-405 358

-2 624 304

25 002

0

+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond
Regnskapsføring driftsregnskap

5 319 686
Totalt

274 982
Vann

0

0

0
Slamtømming

-348 387
Feiing

25 002

0

0

0

25 002

0

0

0

0

-4 158 371

-1 128 709

-405 358

-2 624 304

0

0

0

0

0
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Byggesak

62,5 %

Avløp

1950 Bruk av bundne fond

Private
planer

65,4 %

Vann

Renovasjon

Feiing

27,4 %

Totalt

Avløp

Slamtømming

114,9 %

Regnskapsføring balanse

1550 Avsetninger til bundne fond

Renovasjon

100,5 %

0

Oppmåling
0

0

2 873 594 1 490 527 1 028 971
Private
Byggesak Oppmåling
planer
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Note 11 - Interkommunalt samarbeid

IUA TELEMARK
Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning i Telemark

Driftsinntekter

1 176 495 *

Driftsutgifter

1 183 770

Avsatt til fond

37 257

Bruk av fond

44 532

*Herav 548.000,- i overføringer fra deltagerkommunene
Fond

Pr. 1.1.

Avsatt

Bruk

Pr.31.12.

IUA Bufferfond

1 164 741

17 704

1 182 445

IUA akkumulert drift

1 286 365

19 553

-44 532 1 261 386

2 451 106

37 257

-44 532 2 443 831
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Note 12 - Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Markedsverdi
Beholdning

31.12.2018

31.12.2017

Avkastning

Aberdeen eiendomsfond Norge IS/AS

28 917 747

28 285 031

633 014

8 446 488

8 247 597

198 573

37 364 235

36 532 628

831 587

Aberdeen Glob RM G2 SRI

0

7 972 440

-980 000

Aberdeen Glob RM G2

0

4 940

25 000

Landstowne DM LO SRI H2N Alt

15 781 918

18 339 022

-2 557 000

Sector Glob Equty Karnel H2N

15 823 485

17 906 412

-2 089 000

7 204 085

0

-521 000

Globale Aksjer

38 809 488

44 222 814

-6 122 000

Blubay IG Euro Agg.H2N

45 889 937

46 635 583

-707 000

Bluebay Glob HY IH2N

0

10 048

0

Bluebay IG Euro I Agg H2N

0

11 294

0

Pareto Eiendomsfellesskap IS
Eiendom

TT Emerging Markets Equity

Pimco Glob Bond Fund H2N

0

23 992

0

PIMCO Glob Bond Fund ESG H2N

45 241 001

45 684 614

-444 000

F.Templeton Glob Bond U USDH2N

16 954 241

16 765 631

173 000

0

8 752

0

108 085 179

109 139 914

-978 000

Bluebay Glob HY iIESG H2N

15 756 936

16 190 154

-420 000

High Yield Obligasjoner

15 756 936

16 190 154

-420 000

Arctic Norwegian EQ II

7 014 656

6 992 776

22 000

Bamble Sparebank - Emisjon 2014(Skagerak sp.bank)

1 594 669

1 535 129

25 567

Danske Invest Norske Aksjer Inst.II

7 070 341

7 258 910

-189 000

Norske Aksjer

15 679 666

15 786 815

-141 433

DnB Obligasjon (III)

84 291 842

83 416 744

884 000

Norske Omløpsobligasjoner

84 291 842

83 416 744

884 000

Holberg Likviditet

13 994 822

15 034 412

183 000

133

0

0

13 994 955

15 034 412

183 000

313 982 301

320 323 481

-5 762 846

Nordea Obl II
Globale obligasjoner

Kontanter
Pengemarked
Totalt
Plasseringene er i hht til kommunens finansreglement.
Markedsrisiko er vurdert og omtalt i årsberetningen.
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Note 13 - Revisjonshonorar

Revisjonshonorar til Telemark Kommunerevisjon IKS utgjorde i 2018 kr. 1.348.900,-.

Note 14 - Fordring/gjeld kommunale foretak

Frisk Bris Bamble KF
Kortsiktig fordring pr. 31.12.18

161 423

Kortsiktig gjeld pr. 31.12.18

150 000

Note 15 - Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Refusjonskrav ressurskrevende brukere
Det et utarbeidet er refusjonskrav på 28,6 mill. kroner vedrørende ressurskrevende brukere som er
innarbeidet i regnskapet for 2018 .
Dette skal godkjennes av revisjon før det oversendes Helsedirektoratet.
Svar på dette kravet kommer sommeren 2019 og endelig beløp blir kjent da. Eventuelle avvik blir tatt
inn i regnskapet for 2019.
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Note 16 - Investeringsoversikt
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Tall i 1000 kroner

ALLE

Bevilgninger Regnskap
tom 2018 tom 2018

Avvik
tom Regnskap
2018
2018

Budsjett
2018

Budsjett
inkl. Regnskap
endring
2017

-124 255

-124 222

-33

0

0

0

25 725

10 787

9 154

1 633

709

2 024

1 321

6 737

Beredskap og brannsikkerhet

10 787

9 154

1 633

709

2 024

1 321

6 737

6034

BEREDSKAP: Utskiftningsplan Brann og
beredskap (biler)

10 787

9 175

1 612

708

2 024

1 300

6 759

6039

BEREDSKAP: BjørnIs Telemark

0

-21

21

1

0

21

-21

6070

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

0

0

0

0

0

0

0

59 523

35 529

23 994

12 237

0

17 072

3 387

-1 128

Beredskap og brannsikkerhet

Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan

Kjøp og salg av utleieboliger

20 020

12 955

7 065

7

0

-12 088

6131 BOLIG: RAMME: Boligsosial handlingsplan

0

0

0

0

0

-19 160

0

6158 BOLIG: Kjøp/salg kommunale utleieboliger

20 020

12 955

7 065

7

0

7 072

-1 128

Boliger Nustadbakken

15 743

6 124

9 619

983

0

10 602

2 120

BOLIG: Boliger Nustadbakken(Rus&psykiatri)

15 743

6 124

9 619

983

0

10 602

2 120

Boliger Nustadjordet

23 760

16 450

7 310

11 248

0

18 558

2 395

6150
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6136

BOLIG: Barnebolig (Avsluttet 2017)

876

876

0

0

0

0

0

6166

BOLIG: Boliger Nustadjordet (
funksjonshemmede)

22 884

15 573

7 310

11 248

0

18 558

2 395

47 890

44 566

3 324

6 321

4 536

7 035

1 957

Oppgradering kommunale bygg

46 384

43 882

2 502

5 842

3 780

5 734

1 752

6124

Oppgradering og ombygging kommunale bygg
BYGG: Lagerhall Eik

300

0

300

0

0

300

0

6125

BYGG: Ombygging av tak, Vest Bamble
Omsorgsboliger (avsluttet 2018)

1 200

1 442

-242

1 442

0

1 200

0

6134

BYGG RAMME: Oppgradering og
ombygging kommunale bygg

35 624

35 276

348

3 941

3 780

1 624

973

6137

BYGG: Avfallsbod Halen Gård (avsluttet
2018)

250

304

-54

0

0

0

304

6189

BYGG: ENØK - tiltak i kommunale bygg

9 010

6 860

2 150

460

0

2 610

474

Opprustning vellokalet/Fogdegaarden Stathelle

1 506

684

822

479

756

1 301

205

BYGG: Opprustning
vellokalet/Fogdegaarden Stathelle

1 506

684

822

479

756

1 301

205

-94 308 -101 010 -124 319

-28 747

6151

Finansielle investeringer

-544 959

-452 882 -92 076

Egenkapitalinnskudd Klp

2 362

2 363

-1

1

0

0

2 362

6930

FINANS: Egenkapitalinnskudd KLP

2 362

2 363

-1

1

0

0

2 362

Andre finansposter

-7 563

-7 563

0

31 863

0

31 863

43 529

6916

FINANS: Interne finanstransaksjoner

-7 334

-7 334

0

-3 434

0

-3 434

-2 000
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6928

FINANS: Aksjer og andeler

-229

-229

0

0

0

0

-177

6973

FINANS: Overskudd / underskudd i
investeringsregnskapet

0

0

0

35 297

0

35 297

45 706

Bruk av lån

-539 758

-447 683 -92 075

-126 171 -101 010 -156 182

-74 638

6972

FINANS Bruk av lån

-539 758

-447 683 -92 075

-126 171 -101 010 -156 182

-74 638

Utbygging Grasmyr, framtidas ungdomskole mv.

5 370

9 434

-4 064

7 376

2 070

3 311

2 059

Grasmyr, programmering, planlegging og usikkerhetsavsetning

5 370

9 434

-4 064

7 376

2 070

3 311

2 059

6145

GRASMYR: Skoleutbygging Grasmyr
(Prosjektet avsluttes pr. 31.12.2017)

2 059

2 059

0

0

0

0

2 059

6170

GRA: Framtidens ungdomsskole,
Forprosjekt fase 2

3 311

7 376

-4 064

7 376

2 070

3 311

0

0

0

0

0

0

0

0

Startlån husbanken

0

0

0

0

0

0

0

6900

HUSBANK: Betaling av ekstraordinære
avdrag på formidlingslån

0

53 240 -53 240

14 305

0

0

15 957

6912

HUSBANK: Mislighold formidlingslån

0

-238

238

-87

0

0

-50

6914

HUSBANK: Startlån i Husbanken - utlån

0

0

0

0

0

0

0

6919

HUSBANK: Ordinære avdrag på
formidlingslån

0

-53 002

53 002

-14 218

0

0

-15 908

44 635

31 170

13 465

5 827

10 800

12 900

4 977

Startlån husbanken

IKT investeringer
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Rammebevilgning IKT-plan

34 649

26 973

7 676

3 860

4 200

4 979

3 982

6007

IKT: Teknisk løsning møterom

600

574

26

294

0

320

280

6008

IKT: Selvbetjent og meråpent bibliotek

595

540

55

540

0

595

0

6011

IKT Ramme - IKT Investeringer

3 605

0

3 605

0

4 200

-4 476

0

6014

IKT: MDM-løsning

1 000

377

623

0

0

623

377

6017

IKT: Portalprosjekt

1 533

1 549

-16

133

0

150

355

6018

IKT: Håndholdte enheter

572

572

0

191

0

191

293

6019

IKT: Arkivkjerne Noark5 fagsystemer Forprosjekt

1 000

428

572

93

0

665

335

6020 IKT: Felles brukerstøtte - Nytt mandat ITG

825

826

-1

413

0

412

413

IKT: Anskaffelse av
6022 administrasjonsprogram for kulturskolen

200

142

58

5

0

63

0

6024

IKT: Anskaffelse av felles trådløst nett

880

861

19

37

0

56

204

6026

IKT: Etablering av DR_site

770

495

275

495

0

770

0

6027

IKT: Innkjøpsverktøy KGV/KAV

794

63

731

63

0

794

0

6031

IKT: Nytt sak-/arkivsystem

5 161

5 031

130

25

0

156

173

6035

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

10 721

9 714

1 007

122

0

1 129

425

6036

IKT: Identitetssystem - IAM

867

670

197

57

0

450

614

6037

IKT: Digitalisering av byggesak

3 771

3 771

0

216

0

1 510

359

6042

IKT: E-handel

338

30

308

0

0

308

0

6047

IKT: Digitalisering av tjenester - TOA

1 417

324

1 093

169

0

1 263

154

6054

IKT: Styringssystem

0

1 006

-1 006

1 006

0

0

0

Velferdsteknologi Helse og omsorg

8 986

3 053

5 933

1 038

6 600

7 136

780

6025

IKT: Velferdsteknologi Helse og omsorg

6 600

721

5 879

721

6 600

6 600

0
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IKT: Utvikling velferdsteknologi Helse og
omsorg

2 386

2 332

54

317

0

536

780

Digitalt løft Skole og barnehage

1 000

1 144

-144

929

0

785

215

IKT: Forstudie - Digitalt løft i skole og
barnehage

1 000

1 144

-144

929

0

785

215

Muggsoppsanering av eldre arkiver

0

0

0

0

0

0

0

VIR: Stathelle barneskole,
lekeapparater2018

0

0

0

0

0

0

0

39 568

16 063

23 505

10 483

18 882

4 100

3 379

Rammebevilgning Kirkelig fellesråd

2 400

1 952

448

552

20

-28 888

1 000

6060

KIRKELIG FELLESRÅD: Felles
investeringsprosjekter, Ramme

2 400

1 952

448

552

20

-28 888

1 000

Nye gravplasser Eik gravlund

30 418

11 254

19 164

9 074

14 112

28 238

379

6514

KIRKELIG FELLESRÅD: Eik Gravlund

30 418

11 254

19 164

9 074

14 112

28 238

379

Kirkebygg

3 500

2 077

1 423

77

1 500

1 500

2 000

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

3 500

2 077

1 423

77

1 500

1 500

2 000

Handikapprampe Herre kirke

1 250

668

582

668

1 250

1 250

0

KIRKELIG FELLESRÅD: HC- rampe Herre
kirke

1 250

668

582

668

1 250

1 250

0

6052

6071

6009

Kirkelig fellesråd

6132

6517
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Utfylling/steinsetting Bamble kirke

2 000

112

1 888

112

2 000

2 000

0

KIRKELIG FELLESRÅD: Utfylling Bamble
kirkegård

2 000

112

1 888

112

2 000

2 000

0

8 662

7 063

1 599

124

0

199

39

2 500

905

1 595

124

0

196

33

6123

Kulturhus sentrumsgården Langesund
KST: Kulturhus sentrumsgården
Langesund

2 500

905

1 595

124

0

196

33

Sundbykåsa gård

6 162

6 158

4

0

0

4

6

6147

KST: Sundbykåsa gård

6 162

6 158

4

0

0

4

6

Bredbåndutbygging

0

0

0

0

0

0

0

6149

Bredbåndutbygging Bamble kommune

0

0

0

0

0

0

0

35 852

22 700

13 152

13 094

20 565

12 362

4 116

3 846

5 006

1 492

3 525

-7 385

-655

6516

KST

Attraktivitet, miljø, friområder, mm.

Frilufts- og miljøtiltak

8 852

6500

MILJØ: Investeringsramme parker og
miljøtiltak

4 800

0

4 800

0

3 525

-10 000

0

6501

MILJØ: Maskiner og utstyr - Park

1 300

583

717

123

0

1 000

460

0

9

-9

9

0

0

0

6511

MILJØ: Friluftstiltak, jmf. Friluftsplan
2015-2019
MILJØ: Ivarsand Friområde/fond
25599601

6512

MILJØ: Sikring av Sandvika

6510
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6709

MILJØ: Oppgradering Skjærgårdsparken
m/spes.objekt

600

569

31

1 169

0

1 200

-600

6710

MILJØ: Båt skjærgårdsparken

419

324

95

0

0

0

-132

6712 MILJØ: Investeringer i veg og parkanlegg

1 633

2 294

-661

109

0

300

51

6920

MILJØ: Parkering Rakkestadstranda/fond
25599602

0

3

-3

0

0

-3

0

Dampskipsbrygga Langesund

12 000

9 000

3 000

9 000

12 000

12 000

0

6513

MILJØ: Dampskipsbrygga Langesund

12 000

9 000

3 000

9 000

12 000

12 000

0

Livlige og trivlige kommunestenter

15 000

9 855

5 145

2 602

5 040

7 747

4 770

6952

MILJØ: Livlige og trivlige Langesund,
tettstedsutvikling

7 500

6 118

1 382

2 056

2 520

3 438

1 711

6953

MILJØ: Livlige og trivlige Stathelle,
tettstedsutvikling

7 500

3 737

3 763

546

2 520

4 309

3 059

28 055

19 512

8 543

-4 155

6 050

13 388

4 055

Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg

-1 618

-1 773

155

31

0

186

453

6904

Kjøp, opparbeidelse og salg av næringstomter
NÆRING: Næringstomter, salgsinnt.

-2 258

-2 226

-32

31

0

-2

1

6941

NÆRING: Opparbeidelse av vei Rugtvedt
industrifelt

640

452

188

0

0

188

452

Frier vest as, næringsarealer

0

0

0

0

0

0

0

NÆRING: Frier Vest

0

0

0

0

0

0

0

Horisont næringsbygg inkl. Kystkultursenter

8 400

8 798

-398

6 699

6 500

6 301

458

6197
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6120

NÆRING: Horisont næringsbygg inkl.
Kystkultursenter

1 700

2 099

-399

0

0

-399

458

6901

NÆRING: Tomt kystkultursenter

6 700

6 699

1

6 699

6 500

6 700

0

Skjerkøya, kjøp og salg næringstomer

21 273

12 488

8 785

-10 885

-450

6 900

3 143

NÆRING: Skjerkøya, kjøp og salg
næringstomer

21 273

12 488

8 785

-10 885

-450

6 900

3 143

5 162

479

4 683

11 522

7 500

19 652

369

193

6931

Boligutvikling, boligtomter, boligbygging

Kjøp og salg av boligtomter

-7 529

-10 471

2 942

827

0

7 216

6135 TOMTER: Opprustning leiligheter Lenes Ås

-6 000

-2 751

-3 249

1 236

0

-2 013

0

6735

TOMTER: Boligfelt Kjærlighetstien

-4 029

-4 961

932

21

0

953

189

6907

TOMTER: Salg av boligtomter

0

-2 431

2 431

-430

0

5 448

-37

6908

TOMTER: Salg av boligtomter på
Rakkestadfeltet

0

-378

378

0

0

378

0

6936 TOMTER: Utbygging Fagerliåsen boligfelt

0

0

0

0

0

0

0

TOMTER: Skytebane

2 500

50

2 450

0

0

2 450

41

Innløsning festetomter Rugtvedt

9 841

9 842

-1

9 842

7 500

9 841

0

TOMTER: Innløsning Rugtvedt

9 841

9 842

-1

9 842

7 500

9 841

0

Bunestoppen boligfelt, opparbeidelse og salg av tomter

6951

6906

1 600

1 109

491

854

0

1 346

176

TOMTER: Boligfelt Bunestoppen

1 600

1 109

491

854

0

1 346

176

Kjøp og salg av bygninger på Rådhusplassen på Stathelle

1 250

0

1 250

0

0

1 250

0

6962
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6954

TOMTER: Kjøp av den gamle skolen på
Stathelle

Vann, avløp, renovasjon

1 250

0

1 250

0

0

1 250

0

114 753

112 168

2 585

27 090

25 000

29 676

20 279

Investeringer iht Vann- og avløpsplan

114 753

112 168

2 585

27 090

25 000

29 676

20 279

6200

VAR: Inventar og utstyr vann

7 066

7 331

-265

2 855

0

3 000

2 462

6201

VAR: Ramme VAR-investeringer

-4 332

0

-4 332

0

25 000

376

0

6210

VAR: Rehabilitering vannledninger

42 800

39 984

2 816

11 744

0

12 000

5 575

6235 VAR: Pumpestasjon og basseng Åstadheia

0

8 375

8 480

-105

0

0

0

6236

VAR: Vannforsyning Langesundshalvøya

25

25

0

0

0

0

0

6300

VAR: Inventar og utstyr avløp

9 019

9 313

-294

461

0

1 000

3 853

6310

VAR: Rehabilitering avløpsnett

50 500

45 611

4 889

10 805

0

12 000

8 389

6338

VAR: Utvidelse av Salen renseanlegg

1 300

1 424

-124

1 225

0

1 300

0

20 447

20 823

-376

3 680

3 583

3 304

3 118

Veg- og trafikksikkerhetstiltak

18 497

17 617

880

2 134

3 583

1 804

1 893

VEG: Maskiner og ustyr - Vei

1 814

2 663

-849

938

0

800

482

6706 VEG: RAMME:Veg/trafikksikkerhetstiltak

3 905

113

3 792

100

3 583

4

0

6707 VEG: Investering veg- og trafikksikkerhet

9 068

10 952

-1 884

402

0

300

1 411

Veg og trafikksikkerhet

6701

6713

VEG: Gatelys

567

768

-201

0

0

0

0

6715

VEG: Ny adkomstvei til Hydrostranda

700

694

6

694

0

700

0

6722

VEG: Vegopprusting ved VA-anlegg

850

860

-10

0

0

0

0

6726

VEG: Gatelys ved VA-sanering

1 593

1 567

26

0

0

0

0

Aksjon skoleveg

1 950

3 206

-1 256

1 547

0

1 500

1 225

Side 103 av 105

6/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune - 19/03669-7 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune : Årsmelding 2018 - Del 1

Årsmelding 2018

6740

VEG: Aksjon Skolevei

1 950

3 206

-1 256

1 547

0

1 500

1 225

0

0

0

0

0

0

0

Investeringer finansiert av drift TE

0

0

0

0

0

0

0

VIRKSOMHETEN: Biler til
bygg/drift/vedlikehold (Løpende)

0

0

0

0

0

0

0

Investeringer finansiert av drift OK

0

0

0

0

0

0

0

6004

VIRKSOMHETEN: Rehabilitering
sceneteknikk Sentrumsgården

0

0

0

0

0

0

0

6086

VIRKSOMHETEN: Ny bil Strandgata 45

0

0

0

0

0

0

0

Investeringer finansiert av drift HO

0

0

0

0

0

0

0

6082

VIRKSOMHETEN: Nytt kontor Krogshavn
Bofellesskap

0

0

0

0

0

0

0

6085

VIRKSOMHETEN: Kontor og møterom Vest
Bamble Aldershjem

0

0

0

0

0

0

0

Investeringer finansiert av virksomhetenes egne driftsmidler

6015
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Stabene
Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
112-Service og dokumentsenter
113-Virksomhet for HR
114-Plan- og økonomistyring, skatt og
innfordring
120-Kirkelige formål og andre trossamfunn
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2018
2017
2018
20 746
26 701
11 433

20 424
26 061
11 099

20 746
26 701
11 433

0
0
0

10 394
69 273

10 337
67 921

10 300
69 180

-94
-94

Service og dokumentsenteret
Service og dokumentsenteret har brukt 1,22 mill. kroner av fond. Dette skyldes i hovedsak dekning av
økte kostnader til personalressurs til drift på ITG og GKI og økte kostnader til multimaskiner. Det er
ingen vesentlig endring fra 2017 til 2018.
Virksomhet for HR
I forbindelse med fellesutgiftene går virksomheten med overskudd grunnet variasjoner i driftsutgifter
knyttet til aktivitet. På grunn av økende oppgaveportefølje, er det aktiviteter som har utgått i 2018. Det
planlegges med økt aktivitet i 2019.
På grunn av noe frafall på lærlingsiden samt sykefravær, går posten om lærlinger med overskudd. Det
var budsjettert med antall lærlinger tilsvarende budsjett. For 2019 vurderes det å øke antall lærlinger da
antall lærlinger erfaringsmessig synker noe i løpet av året.
Virksomheten går med overskudd i forbindelse med interne attføringsmidler da utgifter varierer med
individuelle saker. Det legge til grunn at forbruket vil øke i 2019.
Når det gjelder fellesutgifter for personal varierer forbruket ut fra aktiviteter overordnet og i enhetene.
Det legges til grunn at utgiftene her vil øke neste år.
Overskuddet på 2,33 mill. kroner er satt av på fond.
Det er ingen vesentlige endringer fra 2017 til 2018.
Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring
Avvik mellom budsjett og regnskap i 2018 skyldes i hovedsak sparte lønnsutgifter som følge av vakanser
i stillinger. I tillegg har forsikringsutgiftene til kommunen vært lavere enn budsjettert. I 2018 er Bambles
utgift til arbeidsgiverkontrollen i Grenland økt, noe som bl.a. skyldes en tilbakebetaling i 2017.
Overskuddet i 2018 er avsatt til forsikringsfondet og til finansiering av omstillingsprosjektet som
fortsetter i 2019.
Kirkelige formål og andre trossamfunn
Avviket på 93 000 kroner skyldes stort sett avvik på utbetaling til andre trossamfunn. Beløpets størrelse
her vil være avhengig av kommunenes budsjett til kirken samt antall tilskuddstellende i andre
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trossamfunn. Dette har kommunen lite eller ingen påvirkning på. Det er ingen vesentlige endringer fra
2017 til 2018.

Service og dokumentsenter
Viktige hendelser og resultater i 2018
eKommune – digitalisering av tjenester er igangsatt, men prosessen er omfattende og krever mye
ressurser. Det vil ta tid å få på plass effektive arbeidsprosesser og effektivisering av den daglige driften.
Det er gjennomført flere IKT-prosjekter både i egenregi og i samarbeid med ITG og kommunene.
Trådløst nett fase 2 i Bamble er gjennomført og sluttført.
I forbindelse med arkivkjerne for fagsystemene så er piloten godkjent og det har medført at vi jobber
videre med å implementere arkivkjernen på kommunens fagsystemer.
Alle møterommene på rådhuset og Halen gård er blitt oppgradert. Det er utarbeidet en standard som
gjør at det nå er mulig å gjennomføre videokonferanser på alle møterom.
Vi har etablert «Min side» i internettportalen og de som mottar brev fra kommunen via KS SvarUt vil
kunne finne dokumentene i løsningen.
Ny personvernforordning – det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe i ca. 2 for å implementere ny
personvernforordning, oppdatere prosedyrer og rutiner som sikrer god informasjonssikkerhet i
kommunen. Arbeidet er godt i gang og vi jobber med kartlegging av alle fagsystemer og tjenester som
kommunen har i dag som krever behandling av personopplysninger.
IKT-prosjektleder sluttet 31.12.2018 og det ansatt ny prosjekter som starter 29.04.2019. Det gjør at
enkelte prosjekter blir forsinket.
Securance AS har gjennomført 40 salgskontroller på vegne av kommunen og vi hadde ingen avvik. Vi har
med dette gjennomført alle de lovpålagte salgskontrollene i 2018.Securance AS har gjennomført 58
skjenkekontroller på vegne av kommunen og fira av kontrollene viste avvik. Det er utdelt 12 prikker i
2018 fordelt på 2 skjenkesteder. Securitas AS har gjennomført 48 tobakkstilsyn hvor det ble rapportert
12 avvik. Flesteparten av avvikene er relatert til reklame ved at skap er merket med «Snus» eller
«Tobakk». Stedene er pålagt å fjerne merkingen.

Dette jobber vi videre med
Digitaliseringsprosjektet videreføres i 2019 når ny prosjektleder har kommet på plass. I tillegg har vi
etablert et hovedprosjekt som skal få på plass arkivkjerne knyttet til eldre og avslutta fagsystemer,
aktive fagsystemer som skal ta i bruk elektronisk arkiv og nye fagsystemer som inneholder opplysninger
som krever langtidsbevaring.
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I arbeidet med ny personvernforordning så er vi snart ferdig med kartleggingen og en forenklet utgave
av behandlingsprotokoll skal publiseres i løpet av 1. halvår 2019. Flere prosedyrer og rutiner er etablert
og ajourført. Vi regner med at dette prosjektet kommer til å kreve ressurser til 1. halvår 2020.
Prosjektet nytt sak – og arkivsystem Public360 i Grenland har blitt avsluttet. Det er ikke mulig å
oppgradere dagens løsning til en «skyløsning» og det medfører at vi må ha dagens versjon i ca. 2 år.
Grenlandskommunene må igangsette anskaffelsesprosess for å anskaffe nytt saksbehandlingsverktøy.
Prosjektet er planlagt igangsatt i 2020.
Det er igangsatt arbeid med å få på plass ny rammeavtale knyttet til kontroll og tilsyn av salg -, skjenke og tobakkskontroll. Denne avtalen skal være på plass i god tid før dagens avtale opphører.

Status mål

Overordnet
mål

Mål
Brukertilfredshet
100 %
Elektronisk
utsendelse øker
•KS SvarUt

E-kommune

Lønn og
personal

Indikator

Ønsket
resultat
2018

Brukertilfredshet

70,0 %

Andel elektronisk
utsendelse - KS
SvarUt

100,0 %

50,0 %

600 000

780 000

80

80

83 000

58 000

Økt antall besøk på
websidene
Økt antall
elektroniske skjema

Antall besøk på
websidene
Antall elektroniske
skjema

Økt dokumentfangst
i sakssystemet

Dokumentfangst i
sakssystemet

Holde avklarte
frister
Intern tilfredshet
med tjenester
Rett lønn til rett tid
(Avvik)

Jfr. kval.std.

Lønn til rett tid
(Avvik)

>99% (<1%)

Side 6 av 83

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Brukere 134 000 – antall
økter 445

Reduksjon skole og adm. og
organisasjonsutvikling

6/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune - 19/03669-7 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune : Årsmelding 2018 - Del 2

Plan- og økonomistyring, skatt og innfordring
Viktige hendelser og resultater i 2018
Et omfattende omstillingsarbeid startet høsten 2018. Rådmannens utfordringsnotat i september
fremviste underbalanse i budsjettet. Staben startet høsten 2018 med planlegging og tilrettelegging for
arbeidet. Både politikere og rådmannens ledergruppe ble tatt med i planleggingen.
En stadig økning i aktiviteten i kommunen, samt økt kompleksitet i økonomiske saker medfører større
krav til kommunens virksomhetsstyring, økonomistyring og internkontroll. Det har vært fokus på å
videreutvikle gode datasystemer, klare rutiner og god kompetanse i alle deler av organisasjonen. Det
jobbes aktivt med å effektivisere prosessene og få manuelle prosesser automatisert.
Kommunale avgifter, brukerbetalinger, leieinntekter og gebyrer forøvrig utgjør en vesentlig del av
kommunens inntekter. Det er viktig å ha tett oppfølging og en aktiv innkreving av utestående beløp.
Dette forhindrer inntektstap for kommunen og at skyldnerens situasjon forverres. I 2018 ble kommunale
avgifter fakturert månedlig, noe som har resultert i flere avtaler om e.faktura og avtalegiro.
For skatteinnkrevingen arbeides det med å få på plass større grad av maskinell behandling og færre
direkte henvendelser. Faglig er Skatt underlagt Skattedirektoratet som også fastsetter
innfordringsstrategier, og resultatmålene fastsettes av Skatt sør.

Dette jobber vi videre med
I 2019 vil omstillingsarbeidet med krav om innsparinger og budsjettbalanse være høyt prioritert og kreve
tid og ressurser. Samtidig pågår flere større investeringsprosjekter som også krever tett oppfølging,
etablering av gode kontroll- og rapporteringsrutiner må prioriteres. Ny kommunelov vil trå i kraft i 2020
og kravene til kommunens egen internkontroll og økonomistyring presiseres.
Ny bankavtale, effektivisering av oppgaver og utvidet bruk av systemer vil også ha fokus i 2019 sammen
med behov for rekruttering og kompetanseheving.
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Status mål

Overordnet mål

Mål

Indikator

Andel fakturaer
distribuert elektronisk i
% av totalt antall
fakturert. Målt på
kommunale avgifter,
siste termin utskrevet.

Budsjettavvik drift på
sumnivå, absolutte tall
eks. fond,

3. Bamble kommune
skal imøtekomme
lokalsamfunnets krav
og behov for tjenester
gjennom helhetlig
prioritering, effektiv
organisering og
innovativ
oppgaveløsning

68

Avvik i enhetene

Løsningsgrad Innbetalt
beløp på krav utskrevet
og forfalt siste 12 mnd.
målt i %

Redusere mengden av
inngående fakturaer på
papir til EHF
(elektronisk
handelsformat).
Effektivisere
fakturaflyten og
redusere manuelle
arbeidsoppgaver ved
fakturamottak.
Øke mengde
inngående fakturaer på
EHF m/kobling til profil.
Effektivisere
fakturaflyten og
redusere
arbeidsoppgaver

Ønsket
resultat
2018

Antall EHFfakturaer fra
økonomisystemet

Oppnådd
resultat

74

3,0 %

9,0 %

97.8

97,1

85,0 %

83,0 %

40

34

Beskrivelse mål
Kommunale avgifter
ble fakturert månedlig i
2018. Dette har
medført en økning i
abonnenter som velger
å motta fakturaene
elektronisk. fakturaene
Virksomhetenes brutto
budsjettavvik viser
hvorvidt budsjettet
følges opp med
budsjettendringer i
løpet av året. For 2017
var avviket 7%.
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Årsmelding 2018

Overordnet ledelse
Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
001-Ordfører
002-Rådmann
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2018
2017
2018
6 876
7 472
14 348

6 905
5 835
12 740

6 865
7 472
14 337

-11
0
-11

Underskuddet gjelder elektroniske reiseregninger og møtegodtgjørelse som blir ført på politisk, som ikke
hører hjemme der, ref. driftsrapport 2. tertial. I tillegg har det kostet politisk 50 000 kroner for ny pc og
oppgradering av webkamera på Halen gård for streaming av kommunestyremøtene. Gammel pc måtte
byttes ut for at vi skulle kunne fortsette med streaming av møtene. Vi hadde ikke regnet med denne
utgiften.
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Årsmelding 2018

Teknikk og samfunnsutvikling
Viktige hendelser og resultater i 2018
Se tekst under hver virksomhet.

Dette jobber vi videre med
Se tekst under hver virksomhet.

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
200-Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning
201-Brann og ulykkesberedskap
202-Kommunalteknikk, vei og park
205-Næring, miljø og samfunnsutvikling
206-Eiendomsforvaltning
255-Kommunalteknikk, renovasjon, vann og
avløp
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2018
2017
2018
2 520
10 847
12 410
15 359
50 218
-22 780

409
9 900
12 757
8 815
48 790
-24 558

2 520
10 847
12 410
15 359
50 218
-23 278

0
0
0
0
0
-498

68 572

56 113

68 075

-498

Enheten hadde et samlet positivt resultat for 2018. Mindreforbruket er satt på driftsfond.
Dette skyldes i hovedtrekk:
Inntekter i forbindelse med håndtering av utbyggingsavtaler, vakanse i stillinger, leier på festetomter,
arbeid i egenregi på investeringsprosjekter, mange reguleringsplaner og ikke minst streng
budsjettkontroll i drift (mindreforbruk).
Når det gjelder mer detaljert informasjon så henvises det til status for hver virksomhet.
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Årsmelding 2018

Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning
Viktige hendelser og resultater i 2018
Det har vært mye aktivitet for virksomheten i 2018. Blant annet har det blitt opparbeidet områder ved
Furustranda og Tangen fort, det er lagt ny lang trapp mellom Bergstien og Pausvei, det er opprettet ny
gangbru ved Sundbydammen og komplettert julebelysning i lokalsenter. I tillegg er oppussing av nordre
dampskipsbrygge ferdigstilt, og vi har kommet godt i gang med ombygging av søndre dampskipsbrygge.
Det er også satt opp nytt toalettbygg i Krogshavn og utbygget bredbånd for 125 abonnementer i
Bamble.

Dette jobber vi videre med
Videre vil vi fortsette arbeidet med «Trivelige og livlige»-prosjekter, ferdigstille rehabiliteringen av
dampskipsbrygga i samarbeid med Grenland havn, sette opp nytt toalettbygg på Rognstranda og jobbe
videre med bredbåndsutbygging.

Status økonomi
Overskuddet på 570 000 kroner er satt av på enhetens felles driftsfond. Overskuddet skyldes at det ikke
har vært noen felles arrangementer, turer eller andre kostnader for enheten i 2018.
Ubrukte midler, 1 mill. kroner, K-sak 120/16 bolig sosial handlingsplan er satt av på et eget
disposisjonsfond.
Endringen fra 2017 til 2018 skyldes at det i 2017 ble brukt av fond, mens det i 2018 er blitt avsatt til
fond.

Brann og ulykkesberedskap
Viktige hendelser og resultater i 2018

I februar gjennomførte fylkesmannen tilsyn innenfor området kommunal beredskapsplikt. Ingen avvik
etter tilsyn!
Implementering av befolkningsvarsling har tatt noe lengre tid enn antatt grunnet utfordringer med
integrasjoner. Dette ser ut til å ordne seg slik at systemet kan tas i bruk i 2019.
Bamble hadde ikke selv så mange skogbranner i sommer, men var likevel meget delaktige i form av
bistand til nabobrannvesen. Det ble gitt bistand til alle Grenlandskommunene i form av stabsstøtte,
direkte slukkearbeid, utlån av materiell og utstyr, samt restberedskap i regionen.
Det har vært et intenst arbeid i prosjektet for et felles brann- og redningsvesen i Grenland hele året med
mange involverte i utredninger og bidrag til prosjektrapport. Dette er nå helt i sluttfasen og man ser
frem mot en realisering av prosjektet.
Brannvesenet har vært mye involvert i E-18 utbyggingen. Dette i form av arbeid med risikoanalyser og
forhold av beredskapsmessig karakter. Videre så har det vært gjennomført flere tverretatlige øvelser.
I forbindelse med det store brannløftet så mottok brannvesenet overflateredningsutstyr. I løpet av året
så har mannskapene fått opplæring i overflateredning og denne tjenesten er nå satt i drift.
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Årsmelding 2018

Dette jobber vi videre med
Ved et positivt vedtak for sammenslåing til et felles brann- og redningsvesen i Grenland så vil man jobbe
med realisering av prosjektet, herunder starte planleggingen og bygging ny brannstasjon.
Ny tankbil er bestilt og forventes satt i operativ tjeneste til sommeren.
Befolkningsvarslingssystemet forventes å tas i bruk i løpet av året. Revidering av kommunens helhetlig
ROS skal gjennomføres.

Status økonomi
Virksomheten gikk med et mindre underskudd (200 000 kroner) i 2018 på grunn av ekstra kostnader
med overgangen til ny felles alarmsentral i Tønsberg. Dette dekkes av fond fra enheten

Status mål

Overordnet
mål

Tjenestekvalitet i
henhold til lover,
forskrifter,
vedtak og planer

Mål

Indikator

Ønsket
resultat
2018

Oppnådd
resultat

Forsterkningsressurser
ved full alarm

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

100,0 %

100,0 %

Frammøtetid til
brannstasjonen

Frammøtetid til
brannstasjonen

Gjennomførte
branntilsyn

Gjennomførte
branntilsyn i %
Ingen
helseskader og
uhell i feier- og
tilsynstjenesten
(nullvisjon)
Snittalder
brannbiler (år)

Ingen helseskader og
uhell i feier- og
tilsynstjenesten
(nullvisjon)
Snittalder brannbiler
(år)

97,0 %

93,0 %

100,0 %

100,0 %

0

0

<15

9,5
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Beskrivelse mål

Avviket gjelder i all hovedsak
utrykninger på dagtid.
Årsaken er sannsynlig i
hovedsak problemer med
fremkommelighet (trafikale
forhold) og til en viss
grad kombinasjonen
vakt med daglige oppgaver i
hovedstilling som også kan
tenkes å skape
noe forsinkelser.
Problemstillingen følges opp
internt.
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Kommunalteknikk, vei og park
Viktige hendelser og resultater i 2018
2018 ble i stor grad preget av to sesonger for virksomheten. Den ene var en rekordvinter i forhold til
vintervedlikehold. Det ble brøytet i flere uker i strekk og det ble kjørt rekordstore mengder med
strøgrus. Dette førte til store kostnader. Etter en hard vinter kom det ganske kjapt en sommersesong
som medførte mye vanning av kommunens sommerblomster. Det ble hentet inn unormalt store
mengder med søppel fra friområdene. Til gjengjeld var det ikke noe stort behov for plenklipping.
Avdeling hadde for første gang ansvaret for vakthold og innkreving av havneavgift.

Dette jobber vi videre med
Det vil bli jobbet videre med gode driftsrutiner og arbeidet med å effektivisere driften fortsetter. En
viktig del i 2019 vil være å forbedre kvaliteten på tjenestene ytterligere. Det vil anskaffet IT-løsning som
gjør at publikumshenvendelser kan registreres digitalt via smarttelefoner, nettbrett eller PCer.

Status økonomi
Kommunalteknikk vei, park og skjørgårdspark gikk totalt sett i null etter avsetninger til driftsfond og
bundne fond. Totalt sett var overskuddet 1,2 mill. kroner. Hvorav 0,7 mill. kroner er ubrukte
tilskuddsmidler som er avsatt på bundet fond. Det har vært god og nøktern drift gjennom året med
unntak av vintervedlikeholdet som førte til stor aktivitet på vei siden.

Status mål

Overordnet mål

Tjenestekvalitet i
henhold til lover,
forskrifter, vedtak og
planer

Mål

Indikator

Brutto driftsutgifter vei
(pr.km) av
landsgjennomsnittet

Bto. dr.utgifter i kr
pr. km kommunal vei
og gate
Bto. dr.utg. i 1000 kr
ekskl. avskrivninger
for komm. veier og
gater

Drift/vedlikeholdskostnader vei i
% / G8
Snøbrøyting innenfor
standard

Ønsket
resultat
2018

Oppnådd
resultat

Beskrivelse
mål
Kostratall som
ikke er klare
Kostratall som
ikke er klare

9 100

90

90
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Næring, miljø og samfunnsutvikling
Viktige hendelser og resultater i 2018
I 2018 har det vært stor aktivitet på planavdelingen, med flere nye boligområder, hytteplaner,
næringsområder og infrastruktur (E18). Dette gjelder både nye planer og oppfølging av gamle med
reguleringsendringer. Planer i kommunal regi kan ikke gebyrbelastes, og dette gir mindre inntekter på
tjenesteområdet.
Virksomheten har hatt store oppdrag i forbindelse med oppmåling som ikke er inntektsført i
budsjettåret 2018. Noen av disse inntektsføres i 2019.
Forvaltningsrevisjon rundt byggesaker og tilsyn startet høsten 2018 og forventes ferdig våren 2019. Her
må vi forvente oppfølgingspunkter for forbedring av våre rutiner.
Regjeringens endring i eiendomsskatt for verk og bruk medførte gjennomgang av skattegrunnlaget.
Dette gir reduserte inntekter neste 7 år, selv om noe blir kompensert fra staten.

Dette jobber vi videre med
Det skal planlegges retaksering av eiendomsskatt i kommunen for neste 10-årsperiode med
gjennomføring i 2020.
Det skal jobbes videre med planlegging rundt E18 med oppfølging av dagens anlegg og planlegging av
korridor videre mot Grimstad. Kommunedelplan forventet vedtatt før høsten 2019, og det videre arbeid
med næringsområder på Frier Vest og Rugtvedt vil ha fokus fremover.
Virksomheten vil også utvikle og forbedre rutiner rundt tilsyn på byggesaker.
Byggesaksavdelingen forventes større arbeidsmengde i 2019 og framover på grunn av nye regulerte
områder som skal bygges ut.

Status økonomi
Økonomisk utvikling fra 2017 til 2018: Den store forskjellen skyldes regulering der store prosjekter
som Grasmyr, Frier vest, Langrønningen og Gassveien er gjennomført som kommunale prosjekter som
ikke generer gebyrinntekter. Noen av disse er tilført ekstrabevilgninger; reguleringsplan Langesund sør,
områderegulering Grasmyr og reguleringsplan for Gassveien. Det er også tilført ekstrabevilgninger på
bredbånd (næring) og tilskudd til landbruket. Ubrukte midler på disse prosjektene er videreført på fond;
Langesund sør: 785 000 kroner, Grasmyr: 986 000 kroner og Gassveien 1, 6 mill. kroner.
Fond: Overskuddet (1,5 mill. kroner) er satt av på disposisjonsfond.
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Status mål

Overordnet mål

Tjenestekvalitet i
henhold til lover,
forskrifter, vedtak og
planer

Mål

Riktig behandling
etter Plan-og
bygningsloven

Indikator

Administrasjonens
innstilling stadfestes av
Fylkesmannen
Måles etter
Fylkesmannens endring
av vedtak

Ønsket
resultat
2018

100,0 %

0

Oppnådd
resultat

85,0 %

1

Beskrivelse mål
Regnes ut fra antall
saker som sendes til
fylkesmannen, ikke
totalt antall saker.
Av 7 saker som ble
sendt til FM, ble en
overprøvd.
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Eiendomsforvaltning
Viktige hendelser og resultater i 2018
2018 har vært et særdeles hektisk år på alle fronter. Ikke minst har deltakelsen i prosjektet om framtidas
ungdomsskole krevd mye ressurser.
Det har blitt jobbet tett med næringslivet om å få solgt tomter på Skjekøya. I 2018 ble det solgt en stor
tomt til Oldroyd som flytter sin virksomhet til Bamble. Det skaper nye arbeidsplasser av varig karakter.
Det er også inngått store opsjoner på Skjerkøya og det er nå bare en tomt ledig. Den er på ca. 10 mål.
I 2018 ble det behandlet 55 søknader om Startlån. Det er disponert 50,1 mill. kroner i lånemidler. Dette
er det sterkeste virkemidlet kommunen har når det gjelder å få familier ut på boligmarkedet for å eie sin
egen bolig. Dette er et ledd i prosjektet "Fra leie til eie". Det er startet et nytt pilotprosjekt som er kalt
"Eie først". Dette finansieres ved øremerkede midler fra kommunestyret.
Spaden ble endelig satt i jorda for Nustadjordet. Dette er et etterlengtet prosjekt som har vært under
planlegging veldig lenge. Det bygges tilsammen 9 boliger her og er ventet innflyttingsklare januar 2020.
Miljøserviceavdelingen har i 2018 fokus på smittebekjempelse i institusjoner, skoler og barnehager. I
den forbindelse er det kjøpt inn en desinfeksjonsrobot som prøves ut på Helsehuset. Sykehusene har
lenge benyttet seg av denne teknologien og kommunen håper det kan effektivisere renholdet og hindre
smitte.
Byggdrift har gjennomført 50 tiltak på formålsbygg og 19 tiltak på kommunale boliger i løpet av 2018. Av
tiltakene kan det nevnes at det er bygd nytt tak på Vest Bamble aldershjem og nye toaletter ved
Stathelle og Langesund barneskoler.

Dette jobber vi videre med
Det forventes høy aktivitet i 2019 hvor planlegging av framtidas ungdomsskole fortsetter. I tillegg er det
tre anlegg på gang: Nustadjordet, Nustadbakken og Eik gravlund.
En målsetting for 2019 er å få solgt resten av tomtene på Skjerkøya. En stor kjøpekontrakt er helt sikker.
Det gjenstår kun formaliteter og fradeling så er et nytt salg realitet. Det jobbes videre med å få kjøper til
den siste store ledige tomten.
Pilotprosjektet "Eie først" vil få fokus og målet er å ha funnet noen familier som kan egne seg til
prosjektet. Det er først og fremst de som mottar supplerende sosialhjelp og har utsikter til, på sikt,
komme i varig arbeid, som er kandidater.
Bygging av Nustadbakken starter endelig opp etter to anbudsrunder hvor den første var mislykket. Det
bygges 8 boliger for rus/psykiatri pluss 2 plasser for øyeblikkelig hjelp. Boligene er ventet
innflyttingsklare påsken 2020.
Miljøservice har satt i gang å prøve ut rullering på tvers av sonene. Inntil nå er det kun blitt rullert
internt i hver sone. Det regnes med en prøveperiode fra til sommeren og så vil erfaringene bli evaluert.
Tanken er at avdelingen skal bli mer robust ved fravær og spare kostnader til vikarer.
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Årsmelding 2018
Byggdrift forbereder seg på vedtak om ny brannordning i Grenland i tillegg til å rekruttere
elektrofagansvarlig. Det vil være en utfordring og erstatte de som eventuelt går inn i det nye
brannvesenet. Ellers styrer tiltaksplanen oppgavene slik den gjør hvert år.

Status økonomi
Virksomhet for Eiendomsforvaltning gikk totalt sett i null etter avsetninger for 2018. Mindreforbruket
var på 4 mill. kroner. Dette fordeler seg med 1,6 mill. kroner på vakante stillinger, 1,6 mill. kroner
innspart i drifta og ca. 0,8 mill. kroner i lavere kostnader på festetomter.
Drifta gjennom året er nøkternt og godt planlagt. Det har ikke vært noen overraskelser som ikke har
kunnet bli dekket innenfor ramma. Det er god kontroll og bevisst styring i all økonomisk disponeringer
som blir foretatt.
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Årsmelding 2018

Status mål

Overordnet mål

Mål

Finansiering av bolig med
Startlån - Leie til eie

Tjenestekvalitet i
henhold til lover,
forskrifter, vedtak
og planer

Indikator

Antall boliger

Ønsket
resultat
2018
16

Oppnådd
resultat

12

Fornøyde brukere av
vaktmestertjenester (1-5
hvor 5 er best)

Brukerundersøkelse

4.3

-

Klargjøring av boliger
innenfor en måned

Andel klargjorte boliger

83,0 %

85,9 %

Null ulykker med fravær
(antall) på byggeplassene

Antall ulykker med
fravær på byggeplassene

0,0

0,0

Oppfylle lovpålagt
internkontroll (brann,
elektro) Andel
gjennomførte kontroller

Andel gjennomført IK

100,0 %

100,0 %

Oppførte boliger ihht
vedtatt plan

Antall boliger

0

0

139,5

143,4

Rett ressursbruk og
kvalitet

Energiforbruk for
bygningsmassen samlet i
kwh/m2
Ha tilfredsstillende
renhold i bygg for
brukere (opplevd
kvelitet1-5 hvor 5 =best)
Nivå på renhold (1-8 hvor
8 er best)

Tilfredsstillende
brukermedvirkning (Skala
1-5 hvor 5 er best)
Tilfredsstillende funksjon
på nybygg drift/tjeneste
etter 1. år (Skala 1-5 hvor
5 er best)
Utleietid på kommunale
boliger

Beskrivelse
mål
Av de 12 var 2
familier bosatt i
kommunal bolig

Ingen
undersøkelse i
perioden

Ingen anlegg i
perioden

Ingen prosjekter
i perioden

Ingen
undersøkelse i
perioden

4,4

0,0

6,0

6,6

Brukerundersøkelse

-

-

Ingen prosjekter
i perioden

Brukerundersøkelse

-

-

Ingen prosjekter
i perioden

Andel utleide boliger

98,0 %

96,0 %

Side 18 av 83

6/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune - 19/03669-7 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune : Årsmelding 2018 - Del 2

Kommunalteknikk, renovasjon, vann og avløp
Viktige hendelser og resultater i 2018
2018 ble i stor grad preget av sommeren. Det var en rekordvarm sommer over lang tid. Dette førte til
veldig høyt vannforbruk. Dette sammen med store lekkasjetall på vannsiden medførte stor innsats på
ledningsnettet. Det har blitt reparert mange vannlekkasjer. Driftsmessig innenfor avløp og renovasjon
var 2018 et normalår.

Dette jobber vi videre med
I 2019 jobbes det videre med begrense lekkasjetapet av drikkevann. Ellers det normal drift innenfor
vann og avløp som gjelder. Det jobbes med flere investeringsprosjekter innenfor tjenesteområdet. Og
det skal sees på forbedrede garderobe forhold for ansatte i driftsavdelingen.

Status økonomi
Økonomistatus - Vann, avløp og renovasjon
Dette er selvkostområder som ved årets slutt skal balanseres mot bundne selvkostfond. I 2018 er det et
avvik i forhold til budsjett på - 0,5 mill. kroner. Dette fordeler seg på husholdningsrenovasjon - 1 mill.
kroner, Vann 0,25 mill. kroner og avløp 0,25 mill. kroner.

Status mål
Overordnet mål

Mål

Tjenestekvalitet i henhold til
lover, forskrifter, vedtak og
planer

Indikator

Ønsket
resultat
2018

Oppnådd
resultat

Beskrivelse
mål

Brudd i vannforsyning
(ikke planlagt) abn. x t.

700

300

Stor
vannlekkasje på
Herre

Godt vann i springen mottatte klager.
Tilbakeslag i ledning med
erstatningsansvar.

3

1

5

2
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Skole og barnehage
Viktige hendelser og resultater i 2018
Resultater
For første gang i historien har skolene i Bamble høyere karaktersnitt enn landsgjennomsnittet. I tillegg
ligger vi igjen over snittet i Telemark. For elevene som gikk ut av 10. klasse våren 2018 endte de på 41,9.
Dette er en økning på 1 poeng fra fjoråret og hele 4,2 poeng bedre enn for skoleåret 2012/13.
Landsgjennomsnittet er 41,8, og snittet for Telemark er 40,8.
Resultatene på nasjonale prøver høsten 2018 var for Bamble kommune klart under målsettingen om å
være på nasjonalt nivå. Selv om det viser seg at utviklingen fra nasjonale prøver, som gjennomføres på
5., 8. og 9. trinn fram til avslutningen av grunnskolen er god, og elevene har som vist over en god
utvikling i grunnskolepoeng, er det grunn til å se nærmere på dette.
Andel elever fra grunnskolen (2014-kullet) som gjennomfører videregående opplæring var i Bamble
våren 2018 72,4%. Dette er en liten, men ingen signifikant økning fra 2017. Lokalt veilederutvalg, hvor
rådgiverne ved ungdomsskolene i Bamble er med, arbeider systematisk med å sikre en god overgang fra
grunnskolen til videregående opplæring. I elevundersøkelsen oppgir elevene i Bamble høy tilfredshet
med kvaliteten på rådgivningen, med signifikant høyere score enn for Telemark og landet forøvrig.
Læringsmiljø
Enhet skole og barnehage har som målsetting at alle barn skal være inkludert, og oppleve trygghet og
mestring i sitt læringsmiljø. Vi jobber systematisk og målrettet for å bli bedre på det forebyggende
arbeidet og i 2018 har vi utarbeidet et felles kommunalt ordensreglement og felles planverk og veiledere
for å kunne håndtere mobbesaker på best mulig måte. Elevundersøkelsen viser at elevene i Bamble
opplever trivsel, trygghet og mobbing på samme nivå som Telemark og landet forøvrig.
Brukermedvirkning
Enhet skole og barnehage har arbeidet systematisk med å heve kvaliteten på foreldresamarbeidet
gjennom 2018, med fokus på Samarbeidsutvalgene, Skoleforum og underveisvurdering i Visma Flyt
Skole.
Kommunestyret vedtok 13.09.18 en ny rutine for Samarbeidsutvalgene i barnehager og skoler. Enhet for
skole og barnehage har som målsetting å skape helhet og sammenheng i hele opplæringsløpet, og en
felles praksis i forhold til Samarbeidsutvalg i skoler og barnehager, vil være et ledd i dette arbeidet, og
rutinen vil bidra til å sikre et godt og konstruktivt foreldresamarbeid.
Skoleforum har gjennomført fire ordinære møter i 2018, og har også i tråd med mandatet holdt to
fagdager for Oppvekst- og kulturutvalget, med temaene:



Ny overordnet del av læreplanen og nye fagplaner (17.04.18)
Læring ved hjelp og bruk av digitale verktøy (27.11.18)

Deltakelsen i møtene i Skoleforum og fagdagene har vært noe varierende, men i all hovedsak har alle
gruppene (skoleledere, elever, foreldre, politikere og tillitsvalgte) vært representert i møtene og
fagdagene.
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Årsmelding 2018
En målsetting i IKT-løftet for enhet skole og barnehage er å heve kvaliteten på foreldresamarbeidet. Det
er arbeidet med å utvikle den digitale plattformen Visma Flyt Skole for at lærere kan gi elever
tilbakemelding på faglig utvikling og at foreldrene løpende kan følge med på disse.
Kompetanse og utviklingsarbeid
Enhet skole og barnehage har en offensiv satsning på videreutdanning for alle ansattgrupper. Dette er
viktig for å sikre at enheten har kompetanse for å møte framtidige krav og behov, og for å realisere
målsettingen om at alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne.
I 2018 fullførte 11 lærere videreutdanning, og høsten 2018 startet 21 nye lærere. Tre fagledere startet
på skolelederutdanning høsten 2018, og fire barnehageansatte startet videreutdanning i "Språkutvikling
og språklæring", som en del av "Inkluderende språkfellesskap", felles satsingsområde i barnehagene.
IKT-løftet i enhet skole og barnehage har som målsetting å sikre likeverdig opplæring for alle elever.
Prosjektet består av fire deler:





Elevsamtale, utviklingssamtale og halvårsvurdering uten karakter - utvikle bedre felles
vurderingspraksis.
Læringsplattform - anskaffe og ta i bruk ny digital læringsplattform Zokrates.
Maskinpark - utrede beslutningsgrunnlag for anskaffelse av digitale enheter til elevene, med
målsetting om en-til-en tetthet.
Barnehage - Oppgradere digital infrastruktur i barnehagene, anskaffe fagsystem og digital
samhandlingsplattform med foreldre.

Felles for delprosjektene er kompetanseheving for alle ansatte.
Språk er et felles satsingsområde i strategiplan for enhet skole og barnehage. For å imøtekomme dette
området har alle barnehagene valgt Inkluderende språkfellesskap som tema for utviklingsarbeid 20182019. Inkluderende språkfellesskap er en videreføring av «Være sammen» som har vært et
kompetanseløft for alle ansatte i forhold til å fremme sosial kompetanse hos barn.
Enhet for skole og barnehage igangsatte i 2017 et langsiktig og systematisk arbeid med fagfornyelsen,
lokale læreplaner og vurdering for læring (VFL). I løpet av 2018 har vi iverksatt flere konkrete tiltak for å
kunne møte alle endringene som er signalisert i fagfornyelsen.
Vi har en egen faggruppe med lærerspesialister som jobber i praksisfeltet når det gjelder vurdering og
læreplaner. Ved siden av dette har de et eget ansvar for å følge med på arbeidet med nye fagplaner i
læreplanverket.
Høsten 2018 startet også arbeidet med felles etterutdanning for alle lærere i Bamble kommune innenfor
vurdering for læring – SkoleVFL – MOOC (massive open online course). MOOCen strekker seg over to år
og vil være ferdig våren 2020. Hovedmålet er at skolene våre utøver en kollektiv vurderingspraksis som
er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling.
Liv og røre i Bamble kommune fortsetter videre på alle skolene våre. I tillegg har barnehagene i Bamble
blitt med i et eget Liv- og røre-prosjekt i samarbeid med Telemark fylkeskommune. Målene for Liv og
røre er at
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Årsmelding 2018




Barn og elever i Bamble viser bevegelsesglede og matglede
Barnehager og skoler følger nye nasjonale retningslinjer for mat og
måltider i barnehagen
Alle barn og elever i Bamble er fysisk aktive minst en time hver dag

Økonomi
Virksomhetene har god økonomisk styring trass stramme budsjetter. Siden regnskapsåret avviker fra
skoleåret og barnehageåret vil ulike sentrale vedtak og større lokale endringer knyttet til bemanning
medføre utfordringer på lønnsbudsjettene. For barnehage gjelder dette ny bemanningsnorm som ble
iverksatt 1.8.2018 og flere barn med store individuelle behov. Lærernormen som ble gjeldende fra
samme dato medførte økt bemanning på Grasmyr ungdomsskole.
Det er i alt 54 elever som går på skole i andre kommuner. Av disse går 39 elever på private skoler. De
øvrige elevene går på spesialskoler eller er fosterhjemsplassert i andre kommuner. Det er 6
fosterhjemsplasserte barn i barnehagene i Bamble og 28 fosterhjemsplasserte elever i skolene.
Ressurskrevende barn i spesialskoler medfører store utgifter til skoleplass og transport. I tillegg har
spesialavdelinger internt i kommunen medført økte transportutgifter som ikke kan ivaretas av ordinær
busstransport.
Framtidas ungdomsskole
Arbeidet med Framtidas ungdomsskole på Grasmyr skrider frem. Bamble kommune har inngått kontrakt
med Backe Vestfold Telemark AS for utvikling og bearbeiding av vinnerforslaget "Razzle Dazzle". Også i
utviklingsfasen er det fokus på brukermedvirkning som ivaretar alle funksjoner i nytt skolebygg på
Grasmyr. Den nye ungdomsskolen på Grasmyr tilrettelegges for et mangfold av læringssituasjoner og
arbeidsmetoder som vil gi alle elever i Bamble muligheter for tilpasset opplæring.
Framtidas ungdomsskole bygges for morgendagens yrker og arbeidsliv og ivaretar i større grad alle
elever i grunnskolen. «Razzle Dazzle» har bl.a. økt fokus på de praktisk-estetiske fagene med en
forsterket kunst og håndverksavdeling liggende i første etasje. Det er store glassflater som gir innsyn til
det spennende som skapes i kunstrommene. Verkstededene er plassert i tilknytning til aktivitetssalen og
storsalen, slik at de kan integreres i produksjon av rekvisitter, bakgrunn og andre grafiske elementer for
musikk- og dans.

Dette jobber vi videre med
Trygt og godt læringsmiljø
Arbeid med trygt og godt læringsmiljø for alle barn og elever i Bamble kommune vil alltid være et
prioritert område. I 2019 vil enhet skole og barnehage arbeide med å videreutvikle handlingsplanen mot
mobbing i barnehage, og forbedre og utvikle felles praksis rundt planverk og rutiner på dette området.
Liv og røre barnehage
Erfaringer fra arbeidet med Liv og røre i skolene tas med inn i Liv og røre barnehage. Det skal blant
annet etableres nettverksgrupper på tvers av barnehager, helsesøstertjenesten og fysioterapeutene for
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Årsmelding 2018
å heve personalets kompetanse og videreutvikle, systematisere og implementere Liv og røre i ute i
barnehagene.
Fagfornyelsen
Læreplanverket er under oppdatering, og nye fagplaner skal være gjeldende fra høsten 2020.
Utdanningsdirektoratet har tilrettelagt for at arbeidet med å utvikle disse skal kunne følges gjennom
hele prosessen, og planene skal være klare i november 2019.
Framtidas ungdomsskole
I løpet av 2019 vil byggingen av den nye ungdomsskolen starte. Det vil i starten av 2019 arbeides
intensivt med å ferdigstille tegninger, samtidig som også flere nye prosesser tilknyttet prosjektet startes
opp. Nye brukermedvirkningsprosesser i forbindelse med anskaffelse av løst inventar og utstyr skal
gjennomføres, og ikke minst er det flere organisatoriske prosesser som skal gjennomføres og avklares,
som for eksempel lederstruktur, bemanningsplan og samarbeid med andre tjenesteområder som skal
benytte skoleanlegget. Målsettingen for dette arbeidet er at ved oppstart av den nye ungdomsskolen,
skal felles planverk, rutiner og praksis være innarbeidet. Elever og ansatte skal kjenne hverandre, og
gode samarbeidsformer skal være etablert. Elever og foreldre skal møte en skole som ivaretar målene i
enhetens Strategiplan.
IKT-løft enhet skole og barnehage
Arbeidet med dette prosjektet fortsetter i 2019, med implementering av ny læringsplattform Zokrates
og vurderingsmodul i Visma Flyt Skole, kompetanseheving for alle ansatte og oppgradering av nettverk i
barnehagene. Kommunestyret bevilget i budsjettvedtaket 1 mill. kroner til prosjektet, og enhet skole og
barnehage ønsker å benytte disse til kompetanseutvikling. Det vurderes å ansette to
ressurslærere/digitalpedagoger for å støtte skoler og barnehager i å ta i bruk de mulighetene de digitale
læremidlene åpner for.
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Årsmelding 2018

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
300-Skole og barnehageadministrasjon
310-PPT og spesialpedagogisk kompetansesenter
321-Grasmyr ungdomsskole
322-Herre skole
323-Langesund barneskole
324-Langesund ungdomsskole
325-Rugtvedt skole
326-Rønholt skole
327-Stathelle barneskole
331-Sundby barnehage
332-Uksodden barnehage
334-Rønholt barnehage
335-Falkåsen barnehage
336-Grasmyr Naturbarnehage
337-Nustad barnehage
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2018
2017
2018
49 484
12 966
16 394
14 092
21 933
12 201
23 962
14 038
30 432
7 075
7 103
7 137
7 623
9 018
12 312
245 767

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

49 484
12 966
16 394
14 092
21 933
12 201
23 962
14 038
30 432
7 075
7 103
7 137
7 623
9 018
12 312
245 767

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Økonomisk utvikling
Enheten har hatt en vekst i regnskapet på 1,8% fra 2017 til 2018. Endringen ligger i hovedsak på
overføringer til private barnehager som har en økning på 4 mill. kroner. I tillegg har den nye
bemanningsnormen i barnehage økt driftsutgiftene i barnehagene og enheten har fått flere barn med
betydelig behov for oppfølging. Disse forholdene vil kunne få budsjettkonsekvenser for 2019. I tillegg vil
innføring av lærernormen medføre en annen fordeling av ressursene ut til skolene, med negative
konsekvenser for de minste skolene.
Balanse
Underskuddet i enheten utgjør 489 000 kroner. Dette vil bli saldert mot fond. I tillegg har enheten
kompensert økte utgifter med bruk av fond tilsvarende 5,915 mill. kroner.
Fond
Fondsavsetningen i enheten er redusert med 5,915 mill. kroner til 15,436 mill. kroner pr.
31.12.2018. Det sentrale driftsfondet har dekket det meste av dette, virksomhetenes bruk og avsetning
til fond er etter planer og avtaler.
Utvikling fremover
Elevtallet vil etter prognosene være synkende i årene som kommer. Fra 2017 er nedgangen pr.
01.10.2018 på 22 elever. Vi ser også at fødselstallene har vært og er lave. Fødselstallet for 2018 er 125
mot 140 i 2017. Skole og barnehage har derfor startet et prosjekt som ser på barnehagestrukturen som
helhet. Denne barnehagebruksplanen vil foreligge til behandling i kommunestyret første halvdel av
2020.
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Skole og barnehageadministrasjon
Status økonomi
Det er avvik i forhold til budsjett på kjøp av skoleplass i andre kommuner, transportkostnader, innkjøp
elev-pc’er, samt lisenser. Avvikene er dekt innenfor virksomhetens budsjett.
Paletten gikk med et overskudd på 275 000 kroner. Overskuddet skyldes ekstern finansiering av stillinger
til tospråklig fagopplæring. Midlene er satt av på enhetens disposisjonsfond
Det er brukt 3,14 mill. kroner av disposisjonsfond. Midlene er brukt til å dekke opp innsparingskrav
(vårdelen), økning pedagoger/assistenter barnehage, Havhesten og innkjøp Ikt.
Det er satt av 979 000 kroner til bundne fond og brukt 520 000 kroner.
Endringen fra 2017 til 2018 skyldes i hovedsak kjøp av elev-pc’er og økning i tilskudd private barnehager.
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Status mål

Overordnet mål

Mål

Indikator

Grunnskolepoeng er på
nasjonalt nivå

6. Bamble kommune
skal ha
læringsresultater
som ligger over
landsgjennomsnittet

Alle barn skal bli
vinnere i eget liv ut
fra egne
forutsetninger

Resultatene på nasjonale
prøver vil indikere
kvaliteten i opplæringen,
og vi vil kunne følge
utviklingen på trinna
gjennom disse tallene

1. Opplæringsloven gir
anledning til at elever
kan være i et
innføringstilbud i inntil to
år. At eleven har nådd
Nivå 2 i læreplanen i
grunnleggende norsk, vil
si at eleven skal kunne
følge den ordinære
opplæringen i fagene på
norsk. Målet er derfor at
alle elever skal nå dette
nivået i løpet av tiden de
kan være i Paletten. Det
må derimot sies at
elevenes skolebakgrunn
fra hjemland eller andre
land før ankomst Norge,
er av stor betydning for
om eleven er i stand til å
nå målet om nivå 2 i
grunnleggende norsk på
angitt tid. De yngste
elevene vil kunne nå
deler av læreplanen på
nivå 2, men ikke alle.
Læreplanen i
grunnleggende norsk for
språklige minoriteter er
aldersuavhengig fra 1.
trinn til og med 3. trinn
vgs.
Lesing er en avgjørende
forutsetning for å kunne
følge progresjonen i
opplæringen
Målene gir informasjon
om vi lykkes i arbeide
med å gi elevene så gode
forutsetninger som mulig
for å gjennomføre

Ønsket
resultat
2018

Oppnådd
resultat

40.5

41,9

Nasjonale prøver i
engelsk, 8. trinn

50,0

Andel elever i
Paletten nådd nivå
2 i læreplanen i
grunnleggende
norsk i løpet av to
år

85,0 %

Andel elever under
kritisk grense på
leseprøver i 1.
klasse (pr. mars)
Andel elever med
direkte overgang
ungdomsskole videregående
opplæring

49,0

Resultatene på
nasjonale prøver er
lavere enn
målsettingen. Enheten
vil arbeide for felles god
praksis rundt
gjennomføring og
oppfølging av prøvene
fram mot
gjennomføringen i
2019.

Kartleggingsprøver ikke
registrert per 1.3.

15,0 %

98,5 %

Beskrivelse mål

100,0 %

Alle elevene som gikk ut
av grunnskolen i 2018
begynte i videregående
opplæring.
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videregående opplæring.
Målet om 85 %
gjennomføring er på nivå
med de beste
kommunene i landet

Gjennomføring
videregående
opplæring VG1,
første året etter
ungdomsskole

Gjennomføring
videregående
opplæring VG3,
femte året etter
ungdomsskole

Rådgivning grunnlag for videre
valg av utdanning
og yrke

Opplæringsloven gir en
automatisk rett til fritak
for vurdering med
karakter, og dermed
eksamen det første halve
året eleven er i Norge.
Etter dette vil det kun
være spesialundervisning
eller om eleven har hatt
rett til særskilt
språkopplæring i
ungdomsskolen som kan
gi fritak. For året 2016
var det ingen elever med
mindre enn 3 år i
grunnskole som var
avgangselever.
Trenden de siste årene
har vært at andel
ungdom med
emosjonelle vansker har
økt, og Bamble
kommune arbeider
innenfor flere
tjenesteområder og
tverrfaglig for å motvirke
dette. Målet viser om
dette arbeidet har
ønsket effekt. Ungdataundersøkelsen
gjennomføres annet
hvert år.
Alle barn skal
oppleve helhet og
sammenheng i
opplæringsløpet

Barn i vekst er i aktiv
bruk i alle kommunale
barnehager

85,0 %

72,5 %

4,10

82,1 %

72,4 %

3,99

Det liten variasjon fra
tidligere år. Systematisk
arbeid med bedre
læringsresultater og
gode overganger vil
bidra til øke
gjennomføringsgraden.
Det liten variasjon fra
tidligere år. Systematisk
arbeid med bedre
læringsresultater og
gode overganger vil
bidra til øke
gjennomføringsgraden.
Dette området i
elevundersøkelsen har
hatt en positiv utvikling.
Det er fortsatt fokus på
god rådgivning i
overgangen grunnskole
- videregående
opplæring.

Andel flerspråklige
elever med mindre
enn 3 år i
grunnskole med
gjennomført
eksamen

UNG-dataundersøkelsen viser
at antall unge med
emosjonelle
vansker går ned

10,0 %

14,0 %

Barn i vekst er et
verktøy som skal
benyttes til å
arbeide systematisk
med daglige
observasjoner for å

6/6

6/6
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Andel elever som fyller
kriterier i UngData for
depressive symptomer.
Ved forrige
gjennomføring i 2015
var dette tallet 10%.
Bamble kommune
arbeider tverrfaglig og
systematisk med dette,
blant annet gjennom
"Kompetansegaven" og
"Handlingsveileder ved
bekymringssaker"
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Årsmelding 2018
utvikle barnehagens
leke- og
læringsmiljø. Barn i
vekst hjelper
personalet til å se
sammenhengen
mellom språk,
sosiale og motoriske
ferdigheter

Elevundersøkelsen viser
at prinsippene for
vurdering for læring er
ivaretatt

Skolefritidsordningene i
Bamble gjennomfører
foreldreundersøkelsen
hver høst. Denne gir
verdifull tilbakemelding
om hvordan foreldrene
opplever ordningen

Elevundersøkelsen viser
at ingen elever blir
mobbet

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

Elevundersøkelsen viser
at området læringskultur
(motivasjon og mestring)
er over nasjonalt snitt

Kommunale barnehager i
Bamble gjennomfører
foreldreundersøkelsen
hver høst. Denne gir
verdifull tilbakemelding

Vurdering for læring
er et grunnleggende
prinsipp i
opplæringen.
Elevundersøkelsen
gir tilbakemelding
om dette er
ivaretatt, på en
skala fra 1-5

Foresattes
tilfredshet med
SFO-tilbudet

Bamble kommune
har nulltoleranse
for mobbing, og
arbeider
systematisk med
dette i alle
barnehager og
skoler. Elevenes
svarer på en skala
fra 1-5 der 5
indikerer at ingen
elever blir mobbet
Mestring:
Motivasjon og
mestring er
avgjørende faktorer
for elevenes
læringsresultater,
og denne
indikatoren viser
om skolene lykkes i
arbeidet med dette
Motivasjon:
Motivasjon og
mestring er
avgjørende faktorer
for elevenes
læringsresultater,
og denne
indikatoren viser
om skolene lykkes i
arbeidet med dette
Foresattes
tilfredshet med
barnehagetilbudet
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4,10

3,81

Dette området i
Elevundersøkelsen har
hatt en positiv utvikling,
og er et prioritert
satsingsområde
framover.

Ikke gjennomført i
2018. Gjennomføringen
i 2019 vil gi informasjon
om effekten av ny SFOordning fra 01.01.19.

4,6

Resultat på
landsgjennomsnitt og
lite variasjon fra
tidligere år. Arbeidet
med trygt og godt
skolemiljø har
kontinuerlig fokus.

5,00

4,70

4,10

4,04

Lite variasjon i forhold
til tidligere år.

4,10

3,80

Lite variasjon i forhold
til tidligere år.

4,7

Foreldreundersøkelsen i
barnehage ikke
gjennomført i 2018.
Gjennomføres høsten
2019
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om hvordan foreldrene
opplever
barnehagetilbudet
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PPT og spesialpedagogisk kompetansesenter
Status økonomi
Virksomheten gikk med et overskudd på 430 000 kroner. Overskuddet skyldes at virksomheten ikke har
klart å erstatte ansattes fravær fullt ut med inntak av vikarer.
Overskuddet er satt av på enhetens sentrale driftsfond.
Endringen fra 2017 til 2018 skyldes økt andel støtteassistenter i barnehage knyttet til enkeltvedtak. De
økte kostnadene er dekt av enhetens sentrale fond og delvis av virksomhetens budsjett.

Grasmyr ungdomsskole
Status økonomi
Årsregnskapet viser ikke avvik mellom revidert budsjett 2018 og regnskap 2018.
Det er avsatt 145 000 kroner til fond som skal brukes til personalseminar januar 2020. Grunnen til
overskuddet er overskudd på sykelønnsrefusjon.
Totalt er det en reduksjon i driftsnivået fra 2017 til 2018 på ca. 350 000 kroner. Dette er fordi skolen
hadde ekstratilskudd til et prosjekt med økt lærertetthet som opphørte vår 2017.

Herre skole
Status økonomi
Virksomheten går i balanse i 2018.
Det er satt av 97 000 kroner til virksomhetens disposisjonsfond.
Det er ingen store endringer fra 2017 til 2018.

Langesund barneskole
Status økonomi
Regnskapet fra 2017 til 2018 viser et høyere driftsnivå i 2018. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til
kurs og personalseminar. Assistenter og pedagoger var på arbeidsseminar i Stavern, og arbeidet med
skolens sosiale handlingsplan. Langesund barneskole har også investert ytterligere i IKT-utstyr til
elevene. Økte lønnsutgifter skyldes også et økt antall elever med spesielle tilretteleggingsbehov.
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Årsmelding 2018
Langesund barneskole har utfordringer knyttet til et synkende antall barn på SFO. Dette har resultert i
lavere inntekter gjennom oppholdsbetalingen. Vi har redusert utgiftene på lønn og vikar, og noen
assistenter har fått flere timer i skolen.

Langesund ungdomsskole
Status økonomi
Skolen har et overforbruk i forhold til budsjett på lønn til vikarer og innleid hjelp. Avvikene er dekt
innenfor virksomhetens ramme.
Det er ikke satt av eller brukt noe av fond.
Det er ingen store endringer fra 2017 til 2018.

Rugtvedt skole
Status økonomi
Skolen går med et overskudd på 60 000 kroner ved årets slutt. Sfo går med et underskudd på 348 000
kroner. Årsaken er store lønnsutgifter på grunn av sykmeldinger og nedgang i barnetallet på SFO.
Skolens overskudd samt 289 000 kroner av virksomhetens disposisjonsfond er brukt for å dekke
underskuddet på sfo.
Endringen fra 2017 til 2018 skyldes en økning i driftsnivået på skolen på grunn av økt elevtall og en
nedgang på sfo på grunn av færre brukere.

Rønholt skole
Status økonomi

Regnskapet er i balanse. Det er overført 40 000 kroner til driftsfond som er tenkt brukt på uteområde
ved skolen.
SFO går i balanse. Det har vært en økning i oppholdsbetalingen grunnet økning av barnetall. Dette er
svært positivt.
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Årsmelding 2018

Stathelle barneskole
Status økonomi
Virksomheten gikk med et underskudd på 140 000 kroner som ble dekket av sentralt driftsfond.
Nærmere forklaring:
Underskuddet i skole er på 280 000 kroner, dette skyldes ekstra utgifter til elever med stort
hjelpebehov.
SFO har et overskudd på 140 000 kroner, som skyldes ekstra inntekter på barn. Dette
reduserer virksomhetens underskudd til 140 000 kroner.

Sundby barnehage
Status økonomi

Sundby barnehage har brukt fond til å dekke kostnader i forbindelse med bygging av ny veranda for
vogner. Barnehagen har satt av totalt 127 000 kroner på fond. 50 000 kroner skyldes ubrukte midler til
uteområde, k-sak 32/18. 77 000 kroner skyldes overskudd lønn - vikarer, det er satt inn vikar med lavere
lønn. Virksomheten har ingen større endringer fra 2017 til 2018.

Uksodden barnehage
Status økonomi
Det har vært høyt sykefravær i 2018. Barnehagen har etter avtale med enhetsleder alltid satt inn vikar
ved fravær da dette har vært ansett som nødvendig. Underskuddet knyttet til dette er dekket av
enhetens fond.
Det er satt av totalt 93 000 kr til fond. Dette for å kunne gjøre oppgradering knyttet til materiell og
inventar med tanke på det pedagogiske arbeidet. Det er også satt av penger til bruk på uteområdet. Jf.
K-sak.
Det er ingen store endringer fra 2017 til 2018.
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Rønholt barnehage
Status økonomi
Rønholt barnehage har hatt et overskudd på kr 96 000 kroner på lønn. For å møte krav til
bemanningsnorm og krav til pedagognorm fra og med 1.08.18 ble det opprettet 0,6 årsverk som barneog ungdomsarbeider og 0,5 årsverk som barnehagelærer.
Barnehagen overførte 31 537 kroner til fond. Dette er midler som er øremerket til opprustning av
uteområdet vårt, og utgjør resten av de 50 000 kroner bevilget av kommunestyret til dette formålet.

Falkåsen barnehage
Status økonomi
Barnehagen gikk med et overskudd på 77 000 kroner. Overskuddet skyldes innsparinger på lønn.
Midlene er satt av på virksomhetens disposisjonsfond. Ubrukte midler til oppgradering av uteområde
50 000 kroner, K-sak 32/18, er også satt av på fond for bruk i 2019.
I tillegg har barnehagen fått tilretteleggingsmidler for videreutdanning, 50 000 kroner. 39 000 av disse er
overført til fond for bruk våren 2019.
Det er ingen store endringer fra 2017 til 2018.

Grasmyr Naturbarnehage
Status økonomi
Avsetning fond: Barnehagen fikk tildelt 50 000 kroner fra kommunestyret til uteområdet, dette er satt
over og skal brukes i 2019. 50 000 kroner er bundet til ansatte som tar utdanning.
Barnehagen satte av 360 000 kroner til fond fra overskuddet 2018. Dette er øremerket gjerder og
sikkerhet i og rundt barnehagen. Overskuddet skyldes ubrukte lønnsmidler.
Endring regnskap 2017 til 2018 skyldes reduksjon i bemanning.

Nustad barnehage
Status økonomi
Nustad barnehage opprettet ny avdeling pr 01.08.19. Dette var på bakgrunn av økt søkermasse. Det ble
derfor ansatt to pedagoger fra 01.08.18. I tillegg ble det ansatt en pedagog i 100 % stilling på grunn av
pedagognormen fra samme tidspunkt.
Kostnaden på dette ble beregnet til 741 000 kroner. Av dette ble 620 000 kroner dekket av sentralt fond
og 120 000 kroner ble dekket av barnehagens ramme.

Side 33 av 83

6/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune - 19/03669-7 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune : Årsmelding 2018 - Del 2

Årsmelding 2018

Kultur og oppvekst
Viktige hendelser og resultater i 2018
De fleste områdene som hadde fokus i 2018 er videreføring fra tidligere års arbeid:
På kulturområdet har det vært satset på videre utvikling av musikk og festival byen Langesund. Nytt av
året var gatemusikkprosjektet. Vi har fått ny leder for Bibliotek/ litteraturhuset. Biblioteket er nå blitt
meråpent og selvbetjent. Dette betyr at alle voksne med lånekort kan inngå en avtale hvor lånekortet
også blir nøkkelkort slik at biblioteket kan brukes alle dager mellom kl.07.00 til 23.00. En fantastisk
mulighet. Vi har også ansatt ny frivillighetskoordinator.
Barne- og familievernet: På grunn av en kraftig nedgang i antall enslige mindreårige som søker asyl
i Norge ble vi ikke anmodet om å bosette flere enslige mindreårige flyktninger. Dette innebærer at vi må
bygge ned en godt etablert og velfungerende tjeneste, og at 17 ansatte i løpet av en treårsperiode må
omplasseres.
For virksomhet Oppvekst har også mange tidligere fokusområder blitt videreført som
frivillighetsarbeidet, Frisk Bris, ungdom og fritid etc. I tillegg arbeides det med et nytt satsingsområde på
hverdagsaktiviteter knyttet til folkehelse. Virksomheten har også styrket helsesøster/jordmortjenesten.
Videre er det en økt satsing på å motvirke utenforskap og fattigdom blant barn og unge.
Talenthuset er et samarbeidsprosjekt mellom Nav og Frisk Bris hvor det jobbes for å få ungdom tilbake
til utdanning eller over i jobb. I 2018 gikk 12 ungdommer tilbake til utdanning, og 13 stk. fikk hel eller
deltidsjobb.
Viva og Nav har i 2018 jobbet aktivt for å få flyktninger ut i arbeid. Dette har gitt resultater og har
redusert antallet flyktninger som mottar økonomisk sosialhjelp etter 5 år med 25%. En nedgang på 1,5
millioner kroner.
I oktober startet Nav og Viva i samarbeid opp Secundus. En bruktbutikk som tar imot og selger brukt
utstyr til alle former for sports og fritidsaktiviteter. Denne bidrar både til å skaffe billig utstyr,
arbeidspraksis og utprøving i henhold til ulike stønadsformer.
Velferdspolitisk handlingsplan og Handlingsplan for økt frivillighet ble vedtatt
I tillegg har flere av virksomhetene hatt en aktiv rolle i planarbeidet for Framtidas ungdomsskole.
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Årsmelding 2018

Dette jobber vi videre med
De store utfordringene i 2019 blir:







Enheten skal redusere sine budsjetter med ca. 10 % i løpet av 3 år, i henhold til
omstillingsarbeidet som arbeides med i hele kommunen. Dette betyr at vi må foreta tiltak som
ikke er ønskelige, men nødvendige. Foreløpig er det vedtatt å bygge ned tjenestene for enslige
mindreårige. Da dette er en tjeneste som i hovedsak dekkes av statlige tilskudd er innsparingen
2,2 millioner, men 17 personer vil måtte bli omplassert. Vi vil nok måtte fremme tidligere
avslåtte forslag på ny. Ikke fordi vi ønsker omkamp, men fordi det er vanskelig å finne
alternative gode forslag til innsparinger.
Framtidas ungdomsskole er kommunens store hovedprosjekt, og her bidrar enhet for Kultur og
oppvekst aktivt.
Nedgang i antall flyktninger. Vi må i løpet av tre år tilpasse tjenestene knyttet til integrering av
flyktninger til en halvering av dagens antall. På noen områder kan det bli en utfordring om vi kan
drive kvalitativt gode nok tjenester dersom vi ikke har store nok grupper flyktninger. f.eks.
undervisning. I tillegg må vi tilpasse oss de økonomiske forutsetningene som også vil innebære
en halvering av tilskuddene.
Følge opp vedtatte planer som velferdspolitisk handlingsplan, frivillighetsplanen, revidere
folkehelseplan m.fl.

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
400-Kultur og oppvekst
401-Kultur
402-Barne- og familievern
403-Oppvekst
404-Flyktningearbeidet
405-NAV
406-Voksenopplæring, frivillighetssentral og
aktivitet
407-Frisk Bris
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2018
2017
2018
400
18 896
27 262
16 149
0
25 018
4 069

352
17 337
28 300
15 825
-725
24 547
3 419

400
18 895
29 233
16 392
0
25 018
4 069

0
0
1 971
243
0
0
0

2 794
94 587

2 489
91 544

2 794
96 800

0
2 213

Enheten hadde et samlet overskudd på 2,2 mill. kroner. I tillegg ble det netto satt av 17,5 mill. kroner på
fond.
Hovedgrunnen til det gode resultatet er 30 mill. kroner mer i inntekter enn budsjettert, mens
utgiftssiden hadde en økning på 10 mill. kroner.
At avviket mellom budsjett og regnskap er så stort skylles også at vi ikke har klart å følge opp med
budsjettendringer underveis.
Arbeidet knyttet til integrering av flyktninger og tjenester til enslige mindreårige skal i utgangspunktet
dekkes av Statlige tilskudd. I 2015 bevilget kommunestyret imidlertid 2,2 mill. kroner til tjenestene til
enslige mindreårige, da refusjonsordningen den gang ikke dekket utgiftene. Finansieringsordningen har i
ettertid endret seg. Både av den grunn og at vi i 2018 hadde mange enslige mindreårige som vi fikk
tilskudd for gjorde at tjenesten kan levere tilbake bevilgningen på 2,2 mill. kroner og sette av nesten 4,4
mill. kroner på et bufferfond samt 1,2 mill. kroner på bundne fond (knyttet til ekstratilskudd til enkelt
personer).
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Også Virksomhet for integrering, voksenopplæring og aktivisering kan sette av netto 6 mill. kroner på
bufferfondet til flyktningarbeidet og 1 mill. kroner på bundne fond (knyttet til ekstratilskudd til enkelt
personer). Her er også årsaken høye inntekter grunnet at kommunen har bosatt et høyt antall
flyktninger de siste årene. Vi er nå ved et veiskille hvor vi i årene fremover må planlegge utfra en
nedgang i antall flyktninger:
Under vises prognosen for antall flyktninger (innen 5 årsperioden) og samlet integreringstilskudd i årene
som kommer.

Antall i 5 år
integreringstilskudd

2018
2019
2020 2021
2022
204
186
165
134
114
39,5
27,2
22
22
21

i millioner

Denne prognosen viser at vi må tilpasse arbeidet med inntektene. I overgangen må bufferfondet
benyttes.
Resultatene for resten av enheten viser også et samlet overskudd som er satt på fond. Det er kun
barnevernet som gikk med underskudd på 1,8 mill. kroner. Dette ble dekket opp av egen virksomhet og
overskudd på oppvekst.
Fra fellesområdet for enheten er det overført 300 000 kroner til fond knyttet til at bevilgningen som ble
gitt til sosial ulikhet /barnefattigdom ikke ble brukt i 2018. Det etableres en egen tilskuddsordning
kontingentkasse/fritidstilskudd i 2019 hvor midlene vil bli benyttet.
Virksomhet for kultur kunne i 2018 sette av netto ca. 800 000 kroner på disposisjonsfond og 825 00
kroner på bundne fond.
Virksomhet for oppvekst kunne sette av ca. 1,8 mill. kroner på disposisjonsfond. En del av dette er
lønnsmidler som vil bli brukt i 2019. I tillegg har virksomheten satt av 530 000 kroner på bundne fond
knyttet til øremerkede tilskudd.
Nav har satt av 1,2 mill. kroner på disposisjonsfond og 350 000 kroner på bundne fond.
Samlet har enheten brukt 3,7 mill. kroner i fondsmidler i 2018.
Årsakene til overskuddet er økte inntekter knyttet til søknader om tilskudd, sykepenger og refusjoner.
Det har vært lite bruk av vikar ved sykdom, og det er bevilgninger som vi ikke har klart å gjennomføre,
og derfor er overført til bruk i 2019.
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Årsmelding 2018

Kultur og oppvekst
Status økonomi
Fra fellesområdet for enheten er det overført 300 000 kroner til fond knyttet til at bevilgningen som ble
gitt til sosial ulikhet /barnefattigdom ikke ble brukt i 2018. Det etableres en egen tilskuddsordning
kontingentkasse/fritidstilskudd i 2019 hvor midlene vil bli benyttet.

Kultur
Viktige hendelser og resultater i 2018








Ansatt ny bibliotek- og litteraturhussjef, frivillighetskoordinator og kulturhusansvarlig
Etablert meråpent og selvbetjent bibliotek.
Ny rekord i antall spillemiddelsøknader, etablering av bedre samarbeidsrutiner med Bamble
idrettsråd og utviklingssatsning for kommunens idrettslag.
Bamble kulturskole har som en av få kulturskoler blitt plukket ut til å delta i
kulturskoleutviklingsprosjekt i til Nordea bank og Norsk kulturskoleråd
Oppgradering av lydanlegg, lysanlegg og scenetepper på Sentrumsgården kulturhus
Igangsettelse av kystkulturseminar i regi av Bamble bibliotek- og litteraturhus og Telemark
museum
Diverse utviklingstiltak for musikk- og festivalbyen Langesund herunder sommerbrosjyre, kickoff-arrangement, gatemusikerprosjekt og økt fokus på arrangementssikkerhet.

Dette jobber vi videre med
2019 domineres av arbeid med Framtidas ungdomsskole. Virksomheten er tungt involvert i
kulturfunksjonene, idrettsfunksjonene, kunstnerisk utsmykning i tillegg finansiering via spillemidler.
I løpet av 2019 fremmer virksomheten to planer til politisk sluttbehandling:



Plan for Bamble kulturskole
Plan for den kulturelle skolesekken i Bamble.

På grunn av Grasmyrprosjektet utsettes oppstart av følgende planer til 2020




Hovedrevisjon av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Utarbeidelse av nytt felles utleiereglement og bookingsystem for kommunale kultur-, idretts- og
møtelokaler.
Revisjon av handlingsplan for kystkultur

Andre tiltak


Musikk- og festivalbysatsning med særlig vekt på ungdom, sikkerhetsseminar,
kompetansebygging og styrking av Skagerakfestivalene jf. politisk vedtatt strategi.
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Årsmelding 2018







Vurdere regional musikkturismesatsning i samarbeid med den nye fylkeskommunen, regionens
viktigste arrangører og festivaler, destinasjonsselskaper, hotellkjeder, fergeselskap og andre
kommuner
Lydreguleringer i Langesund sentrum
Det nasjonale bokåret 2019 og bibliotekets barnefattigdomsprosjekter
Planlegge Bamble kulturskole sitt 25-årsjubileum i 2020 og fullføre Nordeaprosjektet
Ny strategi for kystkultur etter at kommunestyret har vedtatt å ikke bygge kystkultursenter
Innsparinger på ca. 10 % av virksomhetens budsjett.

Status økonomi
Avvik budsjett 2018 - regnskap 2018
Virksomheten gikk med overskudd på 70 674 kroner i 2018. Overskuddet ble avsatt til enhetens
driftsfond.
Økonomisk utvikling 2017 til 2018
Virksomheten økte sin omsetning med 1,6 mill. kroner fra 2017 til 2018. Dette skyldes i hovedsak
budsjettøkning / ekstrabevilling på tilskuddsposter, utstyr til kulturskolen, færre vakanser og
lønnsøkning.
Kulturskolen har de siste årene slitt med lavere elevtall som har gitt underskudd. Dette har i 2018 blitt
løst, og man går i balanse. Men kulturskolen er fortsatt sårbare med lite driftsmidler annet enn til
forestillinger.
Avsetninger til fond
Virksomheten har satt av 1,8 mill. kroner til fond hvorav ca. halvparten er avsetning til bundne fond og
halvparten avsetning til disposisjonsfond.
Avsetning til bundne fond gjelder ubrukte midler i prosjekter som har øremerket finansiering fra
eksterne finansiører og sponsorer, som for eksempel Skagerakfestivalene, Hogstprosjektet,
barnefattigdomstiltak etc.
Avsetning til disposisjonsfond gjelder ubrukte midler i prosjekter som har en øremerket bevilgning fra
kommunestyret slik som f. eks. tilskuddsordninger, musikk- og festivalbysatsning, utstyr til kulturskolen
etc. Virksomhetens regnskapsmessige overskudd på 70 674 kroner ble avsatt til enhetens driftsfond.
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Status mål

Overordnet mål

Mål

Øke andel elever med
rabattert elevplass

Øke andel
fremmedspråklige barn i
kulturskolen

3. Bamble
kommune skal
imøtekomme
lokalsamfunnets
krav og behov for
tjenester gjennom
helhetlig
prioritering,
effektiv
organisering og
innovativ
oppgaveløsning

Øke andel
grunnskoleelever som har
tilbud i kulturskolen

Indikator

Andel elever i prosent

Prosentandel

Andel elever i prosent**

Ønske
t
result
at
2018

7,5 %

3,5 %

20,0 %

Oppnåd
d
resultat

7,3 %

10,3 %

17,8 %

Øke andel gutter i
kulturskolen

Andel i prosent

38,0 %

33,5 %

Øke antall besøk ved
biblioteket

Besøk pr innbygger

4,5

4,8

Beskrivelse mål

Godt resultat selv
om det er 0,2
prosentpoeng lavere
enn målet.
Her har vi et godt
resultat. Lærerne er
veldig
oppmerksomme på
at foresatte/elever
som sliter med
språket trenger
ekstra oppfølging. Vi
har også god hjelp
fra VIVA i fht
rekruttering fra
deres brukere.
Kulturskolen har
lange ventelister på
mange fag - men
uten økte
bevilgninger, så er
det ikke realistisk å
nå målet på 20%.
Ser man på
Kostratallene har
Bamble kulturskole
drevet svært
kostnadseffektivt.
Vi har også en
tydelig, lavere
økonomisk prioritet
enn
nabokommunene,
gjennomsnittet
i kostragruppe 8 og
landsgjennomsnittet
u/ Oslo.
Vi jobber med dette
ved å tilpasse
undervisningen slik
at det skal bli gøyere
for gutter å delta.
Dette er et langsiktig
arbeid, men
utviklingen går i
riktig retning for
tiden.
Godt resultat, særlig
siden besøkstelleren

6/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune - 19/03669-7 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune : Årsmelding 2018 - Del 2

Årsmelding 2018
var ute av drift i
januar og februar
2018.

Øke antall godkjente
spillemiddelsøknader

Økte utlån ved biblioteket

9. Bamble skal
være en av
Norges fremste
kystkulturkommu
ner

Antall

Utlån pr innbygger

8

5,3

10

4,2

Langesund skal bli en av
Norges fremste musikk- og
festivalbyer.

Totale billettinntekter fra
konsertvirksomhet fra de
store billettselskapene
dividert på totalt antall
innbyggere. Kilde Norsk
kulturindeks.

1 200

965

Andelen elever med
redusert avgift/friplass i
kulturskolen skal være
minst 5 %

Andel elever med
rabattert plass basert på
lav inntekt i husstanden
måles ved manuell
utregning fra
kulturskolens fagsystem.
(=Elevavgift lav sats /
antall elever).

4,0 %

7,3 %

Bamble kommune
skal ha et rikt og
variert
fritidstilbud for
alle barn og unge.
Øke andel barn i
grunnskolealder som har
tilbud i kulturskolen

Antall elever i
kulturskolen dividert med
antall barn i
grunnskolealder
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18,0 %

17,8 %

Resultatet er godt
og gjelder antall
spillemiddelsøknade
r utarbeidet i 2018
og innsendt til
fylkeskommunen i
januar 2019.
Det er vanskelig å si
hvorfor vekst i besøk
ikke gir samme vekst
i utlån. Dette er
imidlertid en trend
vi ser nasjonalt,
besøket øker uten at
utlånet øker
tilsvarende. En
mulig forklaring er
at sterkere satsning
på arrangement og
litteraturhusfunksjo
ner, fører til at flere
oppsøker biblioteket
som møtested mer
enn som utlånssted.
Målet for 2018 er
for ambisiøst.
Bamble er en av
kommunene i landet
som har høyest
omsetning av
konsertbilletter pr
innbygger. Siste
måling ligger 139 %
over
landsgjennomsnittet
men vi lavere vekst
enn
landsgjennomsnittet
.

Bra :-)

Kulturskolen har
lange ventelister på
mange fag - men
uten økte
bevilgninger, så er
det ikke realistisk å
nå målet på 20%.
Ser man på KOSTRA
tallene har Bamble
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kulturskole drevet
svært
kostnadseffektivt.
Vi har også en
tydelig, lavere
økonomisk prioritet
enn
nabokommunene,
gjennomsnittet
i kostragruppe 8 og
landsgjennomsnittet
u/ Oslo.

Øke andel elever med
nedsatt funksjonsevne til to
prosent.

Øke andel
fremmedspråklige barn i
kulturskolen slik at det
gjenspeiler gjennomsnittet
i befolkningen.

Bamble kommune
skal legge til rette
for økt frivillige
engasjement.

Antall elever med nedsatt
funksjonsevne dividert på
totalt antall elever i
kulturskolen

Andel elever med
fremmedspråklig
bakgrunn dividert på
totalt antall elever i
kulturskolen. Manuell
telling fra fagsystem
basert på etternavn til
foresatte.

Øke andel gutter i
kulturskolen til 40 prosent.

Antall gutter dividert på
totalt antall
kulturskoleelever. Tall
hentes fra fagsystemet.

Bedre uttelling på
momskompensasjonsordni
ngen for frivillige
organisasjoner innen
kulturfeltet

Totalt sum
merverdiavgiftskompensa
sjon utbetalt til frivillige
foreninger i Bamble innen
kulturfeltet dividert på
totalt antall innbyggere
dividert på 1000. Kilde:
Norsk kulturindeks
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0,5 %

9,0 %

34,0 %

35

1,3 %

10,3 %

33,5 %

19

Vi er tydelige på at
elever med nedsatt
funksjonsevne som
ikke har andre
fritidsaktiviteter blir
prioritert ved
opptak. Lærerne
legger ned ekstra
innsats mot de
elevene som trenger
det, og kulturskolen
gir derfor et ok
tilbud til disse
elevene ut fra
rammene vi har.
Her har vi et godt
resultat. Lærerne er
veldig
oppmerksomme på
at foresatte/elever
som sliter med
språket trenger
ekstra oppfølging. Vi
har også god hjelp
fra VIVA i fht
rekruttering fra
deres brukere.
Vi jobber med dette
ved å tilpasse
undervisningen slik
at det skal bli gøyere
for gutter å delta.
Dette er et langsiktig
arbeid, men
utviklingen går i
riktig retning for
tiden.
Resultatet for
Bamble er bra og
ligger 14 % over
landsgjennomsnittet
. Resultatet gjelder
kun frivillige
foreninger innen
kunst og kultur, så
idrettslag er for
eksempel ikke
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inkludert. Målet er
urealistisk høyt og
bør justeres i
framtiden.
Vi bør vurdere å
stryke dette målet
siden det er oppført
to ganger.

Bamble kommune
skal opprettholde
og videreutvikle
biblioteks- og
litteraturhustilbud
et.

Øke antall godkjente
spillemiddelsøknader

Antall godkjente
spillemiddelsøknader skal
økes

Antall deltakere på
arrangement pr innbygger.

Totalt antall deltakere på
bibliotek- og
litteraturhusarrangement
dividert på totalt antall
innbyggere
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12,0

0,04

10,0

0,10

Resultatet er godt
og gjelder antall
spillemiddelsøknade
r utarbeidet i 2018
og innsendt til
fylkeskommunen i
januar 2019.
Resultatet er bra.
Arrangementsbesøk
et bør sees i
sammenheng med
det totale besøket.
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Barne- og familievern
Viktige hendelser og resultater i 2018
Barnevernet:





I 2017 fikk barnevernet ansvar for 5 ungdommer som trengte ulike omsorgstiltak. Dette har
vært kostnadskrevende tiltak som har fått full uttelling i 2018, og har bidratt til underskuddet i
barnevernet.
Barnevernet har også hatt et svært høyt sykefravær med 12,5 %. Vi har ikke hatt mulighet til å
sette inn vikar, da dette krever mye tid til opplæring og kjennskap til sakene vi jobber med. Noe
som igjen fører til økt slitasje resten av de ansatte. Faren for nye sykemeldinger øker.
Barnevernet har deltatt på tjenestestøtteprogrammet (et kompetanseheving for ansatte i
barnevernstjenesten, som er en del av statens satsing på barnevernet. Vi har også hatt to
ansatte på videreutdanning.
I 2016 kom det en høyesterettsdom som medførte at avlastere skulle regnes som arbeidstakere
og ikke oppdragstakere. Dette medfører at de får rettigheter etter arbeidsmiljøloven. I 2018 har
vi arbeidet med hvordan dette skal tolkes i forhold til besøkshjem, støttekontakter o.l.
Konklusjonen så langt er at også disse i hovedsak må regnes som arbeidstakere.

Enslige mindreårige:


Antall enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge har gått kraftig ned, dette har
medført at vi ikke ble anmodet om å bosette enslige mindreårige flyktninger i 2019. Da dette
arbeidet i all hovedsak blir finansiert av statlige tilskudd medfører dette at tjenesten for enslige
mindreårige flyktninger må bygges ned.

Dette jobber vi videre med
Barnevernet:




Arbeide med å vurdere om vi kan bruke ressursene våre knyttet til hjelpetiltak på en bedre
måte.
Arbeide med å få ned sykefraværet
Arbeide med hvordan overgangen fra oppdragstaker til arbeidstaker vil slå ut økonomisk og
praktisk i forhold til arbeidstidsbestemmelsene. Samt om det bør medføre endringer i
forhold kommunens arbeidsgiverpolitikk.

Enslige mindreårige:


Strandgata bofellesskap skal legges ned i løpet av høsten 2019. Arbeidet skjer i
overensstemmelse med kommunens retningslinjer for omstilling og nedbemanning.
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Status økonomi
Barne- og familievernet samlet utenom tjenestene til enslige mindreårige hadde et underskudd på 237
000 kroner. Dette ble dekket av overskudd fra Oppvekst. Årsaken til underskuddet er knyttet til økte
utgifter i barnevernet.
Barnevernet alene gikk med 1,8 mill. kroner i underskudd. Hovedgrunnen til dette er at vi i 2017 fikk 5
ungdommer som trengte omsorgsbaser. De øvrige tjenestene på Barne- og familievernet dekket 1,6 mill.
kroner av underskuddet.
Arbeidet med Enslige mindreårige skal i utgangspunktet dekkes av statlige tilskudd til bosetting, men i
2015 bevilget kommunestyret 2,2 mill. kroner fordi den daværende finansieringsordningen ikke dekket
utgiftene. I 2018 hadde arbeidet knyttet til enslige mindreårige et samlet overskudd på.7,8 mill.
kroner. Av disse vil 2,2 mill. kroner tilbakeføres til kommunen, 4,4 mill. kroner, ble satt inn på et
driftsfond til å møte forventet nedgang i inntekter og 1,2 mill. kroner ble satt inn på bundne fond da de
er knyttet tilskudd til enkelt person
Det er varslet at vi de neste årene ikke blir bedt om å bosette enslige mindreårige, og bygger derfor
ned boligene. dette vil ta noe tid da vi samtidig må ivareta de ungdommene som bor her.
Prognosen fremover viser at tilskuddet vil reduseres med - 6,8 mill. kroner neste år, ytterligere 3,2 mill.
kroner i 2020 deretter - 7 mill. kroner i 2023.

Status mål
Overordnet
mål

Mål

Bamble kommune skal
ha god kvalitet på sine
barneverntjenester.

5.Bamble
kommune skal
gi tidlig hjelp til
barn og familier
som trenger
bistand

Indikator

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Alle saksbehandlere i
barnevernet skal ha
høyskoleutdanning
med tilleggsutdanning

100

92

Ansatte i to mindre
stillinger har
høyskoleutdanning uten
videreutdanning.

Andel undersøkelser
med behandlingstid
innen 3 måneder

100,0 %

100,0 %

Alle undersøkelser er
behandlet innen fristen

Unngå brudd i
fosterhjem

0,0

0,0

Vi har ikke hatt brudd i
noen fosterhjem

10

2

Fikk ikke anmodning om
flere fra IMDI

Bosette 10 enslige
mindreårige

Dette er en liten avdeling
som blir veldig sårbar for
sykemeldinger, da det
ikke settes inn vikar.

Foreldreveiledning/
hjemmebaserte tiltak
skal i minimum 75 % av
tiltakene utføres av
familieteamet

Følge opp alle barn i
fosterhjem i henhold til
de krav loven setter:

Ønsket
resultat
2018

Andel barn med
tilsynsfører
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75

70

100,0 %

100,0 %

Pga. av
langtidssykemeldinger har
vi ikke klart å oppnå
målet.
Pr. 31.12.2018. Dette kan
variere noe i løpet av
året.
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Oppvekst
Viktige hendelser og resultater i 2018
Friskvern i skjærgårdshallen har hatt en ytterligere vekst. Det er inntil 100 deltaker per time på
styrketreningstilbudet. Det er 14 tilbud og 15 enkelt-frivillige, instruktører og frivillige organisasjoner
bidrar.
"ALLEMED", dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge i forhold til fritidsaktiviteter ble
avholdt. 13 lag og foreninger deltok sammen med kommunalt ansatte. Det ble utarbeidet 7 tiltak som
skal jobbes videre med.
Frisk Bris har gitt tilbud til 5 % flere mennesker i 2018. 260 nye personer fikk et tjenestetilbud på Frisk
Bris i tillegg til de som har fått oppfølging som varer lengre enn ett år. Samarbeidet med Arbeidsrettet
rehabiliterings poliklinikk på sykehuset Telemark (ARR) er videreutviklet. Psykologspesialist fra ARR har
faste arbeidsdager på Frisk Bris for å skape et sømløst tilbud. Sykehuset, Frisk Bris og deltaker vurderer
sammen hvilke deler av spesialisthelsetjenesten som er hensiktsmessig å bruke. I tillegg er det sammen
med NAV og Sykehuset Telemark etablert et prosjekt for å hjelpe mennesker med moderate og alvorlige
psykiske lidelser tilbake til jobb.
Fritid for barn og unge. De fire ungdomsklubbene er godt besøkt med mellom 10 til 35 besøkende per
kveld. De fleste ungdommene ønsker seg et sted "å henge" sammen med andre ungdommer. Det er
fokus på sunn mat, fysisk aktivitet og det settes i gang ulike aktiviteter på ungdommenes premisser. Det
er mål om inkludering, tilhørighet og skape et godt ungdomsmiljø. Det opprettet snapchatprofil for to av
klubbene og det fungerer godt som info om aktuelle aktiviteter på klubben.
Helsesøster, jordmor og miljøterapeuter. Miljøterapeutene ble tatt ut av stab i fritidsklubb for å kunne
jobbe oppsøkende på andre måter. Ønsket er å kunne være der ungdom er, ha andre sosialfaglige
ettermiddag/kvelds tilbud og kunne samarbeide med andre kommuner om ungdom.
Det er ny undervisning i sex og samliv i 3. og 8.klasse. Det er også nytt at førsteklassesamtale og
helseundersøkelse gjøres sammen med lege. Det er utarbeidet et program for foreldremøter i
samarbeid med fysioterapeut i forbindelse med Liv og røre-satsingen i skole. "Min livsstil" som er et
egenrapporteringsverktøy for elevene knyttet til deres helse og utvikling er tatt i bruk i 8.trinn sammen
med undervisning og helsesamtaler. Det er tilbudt depresjonsmestringskurs for ungdom i videregående.
Handlingsplan for økt frivillighet ble vedtatt og planen legger føringer for samskaping mellom
kommunen og det frivillige.
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Dette jobber vi videre med
Forskningsprosjektet FORKOMMUNE-prosjektet HelseSamArbeid - "Helsefremmende samarbeid for å
styrke arbeidsdeltakelse". Stort forskningsprosjekt finansiert av forskningsrådet. To
prosjektdeler; utvikling av systematikk rundt mennesker som står i fare for å utvikle langtidsfravær
og utvikling av systematikk rundt oppfølgingen av mennesker som står utenfor arbeidslivet.
Folkehelsearbeidet skal ha videre fokus på hverdagsaktiviteter med holdningskampanje og
kompetanseheving til innbyggerne. Handlingsplan for folkehelse skal revideres i 2019.
Fremtidens ungdomsskole / Grasmyr prosjektet vil få prioritet i forhold til utvikling av fritid, kultur og
folkehelse og utvikle et godt psykososialt helsetilbud.
Helsestasjon skal styrkes digitalt for å kunne motta elektroniske epikriser og dialogmeldinger slik at det
kan bli raskere mottak av fødselsepikriser og tilbud om hjemmebesøk samt tettere dialog med
fastlegene rundt barn og ungdom. Ønsker også å kunne tilby mer foreldreveiledning.
Fritidsklubbene vil ha fokus på rekruttering til Tirsdagsfjæra, flere jenter på klubbene og utvikle
juniortilbud.

Status økonomi
Oppvekst har brukt ca. 1,4 mill. kroner mindre på lønn enn budsjettert. Dette er knyttet til vakanse i
stilling. Alle stillingene ble besatt siste halvdel i 2018.
I tillegg hadde vi 455 000 kroner mer i inntekter enn budsjettert. Dette er i hovedsak knyttet til
sykelønnsrefusjon. Virksomheten satte netto av 1,6 mill. kroner på disposisjonsfond. I tillegg dekket vi
det resterende underskuddet på 242 698 kroner knyttet til Barn og familievernet.
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Status mål
Overordnet
mål

5. Bamble
kommune skal
gi tidlig hjelp til
barn og
familier som
trenger bistand

8. Bamble
kommune skal
vektlegge
forebygging og
tilrettelegge for
mestring av
eget liv
Bamble
kommune skal
ha et rikt og
variert
fritidstilbud for
alle barn og
unge

Mål

Indikator

Redusere antall
ungdomsskoleelever
som har mange
depressive symptomer

Antall
ungdomsskoleelever
med mange depressive
symptomer

Ønsket
resultat
2018
10,0 %

Oppnådd
resultat

14,0 %

Øke andel familier som
får hjemmebesøk av
jordmor og helsesøster

Andel nyfødte med
hjemmebesøk innen to
uker etter hjemkomst

100,0 %

74,4 %

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

Antall tidlig
sykemeldte med
lettere psykiske
lidelser som får
oppfølgning av Frisk
Bris

55

73

Tilby fritidsklubb, ferieog fritidstilbud til alle
barn og unge

Fritidssenter, antall
dager åpen per uke i
gjennomsnitt

2

2

Beskrivelse mål
Resultatene fra Ungdata
viser en økning. Det gir
bekymring.
Ikke alle ønsker
hjemmebesøk men alle får
tilbudet. Økt
jordmortilbudet for å møte
dette kravet på at alle skal
få mulighet for
hjemmebesøk 3 døgn etter
fødsel grunnet færre
liggedøgn på sykehuset.
Dette krever at
helsestasjon får journal fra
sykehuset innen tidskravet.
Digital kommunikasjon
forventes på plass 2019.
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Flyktningearbeidet
Viktige hendelser og resultater i 2018
Anmodningstall og bosettinger
Vi har i 2018 bosatt 24 flyktninger etter avtale med IMDI. Det har også kommet 7 flyktninger via
familieinnvandring. Vi ble anmodet om å bosette 22 stk. i 2019. Vi er nå på et svært lavt antall som vi
skal bosette, ca. 60% lavere enn det som vi har lagt opp til de senere årene. Dette vil ha mye å si for
inntektene til kommunene. Utgiftene vil naturligvis også synke, men vi er i prosess for å justere riktig
størrelse på integreringsapparatet som gir rett balanse i forhold til tjenesteomfang og økonomi.
Nedgang i økonomisk sosialhjelp
Det er gledelig å se at vi går ned med ca. 25% på utbetaling av økonomisk sosialhjelp til flyktninger. Den
viktigste faktoren er at flere kommer i arbeid. Dette er noe som det jobbes kontinuerlig med. God
kartlegging, tett oppfølging og riktige hjelpetiltak til rett tid har nok bidratt til rett utvikling her.
KS- utviklingsprogram
Bamble kommune har deltatt i KS sitt utviklingsprogram innenfor feltet integrering. Gruppen fra Bamble
har bestått av 9 personer fra ulike administrative sentrale roller innen feltet, samt en politiker. Gruppen
har ut ifra analyser og kartlegging av egen drift funnet fram til 12 tiltak som enten allerede er iverksatt
eller som skal videre utdypes og mest sannsynlig iverksettes/implementeres. Programmet startet opp
høsten 2016 og ble avsluttet høsten 2018. Gruppens deltakere er svært fornøyd med både
programmet og tiltakene som nå er fremarbeidet.
Digitalisering
I løpet av 2018 har alle som går i våre grunnskoleklasser for voksne fått hver sin bærbare pc, som også
kan brukes hjemme. Alle bøkene som i dag brukes til undervisning i vår grunnskole er digitale. dette er
blant annet et av tiltakene som kom frem under arbeidet i KS utviklingsprogram.

Dette jobber vi videre med
Bosettinger
Vi skal bosette 22 flyktninger i 2019. IMDI og KS signaliserer at de vil prøve å stabilisere antallet
fremover, slik at vi slipper unødige svingninger. Vi må derfor regne med å ha 22 bosettinger pr år de
nærmeste årene fremover. Vi vil inneværende år satse på å videreføre mange gode tiltak som er i gang
og beholde mye av dagens integreringsapparat. Vi reduserte noe av bemanningen i 2018, slik at vi er
noe forberedt på den enorme nedgangen i bosettinger. Vi har dessuten et fond som vi vil bruke ved
eventuelt fremtidige underskudd. Målet er å få utgiftene så lavt som mulig, spesielt økonomisk
sosialhjelp som kan gjøre at vi forebygger for fremtidig drift med lavest mulig utbetalinger av økonomisk
sosialhjelp.
Tomleie
Virksomheten er i prosess for å redusere tomleieutgiftene. Det er stor nedgang i behovet for boliger,
samtidig som det private markedet er mer åpent for å leie ut til flyktninger.
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3 KUM-midler søknader
Vi ønsker stadig å forbedre oss og vil følge opp ulike forbedringstiltak som vi blant annet kom frem til via
KS- utviklingsprogram. I 2019 søker vi også på 3 ulike KUM (kommunale utviklingsmidler) - midler fra
IMDi. To av søknadene er i samarbeid med nabokommuner/fylkeskommune. Den siste er kun for vår
kommune, der vi ønsker midler til å lage god kvalifisering (over lengre tid enn normalt løp) til den
gruppa som har lav eller ingen skolebakgrunn - altså de som trenger mest hjelp for å bli attraktive i
Norges arbeidsmarked.

Status økonomi
Flyktningearbeidet i Bamble kommune skal drives av de statlige tilskuddene kommunen mottar de 5
første årene etter at en flyktning er bosatt i kommunen. De siste årene har kommunen bosatt et relativt
høyt antall flyktninger, og derfor også fått høye inntekter. Mottaksapparatet (bosetting, integrering og
undervisning) blir også mer robust når vi har en større gruppe. Dette betyr at inntektene har økt, uten
samme vekst i kostnadene. I 2018 kunne vi sette av netto 6 mill. kroner på disposisjonsfondet
(flyktningefondet) og 1 mill. kroner på bundne fond (knyttet til ekstrasøknader til enkelt personer).
I tillegg har det blitt jobbet bra i samarbeid med Nav, slik at antall flyktninger som mottar økonomisk
sosialhjelp er redusert.
Nedenfor er en oversikt over antall flyktninger innenfor 5 årsperioden fra 2015 og prognosen fremover.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

193
201
219
204
186
165
134
114
IMDi har gitt signaler til kommunen om at dagens anmodningstall er omtrent det vi kan forvente
fremover. Dette betyr at vi forventer en kraftig nedgang i antall flyktninger de neste årene. Det fører
også til nedgang i inntektene fra 39,5 mill. kroner i integreringstilskudd i 2018 til en prognose på 21 mill.
kroner i 2022.
Utfordringen fremover blir derfor å tilpasse tjenestene til fremtidig behov og økonomi.
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Status mål

Overordnet mål

Mål

1. Bamble skal ha økt
befolkningsvekst på
samme nivå eller
høyere enn nasjonal
vekst

Vi skal
opprettholde
dagens bosettinger
av flyktninger

Indikator

Antall

1. Andel flyktninger som
er i arbeid/utdanning
(vgs/høyskole) 1 år etter
introduksjonsperioden.
2. Andel flyktninger som
er i arbeid/utdanning 2
år etter introperioden.
3. Andel flyktninger som
er i arbeid/utdanning 3
år etter
introduksjonsperioden.

4. Bamble kommune
skal bidra til et
arbeidsliv som gir økt
deltakelse

Få flest mulig
flyktninger i
arbeid/utdanning
raskest mulig.

Ønsket
resultat
2018

Oppnådd
resultat

60

- 94

40,0 %

44,0 %

50,0 %

56,0 %

65,0 %

77,0 %

4. Andel flyktninger som
er i arbeid/utdanning 4
år etter
introduksjonsperioden.

80,0 %

65,0 %

5. Andel flyktninger som
er i arbeid/utdanning 5
år etter
introduksjonsperioden

70,0 %

67,0 %

Antall flyktninger som
mottar sosialstønad
etter 5 års perioden.

Antall flyktninger som
mottar sosialstønad
innenfor 5 årsperioden

Sum på sosiale ytelser til
flyktninger etter 5 års
perioden (i 1.000-kr).

72

64

6 600

78

70

7 062 432

Beskrivelse mål
Vi har bosatt 24
flyktninger (inkl 2 EM),
+ 7 stk som har
kommet via
familieinnvandring.

Tiltakene har enda ikke
effekt for denne
gruppen, men siden det
er positiv utvikling på 1,
2 og 3 års indikatorene,
så regner vi med at
effekten kommer til
denne indikatoren ved
neste måling (om et
år).

Målingen for 2017 ble
korrigert til å være 104.
Resultatet for 2018 er
derfor veldig gledelig,
en nedgang i antallet
på ca 25%.
Noe høyt, men færre
som har dette som
"hovedinntekt". Flere
som trenger
supplerende pga
husleieutgifter og at de
er i utdanning.
Målingen for 2017 ble
korrigert i etterkant til
være 8,5 mill, så vi har i
2018 en nedgang på ca
1,5 mill (ca 25%) som
står i stil med
nedgangen i antallet
som mottar sosialhjelp.
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Sum på sosiale ytelser til
flyktninger innenfor 5
årsperioden (i 1.000-kr.)

6. Bamble kommune
skal ha
læringsresultater som
ligger over
landsgjennomsnittet

Få høyest mulig
grunnskolepoeng
for
flyktningeungdom

Grunnskolepoeng for
flyktninger (10.
klassinger) som ble
bosatt før de ble 7 år.
Grunnskolepoeng for
flyktninger (10.
klassinger) som ble
bosatt mellom 7-16 års
alderen.

Side 51 av 83

4 000

40

36

4 101 230

0

32

Det var ingen tidligere
flyktninger som tok
eksamen dette året
som ble bosatt før de
ble 7 år.
Dette er noe lavere enn
tidligere, men dette vil
variere veldig fra år til
år, da det gjelder veldig
få personer.
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NAV
Viktige hendelser og resultater i 2018
Talenthus
NAV startet Talenthuset i 2017, i samarbeid med Frisk Bris, for å ha et eget "hus" til å følge opp unge
under 30 år som har nedsatt arbeidsevne helt uavhengig av ytelse. I 2018 har vi hatt dedikerte ansatte
som har jobbet fast på Talenthuset. Ungdommen er meget fornøyd med den tette oppfølgingen de får
der! I 2018 hadde vi 13 stk. som startet opp igjen på skole og 13 stk. som fikk seg hel -eller deltidsjobb.
Totalt var det det 51 unge som ble fulgt opp på Talenthuset. Talenthuset fungerer også som en aktivitet
for de som mottar sosialhjelp under 30 år.
Bruktbutikk/Secundus
Bruktbutikken Secundus åpnet 1.okt i 2018. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og VIVA.
Butikken ligger på Stathelle rett ovenfor NAV-kontoret. Hovedmålet er at vi skal hjelpe familier med å
skaffe seg billig fritidsutstyr slik at alle barn kan være med på aktiviteter. I tillegg skal dette være en
plass hvor vi hjelper mennesker til å være i aktivitet og lære flyktninger norsk ved hjelp av
praktisering. Det ble ansatt 2 stk. i butikken. En daglig leder og en assistent. Allerede det første halvåret
har vi tatt imot 19 personer i praksis. Det er gjennomsnittlig 7 personer på ulike nivåer i aktivitet hver
dag. I tillegg har Secundus tatt imot andre oppdrag som å innrede en hardbruktsbolig og andre boliger.
Dette mener vi er en fornuftig ordning som vi skal gjøre mer av i 2019. Her sparer NAV penger på
sosialbudsjettet og Secundus får etterlengtede oppdrag for praksiskandidatene. Omsetningen har
vært rundt 10 000 kroner i måneden.
Sosialhjelp for flyktninger som har vært i Norge mer enn 5 år
I 2018 utbetalte NAV og VIVA 7 mill. kroner i sosialhjelp for denne gruppen. I 2017 utbetalte vi 8,5 mill.
kroner. Denne nedgangen er vi svært fornøyd med! Mange flyktninger kom seg ut i arbeid og ble
selvforsørgende. Dette er har sammenheng med godt arbeidsmarked og god og tett oppfølging av
flyktningene på NAV og VIVA. NAV og VIVA har gjennom hele året samarbeidet godt rundt denne
gruppen og har også satset mer på kompetansehevning rundt den enkelte.

Dette jobber vi videre med
I 2019 skal vi jobbe videre med:
- Vi skal fortsette driften av Talenthuset og utvikle dette til å bli enda bedre
- Vi satser videre på Bruktbutikken
- Vi skal jobbe med å få enda flere flyktninger ut i arbeid, med mål om selvforsørgelse
- Vi skal jobbe sammen med boligkontoret rundt prosjektet "Eie først". Målet er å få flere
sosialhjelpsmottakere ut av leiemarkedet og bli eiere av egen bolig.
- Vi skal jobbe for at alle unge under 30 år som mottar sosialhjelp skal ha en meningsfull aktivitet hver
dag
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Status økonomi
I 2018 gikk NAV totalt sett i balanse. NAV har fortsatt et overskudd på kvalifiseringsstønaden. De siste
årene har færre mottatt denne ytelsen. Dette har sammenheng med at NAV har gjort konkrete
vurderinger i forhold til hvem som har krav på denne ytelsen og at loven krever at brukere skal ha et
fullt ukeprogram. Det er også flere på kvalifiseringsstønad som er avsluttet fordi de har kommet i
jobb. NAV jobber med å få flere kandidater inn på kvalifiseringsstønaden i 2019. Underskuddet retter
seg mot bruk av sosialhjelp. Det er verd å merke seg at sosialhjelpsutgiftene ikke har økt i 2018 i forhold
til 2017, men gått noe ned.
Det er avsatt ca. 1.2 mill. kroner på fond.
NAV mottok midler fra Fylkesmannen som ikke ble benyttet i sin helhet i 2018 og derfor overført til
2019.
Det ble også satt av 600 000 kroner som var ubrukte midler til bruktbutikken Secundus . Dette skal også
benyttes til samme formål i 2019.

Status mål

Overordnet mål

Mål

Redusere antall brukere med
barn som mottar sosialhjelp

4. Bamble
kommune skal
bidra til et
arbeidsliv som gir
økt deltakelse

Redusere antall unge under 30
år som mottar sosialhjelp.
Minst 65% av de unge som
deltar på Talenthuset skal
komme seg tilbake til jobb eller
utdanning.

Øke andel sosialhjelpsmottakere mellom 30-66 år
som i løpet av året har begynt
på skole eller begynt i arbeid
Øke andel
sosialhjelpsmottakere
mellom 17-29
år som i løpet av året
har begynt på skole
eller begynt i arbeid

Indikator

Ønsket
resultat
2018

Oppnådd
resultat

Manuell telling i
fagsystemet Velferd

50,0

51,0

Antall unge under
30 år som kommer i
jobb eller utdanning
etter deltakelse på
Talenhuset

60,0 %

56,0 %

Manuell telling i
fagsystemet Velferd

30,0

43,0

Manuell telling i
fagsystemet Velferd

25,0

23,0

Manuell telling i
fagsystemet Velferd

45,0

35,0
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Beskrivelse
mål
Vi jobber
fortsatt tett
med denne
målgruppen.

Dessverre ser vi
en liten
oppgang her i
2018
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Voksenopplæring, frivillighetssentral og aktivitet
Status økonomi
På området voksenopplæring har det vært en nedgang i etterspørsel. Vi har derfor i større grad valgt å
kjøpe tjenester fra Skien kommune. I 2018 hadde vi et nesten 1 mill. kroner i overskudd som ble satt av
på disposisjonsfondet.
Frivillighetssentralen, Herre senteret og Clark gikk i balanse.

Frisk Bris
Viktige hendelser og resultater i 2018
Frisk Bris er kommentert under virksomhet Oppvekst.

Status økonomi
På Frisk Bris gikk budsjettet i balanse.
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Helse og omsorg
Viktige hendelser og resultater i 2018
Helse og omsorg har hatt et aktivt og hektisk år, med utarbeidelse av flere planer, gjennomføring av
prosjekter, sterk satsning på velferdsteknologi m.m. Den enkelte virksomhet beskriver selv mer detaljert
hva som er arbeidet med og oppnådd i 2018. Det er imidlertid noen felles områder som løftes frem.
Helse- og omsorgsplan
Enheten har utarbeidet en helhetlig helse- og omsorgsplan. Planen består av fire dokumenter som er
vedtatt i kommunestyret.





Helse- og omsorgsplan - utvikling og dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene, k-sak
67/18
Helse- og omsorgsplan - habilitering og rehabilitering, k-sak 66/18
Helse- og omsorgsplan - implementering og bruk av velferdsteknologi, k- sak 112/18
Helse- og omsorgsplan - digitalisering, kompetanse og rekruttering, k-sak 113/18

Planarbeidet har vært svært omfattende, med bred deltakelse fra enhetens ledelse og ansatte,
tillitsvalgte, vernetjeneste og politikere. Planarbeidet gir godt grunnlag for hvordan helse- og
omsorgstjenesten bør utvikles, og hvilke oppgaver og områder som skal prioriteres. Planarbeidet tar
høyde for de utfordringer som kommer i omstillings- og innsparingsprosessen 2019-2021.
Fastlegetjenesten
To leger ved Langesund legesenter sa opp sine stillinger, og det viste seg umulig å rekruttere nye leger.
Fra senhøsten manglet kommunen to fastleger og 2500 innbyggere var uten fastlege. Det har gjennom
andre halvår vært arbeidet med flere modeller for å løse fastlegekrisen. Kommunestyrets vedtak om
kommunal overtakelse av Langesund legesenter ser ut til å gi positive resultater, og vi antar at
fastlegetjenesten er i god drift igjen i løpet av første kvartal 2019.
Endret tidspunkt for middagsservering
Fra september ble tidspunkt for servering av middag forskjøvet fra midt på dagen til ettermiddagen. Så
langt er det i hovedsak positive tilbakemeldinger fra Bamble helsehus og døgnbemannede boliger.
Avdelingene melder om bedre tid og ro rundt middagsserveringen, og bedre tid for personalet på
dagvakt til å utføre andre oppgaver. Det meldes også at beboerne på helsehuset sover noe bedre om
natten. For hjemmetjenesten er det fortsatt utfordringer med tidspunkter og logistikk, men vi forventer
at "det går seg til" etter hvert. Det vil alltid ta noe tid før endringer er innarbeidet, både for brukerne og
ansatte.
Krevende brukerbehov
Helse og omsorg har brukere som til tider er svært krevende. Kommunen mangler tilbud til denne
brukergruppen, og fra januar 2019 har vi inngått avtale med privat omsorgsinstitusjon for å gi forsvarlig
tilbud.
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Utfordringer med økt voldsrisiko blant brukere
Virksomhet psykisk helse og avhengighet har hatt store utfordringer med økt bruk av vold og trusler fra
brukere mot ansatte. Dette medførte at vi måtte styrke bemanningen i Øvre Nustadvei. Det var ikke
lenger forsvarlig å la ansatte være alene på vakt.
Rekrutteringsutfordringer
Helse og omsorg har stadig store utfordringer med å rekruttere personell med høyskoleutdanning. Dette
gjelder spesielt sykepleiere og vernepleiere.
Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
Antall
pasienter

Døgnpris

Antall døgn

Totalt kroner
pr år

2014
4255
10
17
72335
2015
4387
23
49
214963
2016
4505
41
139
626195
2017
4622
29
78
360516
2018
4747
14
17
80699
I 2018 hadde Bamble kommune kun 17 døgn med kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.
Kostnaden er dermed betydelig redusert. Årsaken til reduksjonen er godt arbeid og planlegging fra
tjenestekontoret, og stor grad av fleksibilitet i boliger, hjemmetjenesten og institusjon. Det må
imidlertid bemerkes at dette påfører tjenesteområdene økt press, og det utfordrer hele enheten på
godt samarbeid og fleksible løsninger.
Brukerutvikling
Brukerutvikling - antall brukere
Aldersgruppe
0 - 17
18 - 49
50 - 66
67 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 I alt

Antall brukere/personer pr.
01.01
2014 2015 2016 2017 2018
43
38
95
90
83
154 172 201 194 191
125 126 132 129 125
96 112 112 106
86
79
67
87
81
72
112 115 101
92
87
117 127 130 125 118
96
822

99
856

128
986

105
922

108
870

Antall brukere/personer i omløp hele
året
2014 2015 2016 2017 2018
96
88
147
157
128
232
236
280
276
274
170
179
191
198
204
138
156
167
187
168
110
125
125
130
150
138
150
134
123
114
144
153
157
141
148
139
1167
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1208

156
1357

113
1325

116
1302
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Dette jobber vi videre med
Hovedsatsningsområder for helse og omsorg i 2019 vil være:





Gjennomføring HO-planene i henhold til kommunestyrets vedtak og tidsplan
Gjennomføre omstillings- og innsparingskravene, ved blant annet å
o Definere bemanningsfaktor og slanke bemanning
o Vurdere og iverksette alternative arbeidstidsordninger
o Kartlegge og definere kompetansebehov, sikre ansattes kompetanse og motivere for
utdanning
o Definere standarder for tjenestene
Videre bruk og implementering av velferdsteknologi for å
o
o






Gi brukere og innbyggere mulighet til å mestre sine utfordringer med mindre bistand, ta
ansvar for eget liv og situasjon
Redusere behovet for antall ansatte/økt antall ansatte

Etablere hjemme-/hverdagsrehabiliteringsteam for å gi brukerne mulighet til å klare seg lenger
hjemme med ingen/lite hjelp
Overtakelse Langesund legesenter og ansette nye fastleger
Starte arbeidet med kartlegging og planlegging av implementering av Meld. St. 15 (2017-2018)
Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre
Deltakelse i "Akuttkjeden Telemark" med innføring av "akuttsekker" og opplæring i felles
kartleggingsverktøy mellom sykehus og kommuner

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
500-Helse og omsorg - administrasjon og
utvikling
501-Hjemmetjenesten
505-Behandling, pleie og omsorg
506-Rehabilitering
507-Psykisk helse og avhengighet
508-Miljøarbeidertjenesten
509-Spesialiserte helsetjenester
510-Døgnbemannede boliger
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2018
2017
2018
-10 736

-4 662

-6 381

4 355

48 256
65 802
19 368
23 807
60 887
21 012
56 087
284 484

47 262
63 827
17 875
22 294
58 347
18 040
56 590
279 574

46 655
65 086
19 347
24 556
59 947
18 998
56 277
284 484

-1 602
-716
-21
749
-940
-2 014
190
0

Helse og omsorg hadde i 2018 et samlet negativt avvik på i underkant av 6,9 mill. kroner. Avviket skyldes
i all hovedsak forhold utenfor enhetens kontroll. Flere av tiltakene er imidlertid lagt inn i budsjett 2019,
andre forhold ser ut til å løse seg (blant annet rekruttering av fastleger), mens noen avvik vil videreføres
i 2019 (se oversikt nedenfor).
Til tross for det negative avviket har enheten god kontroll på bruk av ressurser og pengestrøm. Det
legges vekt på å se enheten som en helhet, og virksomhetene kan ha forskjellige utfordringer til
forskjellige tider. Det har derfor vært mulig å dekke noe underskudd i noen virksomheter/avdelinger
med overskudd fra andre. Det vektlegges også å bruke så lite ressurser som mulig, slik at noen poster
kan omprioriteres til poster hvor utfordringene er større. I helse og omsorg, med kommunens største
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driftsbudsjett, vil det alltid være uforutsigbare hendelser. Alle virksomheter er solidarisk ansvarlige for
hverandre, og virksomheter som i perioder har mindre utfordringer dekker opp for dem med større
utfordringer.
Avvik budsjett - regnskap 2018
Avviket skyldes hovedsakelig følgende forhold:













Refusjon for ressurskrevende tjenester har et avvik i forhold til budsjett på 4,26 mill. kroner. 2,6
mill. kroner av dette skyldes i hovedsak reduksjon i lønnsgrunnlag og en ressurskrevende bruker
som utgår på grunn av alder. 1,66 mill. kroner er avvik fra 2017, bokført i 2018. Dette avviket er
lagt inn i budsjett 2019. Avviket som videreføres til 2019 vil være rundt 2,6 mill. kroner. En
kommer tilbake med forslag til videre finansiering i første tertialrapport 2019.
Endret middagsordning trådte i kraft september. Økt utgift for 2018, i overkant av 600 000
kroner, ble dekket innenfor enhetens ramme. Finansiering av endret middagsordning er lagt inn
i budsjett 2019.
Leger i legevakt fikk fastlønn på natt fra og med juli. Økt utgift for 2018, 500 000 kroner, ble
dekket innenfor enhetens ramme. Lønn for leger er lagt inn i budsjett 2019.
Ledige fastlegehjemler ved Langesund legesenter har medført dyre vikarløsninger og økt
kostnad på rundt 250 000 kroner. Etter kommunal overtakelse av Langesund legesenter, er det
gode utsikter til å rekruttere nye fastleger. Vikarutgifter vil dermed ikke videreføres i
nevneverdig grad til 2019.
Hjemmetjenesten har årlige utgifter på rundt 500 000 kroner til tomgangsleie. Dette er
kostnader som mest sannsynlig videreføres i 2019, da kommunen totalt har for mange
leiligheter. En kommer tilbake med forslag til videre finansiering i første tertialrapport 2019.
Brukerstyrt personlig assistanse er underfinansiert med rundt 1 mill. kroner. Denne kostnaden
videreføres i 2019. En kommer tilbake med forslag til videre finansiering i første tertialrapport
2019.
De to ledige pasientlistene ved Langesund legesenter ble kjøpt ut i 2018. Øvrige pasientlister
kjøpes i 2019. Dette er imidlertid engangsutgifter. En kommer tilbake med forslag om
finansiering i første tertialrapport 2019.
På grunn av økt bruk av vold og trusler fra brukere, ble bemanningen i Øvre Nustadvei styrket.
Styrkingen var ikke budsjettert, og er heller ikke lagt inn i budsjett 2019. Tiltaket videreføres i
2019 og vil medføre betydelig merutgifter. En kommer tilbake med forslag til videre finansiering
i første tertialrapport 2019.
Bamble kommune betaler årlig en sum til Norsk pasientskadeerstatning. I 2018 var kommunens
kostnad 355 000 kroner. Summen øker årlig. Enheten har ikke budsjettmidler til dette. En
kommer tilbake med forslag til videre finansiering i første tertialrapport 2019.

Økonomisk utvikling fra 2017 - 2018
Årsak til endringen fra 2017 - 2018 er redegjort for ovenfor.
Avsetninger til fond
Helse og omsorg har dekket underskuddet med bruk av eget fond. Det er således ikke gjort avsetninger.
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Helse og omsorg - administrasjon og utvikling
Viktige hendelser og resultater i 2018
Tjenestekontoret: I 2018 hadde Bamble kommune kun 17 overliggere på sykehus. Vi har dermed
redusert kostnaden for overliggerdøgn betraktelig. Vi må likevel påpeke at dette påfører
tjenesteområdene et økt press og det utfordrer hele enheten på å ha et godt samarbeid og se på
fleksible løsninger.
IKT og bruk av fagsystemer: Håndholdte enheter med fagsystemet Cosdoc+, er ferdig implementert og
tatt i bruk i hjemmetjenesten. Det er gjennomført opplæring for nyansatte og viderekomne. Ansatte har
tilgang til viktige opplysninger om bruker i ulike situasjoner. Dette er tidsbesparende og øker kvaliteten
på dokumentasjonen.
Velferdsteknologi: Virksomheten arrangerte "Velferdsteknologidag i Bamble" som ble godt besøkt.
Rådgiver for velferdsteknologi har gått over fra prosjektstilling til fast stilling. Digitale trygghetsalarmer
er tatt i bruk hos nye brukere i året som har gått. I løpet av våret vil vi skifte ut analog trygghetsalarm
hos eksisterende brukere. Vi har anskaffet ulike typer hjelpemidler til bruk i institusjon og boliger med
heldøgns omsorg, som for eksempel robotselen Paro og Picomeds gyngestol. De ulike teknologiske
løsningene har allerede gitt gode individuelle resultater.
Planarbeid: I forbindelse med arbeidet med planen "Utvikling og dimensjonering av helse- og
omsorgstjenester" har virksomheten hatt ansvar for utarbeidelse av delplanene "Digitalisering,
kompetanse og rekruttering", "Handlingsplan velferdsteknologi" og "Koordinerende enhet" Det har vært
bred deltakelse i arbeidet med planene.

Dette jobber vi videre med
I 2018 startet vi opp arbeidet med å implementere nytt pasientvarslingsystem i institusjon og
døgnbemannede boliger. Dette er et arbeid som går over en lang periode, og prosjektering, befaring og
oppstart med leverandør er gjennomført. Virksomheten har ansvar for prosjektledelse i hovedprosjektet
og mange ansatte blir involvert i dette arbeidet. Prosjektet er i gang på Stathelle bokollektiv og
installasjon og uttesting vil foregå våren 2019. Analoge trygghetsalarmer skal byttes ut med digitale
alarmer. Anskaffelsen ble ferdigstilt i 2018, og utskifting fra analogt til digitalt skjer i 2019. Virksomheten
har ansvar for både tildeling og utplassering av trygghetsalarmer. Kommunen har et nært samarbeid
med Alarmsentralen Telemark, både når det gjelder teknologi og som responssenter. Alarmsentralen
står ansvarlig for selve anskaffelsen av digitale trygghetsalarmer. Kommunen starter testing av de nye
alarmene, med varsling via mobiltelefon og egen APP, tidlig i 2019.
Tjenestekontoret har jobbet med FoU-prosjektet "Imatis samhandlingstavle" som skal bidra til god
oversikt over bruk av rom og boliger i Helse og omsorg. I prosjektet lå det også en forventning til
integrasjon med fagsystemet. Dette har tatt tid, og prosjektet er forlenget ut 2020 med midler bevilget
fra IKT- Forum.
Direktoratet for e-helse har tatt initiativ til etableringen av velferdsteknologisk knutepunkt. Bamble er
en av 5 kommuner som deltar i arbeidet med å implementere en felles nasjonal integrasjonsplattform.
Dette er et spennende arbeid som vil kunne gi kommunene store gevinster. Det var et tidkrevende
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arbeid i 2018 og virksomheten bidro med mye ressurser. Arbeidet fortsetter med Bambles deltakelse i
2019.
GDPR og personvernforordningen krever mye arbeid, og det er Administrasjon og utvikling som deltar i
det kommunale prosjektet. Vi bidro med mange arbeidstimer og oppgaver må omprioriteres og
utsettes. Dette prosjektet fortsetter i 2019.
I delplan "Digitalisering, kompetanse og rekruttering" ble det foreslått å sette ned en arbeidsgruppe som
skal jobbe spesielt med rekruttering og kompetanse. Planen er politisk behandlet og det er virksomhet
Administrasjon og utvikling som har ansvaret for å sette i gang arbeidet.

Status økonomi
Enhetens bruk av fond føres på dette ansvaret og viser dermed et stort overskudd.
Virksomhet helse og omsorg administrasjon og utvikling har totalt et negativt avvik på 377 000 kroner.
Avlastning og støttekontakter har et underskudd på 151 000 kroner. Dette skyldes den
uforutsigbarheten vi har i denne tjenesten.
Administrasjon og utvikling har et positivt resultat på 645 000 kroner. Dette skyldes en ubesatt
stilling hvor det kun delvis er tatt inn vikar.
Leiebiler går med underskudd på 338 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak at leasingperioden fra mange
biler er avsluttet i 2018, og nye leasingperioder har startet.
I forbindelse med ressurskrevende tjenester, er det et avvik mellom budsjett og regnskap i 2018 på
totalt 4,3 mill. kroner. Av dette er 1,7 mill. kroner avvik fra 2017 og bokført i 2018. Dette skyldes i
hovedsak en reduksjon på lønnsgrunnlaget, redusert bruk av timer og redusert antall innrapporterte
med 1.
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Status mål

Overordnet mål

Mål

Andel klager som
Fylkesmannen har gitt
medhold

3. Bamble kommune
skal imøtekomme
lokalsamfunnets
krav og behov for
tjenester gjennom
helhetlig
prioritering, effektiv
organisering og
innovativ
oppgaveløsning

7. Bamble kommune
skal sørge for at
innbyggere med
store omsorgsbehov
opplever trygghet,
verdighet og
livskvalitet

Indikator

%-andel av alle
mottatte klager
har fått
medhold hos
Fylkesmannen

Saksbehandlingstiden
skal ikke overskride
Forvaltningslovens
bestemmelser

Andel fattede
vedtak innen 4
uker fra
mottatt søknad

Økt bruk av
velferdsteknologi

Utplassering av
Pilly

Pasienter på sykehus
skal få tilpassede
kommunale tjenester
når de er
utskrivningsklare

Antall døgn
som pasienter
er overliggende
på sykehus

Ønsket
resultat
2018

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål
Denne målingen gjelder kun
klage på vedtak, ikke klage på
tjenesten.

50,0 %

90,0 %

5

120

100,0 %

90,0 %

5

17

Resultatet er 100%, det er
ikke tatt med klager som er
trukket før Fylkesmannen har
vurdert klagen.
Fagsystemet Cosdoc har
dårlige måleparametre på
saksbehandlingstid samlet
sett. Dette vil derfor være en
indikator basert på
tilbakemeldinger fra hver
enkelt saksbehandler. Neste
år må målepunktet erstattes
av et annet som er enklere å
finne fram til i fagsystemet.

Bruk av medisineringsstøtte
må tilpasses brukers behov
og dobles i 2019.
Antall overliggere på sykehus
er redusert markant i 2018.
Dette skyldes
tjenestekontorets gode
kjennskap til
tjenesteområdene og
utstrakt fleksibilitet i
tjenestene som tar i mot
utskrivningsklare pasienter.
Det er imidlertid mange
faktorer som vi ikke kan
styre, som spiller inn,
og tallet for 2018 danner ikke
grunnlag for at 2019 vil ha
like lave tall.
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Hjemmetjenesten
Viktige hendelser og resultater i 2018
I første halvdel av 2018 hadde sonene mye fokus på utarbeidelse av Helse- og omsorgsplan da denne
skal være med å vise veien videre for våre tjenester.
Hjemmetjenesten har en jevn økning av dårlige brukere hvor oppgavene er mer komplekse og trenger
høyere kompetanse. Vi må oftere være 2 pleiere i stell på grunn av brukernes helsetilstand. Videre har vi
i løpet av året endel brukere som er innom våre tjenester i kortere perioder etter behandlingsopphold
på sykehus eller Bamble helsehus. Det er da kort tid mellom meldt behov for tjenester til tjenestene skal
iverksettes. Det går mye tid og ressurser til dette.
Vi hadde i slutten av 2017 ventetid på praktisk bistand. Dette har endret seg i løpet av 2018. Tjenesten
kan nå raskt planlegges inn etter gitt vedtak.
Hjemmetjenesten er godt i gang med håndholdte enheter som dokumentasjonsverktøy. Utfordringene
som gjenstår går først og fremst på selve fagsystemet. Fagsystemet med e-meldinger mellom
behandlende instanser som sykehus, helsehus, fastleger og tjenestekontor oppleves som effektivt og
kvalitetssikkert.
Hjemmetjenesten har i 2018 tatt i bruk elektronisk kjørebok i tjenestebilene. Middagskjøring ut til
brukerne er nå overtatt av hovedkjøkkenet på Bamble helsehus, og middagen serveres på
ettermiddagen.
Hjemmetjenesten er godt i gang med utrulling av mobile trygghetsalarmer, og digitale tilsyn med lyd og
bevegelsessensorer der det er behov.
Som kompetansehevende tiltak har 8 ansatte høsten 2018 startet opp med velferdsteknologiens ABC.
Ansatte som har mulighet følger internundervisning som arrangeres via Helse- og omsorgs
kompetansegruppe.

Dette jobber vi videre med
Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger der dette er hensiktsmessig og arbeide med full utnyttelse av
vårt fagsystem, både som planleggings- og dokumentasjonsverktøy.
Utarbeidelse av standarder på våre tjenester, og utarbeide felles kompetanseoversikt for virksomheten,
og vurdere ressursutnyttelse/ kartlegge behov for kompetanse. Se dette ut fra nåværende drift samt
vurdere ut fra eventuell samlokalisering. Vurdere egen organisering og ressursutnyttelse i
omstillingsprosessen vi har foran oss.
Styrke samarbeidet med tjenestekontoret. Melde tilbake ved behov for revurdering av vedtak. Forholde
oss til at det er tjenestekontoret som er saksbehandler. Vi ser i dagens drift at vi ofte forholder oss til
mange "saksbehandlere". Bestillinger fra fastleger, sykehus, helsehus og pårørende må henvises til
tjenestekontoret for riktig saksbehandling.
Som kompetansehevende tiltak har vi i 2019 mål om å heve kompetansen på samtykkevurdering. 4
ansatte er med i et læringsnettverk vedrørende dette. Vi planlegger årlig HLR (hjerte-lunge-redning)
opplæring av alle ansatte, og har plan om å utdanne egen HLR instruktør.
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Status økonomi
Hjemmetjenesten har totalt et negativt avvik på 1,6 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak diverse
husleier og tidligere meldte innsparinger fra foregående og siste år som ikke er innfridd.
Husleiene gjelder leie av lokaler til hjemmetjenesten øst i Reidunsvei og tomgangsleie på
omsorgsboliger.
Tidligere meldte innsparinger er reduserte timevedtak, bruk av arbeidstrening/lærlinger osv., ta i bruk
velferdsteknologiske løsninger og endret middagsombringing.
Å redusere timevedtak totalt er og vil være vanskelig grunnet økt press på tjenester med flere brukere
som har behov for bistand i kortere og lengre perioder. I tillegg er det mer komplekse oppgaver som skal
løses innenfor hjemmetjenestens ansvarsområde.
Hjemmetjenesten har til enhver tid lærlinger. I hvilken grad tjenesten kan nyttiggjøre seg disse avhenger
av om den enkelte har førerkort og kvalifikasjoner for å kunne jobbe selvstendig. Arbeidstrening med
personer som trenger språktrening vanskeliggjøres da vi i hjemmetjenesten primært jobber alene ute
hos brukerne.
Implementering av velferdsteknologiske løsninger er en tidkrevende og kvalitetsmessig utfordrende
prosess. Vi er i gang med å implementere forskjellige løsninger, men foreløpig ser vi ikke økonomiske
gevinster av dette.
Middagsombringing ble sett som et innsparingstiltak for tjenesten. Etter kommunestyrets vedtak om
endret tidspunkt for servering av middag, ble dette en merutgift med behov for økt antall besøk for
ekstramåltid for endel av våre brukere.
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Status mål

Overordnet mål

Mål

Indikator

Ønsket
resultat
2018

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål
Vi har god dekning på
sykepleiere i sone øst.

Hjemmetjenesten
skal øke andelen
høyskoleutdannede.

7. Bamble
kommune skal
sørge for at
innbyggere med
store
omsorgsbehov
opplever trygghet,
verdighet og
livskvalitet

Kvalitetsstandarder
på tjenestene
hjemmetjenesten
tilbyr.

Tid fra vedtak til
iverksettelse skal gå
ned.

Øke mestring og
selvstendighet –
Velferdsteknologi

Andel
høyskoleutdannede i
virksomheten

Utarbeidelse av
kvalitetsstandarder
for
hjemmetjenestens
oppgaver.

Antall dager fra
vedtak til
iverksettelse innen
xxxx i gjennomsnitt

Antall brukere som
har fått
medisineringsstøtte
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30,0 %

50,0 %

8 dager

100,0 %

40,0 %

0,0 %

>8

0,0 %

Sone vest og sone nord
har dekket alle sine
hjemler, men det er for få
høyskolehjemler til å ha
dekning på alle skift.
Ikke startet med
utarbeidelse i 2018. Vært
noe diskusjon rundt hvem
som skal ha
hovedansvaret.
Hjemmetjenesten starter
utarbeidelse våren 2019.
Ordinær
hjemmesykepleie starter
umiddelbart etter gitte
vedtak. Praktisk bistand
planlegges inn innen 3
uker fra vedtak.
Ikke gått til anskaffelse av
medisineringsstøtte i
2018. Skyldes at aktuelle
brukere ikke er kartlagt,
samt leveranseproblemer
av endel preparater fra
apotek.
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Behandling, pleie og omsorg
Viktige hendelser og resultater i 2018
Samhandlingsreformen medfører at pasienter meldes som utskrivningsklare og skrives tidligere og
tidligere ut fra sykehuset. Vi får stadig flere pasienter med stort behov for spesialisert
behandling/oppfølging. Mange av dem får intravenøs behandling av forskjellig art. Dette stiller økt krav
til kompetanse i alle ledd. Tilbud som lindrende enhet og kommunale akutt døgnplasser (KAD-plasser)
benyttes i stadig økende grad. Korttidsavdelingen får også stadig flere dagpasienter som i perioder får
intravenøs væske- eller antibiotikabehandling. Det siste året har vi også hatt flere barn som
dagpasienter. På langtidsavdelingene trenger beboerne mer spesialisert behandling og oppfølging enn
tidligere. Vi har en forholdsvis lav andel langtidsplasser sammenlignet med tilsvarende kommuner og av
den grunn er det de sykeste brukerne som får tildelt langtidsplass. I perioder har vi også hatt
utfordringer med tilstrekkelig antall korttidsplasser, blant annet på grunn av «overliggere» på
helsehuset. Dette er pasienter som har fått tildelt korttidsplass i påvente av en ledig
langtidsplass/heldøgnsplass eller omsorgsbolig. I perioder har noen langtidsplasser blitt brukt som
korttidsplasser.
Vi har i løpet av de siste årene fått flere nye frivillige, og aktivitøren jobber kontinuerlig med å øke
andelen av frivillige.
Kompetanseutvikling og -heving følges i henhold til oppsatt plan, samt ny 4 års kompetanseplan for
Helse og omsorg. Simuleringsrom/øvingsrom er tatt i bruk i 3 etg. ved helsehuset. Her kan enhetens
personell øve seg på ulike prosedyrer. Det har vært flere praktiske kurs her i løpet av
året. Sammensetning av kompetanse vurderes fortløpende. Vi ser at det blir økende krav til å ha større
andel høyskoleutdannede. Det er fortsatt behov for å se på enkelte omgjøringer av stillinger for å øke
andelen med høyskolekompetanse, både når det gjelder sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og
fysioterapeuter.
Det har medgått mye tid for flere aktører på huset med utredning og planlegging av flytting av
serveringstidspunkt for middag. Kjøkkenet har endret alle sine rutiner og prosedyrer i henhold til nye
tidspunkt, og turnusplan er endret. Det er ansatt 4 sjåfører. Kjøkkenet produserer også i tillegg ett
lunsjmåltid daglig for alle beboerne på helsehuset. Døgnrytmeplanen for avdelingene er endret og ett
lunsjmåltid er kommet inn på formiddagen. Så langt er det positive tilbakemeldinger fra
avdelingene vedrørende flytting av middagstidspunktet. Avdelingene melder at de har fått bedre tid på
dagskiftet og nattevaktene melder om bedre søvn for flere av beboerne.
På grunn av pasientenes hjelpebehov og til tider for lite antall sykepleiere, har virksomheten problemer
med å nå målsettingene for innsparingen med hensyn til redusert innleie og overtid. For å ha
tilstrekkelig kompetanse tilstede på avdelingen, er det tidvis ikke mulig å unngå ekstra innleie og overtid.
Vi har også i løpet av året hatt noen utfordringer med uro og utagering på korttidsavdelingene, og har i
perioder måttet forsterke bemanningen. I tillegg har vi måttet forsterke bemanningen på
rehabiliteringsavdelingen i perioder med krevende og komplekse rehabiliteringsforløp.
Kjøkkenet har stabilt salg, og får gode tilbakemeldinger på både utvalg og kvalitet. Kjøkkenet har fortsatt
utfordringer når det gjelder kapasitet, og vi ser fortsatt på muligheter fremover for å øke denne. Det er
imidlertid utfordringer med utvidelse med nytt utstyr og inngrep i bygningen, grunnet tilfluktsrom i
etasjen under. Deler av utstyrsparken begynner å bli gammel og det har i 2018 vært noe feil på
denne. Vi jobber kontinuerlig med IK mat og HACCP, et system for å analysere farer i
produksjonsprosessene på kjøkkenet. Her har vi høsten 2018 tatt i bruk et digitalt loggsystem med iPad
på servicestasjon i kjøkken. Kjøkkenet leverte totalt 27507 porsjoner med varm middag til
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hjemmeboende i 2018. Samtidig ble det levert 47640 porsjoner med middag til beboere i sykehjem eller
bokollektiv. Sammen med mellommåltider, lunsj fra september og lørdagskos har vi totalt sett produsert
og levert ca. 70000 måltider. Her er ikke frokost, kveldsmat og kolonialvarer regnet med selv om dette
også dreier seg om en betydelig mengde.

Dette jobber vi videre med
Forhold som må ha oppmerksomhet i 2019.








Sikre god utnyttelse av alle sengeplasser, jf. beleggsprosent.
Se på mulighet for ergoterapiressurs til rehabiliteringsavdelingen.
Vurdere konkrete tiltak til omstilling/innsparing, vil være en stor utfordring for alle avdelingene i
virksomheten.
Se på konsekvenser for drifta ift HO-planen
Vurdere kapasitetsutfordringene på kjøkkenet, jamfør plassering av ny gryte.
Vurdere fornying av utstyr i rådhuskantina.
Vurdere et eventuelt innkjøp av ny bil til vaskeriet.

Vi ønsker fremover å ha økt fokus på aktiv omsorg på langtidsavdelingene våre, jamfør Meld. St. 29
(2012-2013) Morgendagens omsorg. Av den grunn har vi behov for økt aktivitørressurs med 0,5 årsverk.
Herunder er det også viktig å jobbe for å rekruttere flere frivillige ressurser inn i avdelingene. Vi har i
løpet av de siste årene fått flere nye frivillige, og aktivitøren jobber kontinuerlig med å øke andelen av
frivillige.

Status økonomi
Virksomheten har negativt avvik på 716 000 kroner. Dette skyldes hovedsakelig merforbruk på innleie
på alle sengeposter. Økt innleie skyldes blant annet forsterking på grunn av krevende og alvorlig syke
brukere, samt en del obligatorisk opplæring.
Merforbruk på driftsutgifter skyldes økt forbruk av medisinsk forbruksmateriell med 294 000 kroner, i
forbindelse med blant annet smitteutbrudd ved flere avdelinger. I tillegg har man bygget om til flere
kontorer. Dette har medført en utgift på ca. 330 000 kroner.
Oppholdsbetalingen har positivt avvik på 869 000 kroner. Det varierer fra år til år hvor mye den enkelte
beboer betaler i henhold til sin inntekt. I tillegg har det i perioder vært flere plasser i bruk som
langtidsplasser i 2018 enn tidligere år, blant annet på grunn av overliggere på korttidsavdelingene.
I tillegg har det vært en del økte engangskostnader og driftsutgifter for kjøkkenet i forbindelse med
omlegging av middagsserveringstidspunkt. Fra 24 september er det økt med 1,3 årsverk til
kokk/sjåførstillinger. Det har også påløpt utgifter til nye biler, parkering og lademuligheter for bilene, og
innkjøp av utstyr, blant annet varmeskap til bilene.
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Status mål

Overordnet
mål

Mål

Størst mulig
utnyttelsesgrad av
ØBH plassene
3. Bamble
kommune skal
imøtekomme
lokalsamfunnet
s krav og behov
for tjenester
gjennom
helhetlig
prioritering,
effektiv
organisering og
innovativ
oppgaveløsning

Tilby
dagbehandling til
innbyggere i
Bamble kommune
innenfor
nåværende
ressurser på
korttidsavdelingen

Økt tjenestekvalitet
med riktig
fagkompetanse for
å møte brukernes
behov

Ønsket
resulta
t 2018

Indikator

Størst mulig
utnyttelse av
institusjonsplassen
e

Beskrivelse mål
Det har i løpet av året vært en
trend at pasienten blir
liggende flere dager på dette
tilbudet, ofte for å vente på
andre tilbud.

gjennomsnittlig
liggedøgn pr ØBH plass

Antall dagpasienter på
korttidsavdelingen

Antall ansatte med
høyskolekompetanse

Beleggsprosent lindrende enhet
7. Bamble
kommune skal
sørge for at
innbyggere
med store
omsorgsbehov
opplever
trygghet,
verdighet og
livskvalitet

Oppnåd
d
resultat

Beleggsprosent Øyeblikkelig
hjelpsplasser- somatikk

Beleggsprosent Øyeblikkelighjelpsplasse
r - psykisk helse

2,70

19,0

40,0 %

80,0 %

70,0 %

30,0 %
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3,40

11,0

36,0 %

64,0 %

63,0 %

31,0 %

Dette må gis økt
oppmerksomhet i året
som kommer. Viktig at disse
plassene brukes riktig, til riktig
kategori pasienter.
Det er til tider flere
dagpasienter av gangen ved
korttidsavdelingen. I løpet av
året har vi også hatt flere barn
som dagpasienter. Hjelpen
dreier seg stor sett om væske
eller antibiotika intravenøst,
samt annen medikamentell
behandling. I tillegg noe
oksygenbehandling.
Totalt for alle sengepostene
inkl natt er dekningen av
høyskole 36%, det varierer litt
fra avdeling til avdelingen.
Noen avdelinger har høyere
dekning, mens andre
avdelinger har lavere dekning.
I løpet av året har flere av de
lindrende plassene i perioder
vært belagt med ordinære
korttidsplasser/langtidsplasser
. Lavere beleggsprosent i år
betyr ikke at rommene har
stått tomme. Men det er viktig
å ha fokus på dette i året som
kommer.
Disse plassen er jevnt i bruk
gjennom året, har i perioder
hatt korttidspasienter
liggende på disse plassene, i
påvente av ledig plass.
I løpet av 2018 ble
innleggelseskriteriene for
denne plassen endret noe,
målet var økt bruk ift bruken i
2017. resultatet viser en økt
bruk etter endrede
innleggelseskriterier på denne
plassen.
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Årsmelding 2018

Beleggsprosent kort- og
langtidsplasser

Beleggsprosenten noe økt fra i
fjor, Skyldes flere
langtidsplasser i 2018.
96,0 %

97,0 %
Avhengig av effektiv inn- og
utskrivning av pasienter

Størst mulig
utnyttelse av
korttidsplassene

Gjennomsnittlig
liggedøgn pr
korttidsplass

18,00

11,00

Størst mulig
utnyttelse av
Langtidsplassene
Størst mulig
utnyttelse av
plassene i
lindrende enhet

Gjennomsnittlig
liggedøgn på
langtidsplasser

185,00

190,00

Gjennomsnittlig antall
liggedøgn på lindrende
enhet

21,00
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17,00

Gjennomsnittlig liggetid pr
korttidsplass i 2018 er ca. 11
dager

Gjennomsnittlig
innleggelsestid pr. innleggelse
er 17 dager i 2018.
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Rehabilitering
Viktige hendelser og resultater i 2018
Rehabiliteringen får inn mange pasienter med slag, disse krever mange og mye tverrfaglige
ressurser. Mangel på ergoterapeut på sengeposten, fører til redusert oppfølging av spesielt kognisjon
hos disse pasientene. En del av disse pasientene har dog fått ergoterapioppfølging på sengeposten
gjennom pårørendemøter, boligvurdering og hjelpemiddelformidling, men i liten grad på kognisjon. Vi
har også måttet øke fysioterapiressursen på sengeposten i perioder, da vi ser at intensiv trening fører til
bedre funksjon for en del av disse pasientene. Dette går på bekostning av fysio- og ergoterapitilbudet
ellers i kommunen. Vanlig bemanning har også vært forsterket i perioder av samme grunn.
Servering av middagsmåltidet ble forskjøvet til kl. 15.30 fra 24. september 2018. For rehabiliteringen har
dette vært positivt, da vi får mer tid til trening og aktiviteter på formiddagen.
Ny avdelingsleder kom på plass etter omorganisering av virksomhetene på helsehuset og rehabiliterings
sengepost er blitt en del av virksomhet behandling pleie og omsorg. Avdelingslederen jobber 0,2 årsverk
som ordinær spl i avdelingen.
31 personer har hatt tilbud i dagavdelingen i 2018.
14 nye personer har begynt i 2018 og 2 personer har avsluttet tilbudet i samme periode.
Brukerne er på dagavdelingen fra 1 til 3 dager i uka. Mandag, onsdag og fredag er det forbeholdt
hjemmeboende med demens. Tirsdag og torsdag er det forbeholdt hjemmeboende med andre behov.
Dagavdelingen skal ikke bare være et hyggelig sted å komme, det skal også være en plan og en hensikt
med oppholdet. Hovedaktiviteter er:





Miljøbehandling; turer, trim, deltakelse på balansegruppe tirsdag og torsdag, huslige gjøremål,
formingsaktiviteter, musikk m.m.
Har fokus på fysisk aktivitet, ernæring, sosialisering, sansestimulering, musikkterapi.
Samarbeid med Sundby barnehage/Livsglede for eldre. Dette er et samarbeid som er til
gjensidig glede for begge parter.
Ellers har man et tverrfaglig samarbeid med ergo-/fysioterapeuter, aktivitør på Helsehuset,
sykepleiere, helsefagarbeidere, musikkterapeut, tjenestekontor, alle avdelinger på helsehuset,
hjemmetjenesten m.m.

Vår/sommer benyttes det fine uteområdet med turgåing rundt Dammane, aktiviteter ute i hagen og i
lysthuset. El-syklene har også vært til stor glede for mange.

Dette jobber vi videre med
Vi jobber videre med å kvalitetssikre og øke beleggsprosenten. Det er viktig at kapasiteten utnyttes.
Dette gjøres i samarbeid med tjenestekontoret.
HO-plan for utvikling og dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene følges opp samtidig som man
må arbeide med omstilling/innsparing de nærmeste to årene.
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Årsmelding 2018
Det er viktig å sikre ergoterapiressurs til avdelingen for å få fullgod rehabilitering av blant
annet slagpasienter.

Status økonomi
Rehabilitering sengepost
Merforbruk på 851 000 kroner skyldes i hovedsak merforbruk på lønnsposter grunnet ekstra innleie i
perioder pga. komplekse rehabiliteringsforløp. I tillegg har 1 årsverk avdelingsleder ikke vært budsjettert
i 2018, dette er innarbeidet i budsjett 2019.
Rehabilitering dagavdeling
Positivt avvik på 462 000 kroner skyldes hovedsakelig innsparing av driftsutgifter og spart innleie på
grunn av fravær.
i tillegg har dagavdelingen fått tilskudd fra helsedirektoratet med 361 000 kroner. 139 000 av disse er
ikke brukt og er overført til fond for bruk i 2019.

Status mål

Overordnet
mål
3. Bamble
kommune
skal
imøtekomme
lokalsamfunn
ets krav og
behov for
tjenester
gjennom
helhetlig
prioritering,
effektiv
organisering
og innovativ
oppgaveløsni
ng

7. Bamble
kommune
skal sørge for
at innbyggere
med store
omsorgsbeho
v opplever
trygghet,
verdighet og
livskvalitet

Mål

Økt tjenestekvalitet med riktig
fagkompetanse for å møte
brukernes behov.

Brukeren kan flytte tilbake til
eget hjem etter endt
rehabilitering

Flest mulig fornøyde bruker
av rehab.sengepost

Gjennomsnittlig antall
liggedøgn på rehab.sengepost

Indikator

Ønske
t
result
at
2018

Andel ansatte med
høgskolekompetan
se i virksomhet
Rehabilitering

Antall brukere i
prosent som
utskrives til
hjemmet.
Beboernes
fornøydhet med de
tjenestene de
mottar på
rehab.sengepost.
Skala fra 1-4
hvorav 4 er svært
fornøyd
Hvor mange døgn
ligger pas/bruker
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Oppnåd
d
resultat

40,4 %

80,0 %

91,0 %

3,7

3,6

30,0

24,0

Beskrivelse mål

Sengepost rehabiliteringen
har 3,44 årsverk sykepleier.
Dette er ca. 40 % av totalen.
i tillegg kommer
avdelingssykepleier på 0,8
årsverk. avdelingen er godt
dekket med
sykepleiere, trenger
ergoterapeut.

De aller fleste pasientene
reiser hjem til eget hjem
etter endt rehabilitering.
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Årsmelding 2018

Ingen avvik innen
ergoterapitjenesten i forhold
til prioriteringsnøkkelen og
iverksetting av tjenester.
Sikre 50 % beleggsprosent fra
pasienter fra
hjemmetjenesten/hjemmebo
ende versus sykehus for å
sikre
vedlikeholdsrehabilitering av
eldre hjemmeboende.

Størst mulig andel brukere har
opprettholdt og/eller bedret
funksjonsevnen på
rehab.sengepost

8. Bamble
kommune
skal vektlegge
forebygging
og
tilrettelegge
for mestring
av eget liv

på sengeposten fra
innskriving til
utskriving
Telle antall avvik
registrert i forhold
til
prioriteringsnøkkel
en.
Hvor mange
pasienter legges
inn direkte fra
hjemmet i løpet av
året på
rehab,sengepost, i
prosent

Andel i prosent
som har
opprettholdt
og/eller bedret
funskdjonsevnen.

10,0

50,0 %

88,0 %

Størst mulig utnyttelsgrad av
rehabiliteringsplasser.

Hva er
beleggsprosenten
totalt i løpet av et
år i prosent. Telling
av antall liggedøgn
pr. år fordelt på 8
plasser, og 6
plasser 6 uker på
sommeren.

97,0 %

Størst mulig utnyttelsesgrad
av dagavdelingsplasser.

Antall dager med
full utnyttelse av
plasser på
dagavdelingen i
løpet av året i
prosent. Totalt 48
plasser fordelt på 5
dager i uken.

100,0
%
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3,0

50,0 %

85,0 %

93,0 %

Halvparten av innleggelsene
kommer fra hjemmet,
resten fra sykehus eller
andre avdelinger.

Avdelingen har i løpet av
året hatt flere tunge og
komplekse
rehabiliteringsforløp.
Avdelingen har i perioder
måttet forsterke
bemanning, også med
fysioterapeut. For å få god
nok kognitiv rehabilitering
trenger man en egen
ergoterapeut i avdelingen.
Man har i perioder
omdisponert kommunens ø
vrige ergoterapeuter, men
dette er ikke tilstrekkelig.
Beleggsprosenten er
avhengig av mange faktorer.
Blant annet effektiv inn- og
ut skrivning av pasienter.
Sykehuset Telemark melder
tidvis pasienter
utskrivningsklare, uten at de
er det. På grunn av
dette hender det at plasser
blir stående tomme noen
dager i påvente av
pasienter. Dette skal
ha fokus i 2019.
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Psykisk helse og avhengighet
Viktige hendelser og resultater i 2018
Virksomheten hadde 2 tilsyn våren 2018. Fylkesmannen hadde tilsyn med hele virksomhetens tjenester.
Arbeidstilsynet hadde tilsyn av avdeling for avhengighet med spesielt fokus på kap. 23 A i
Arbeidsmiljøloven.
Fylkesmannen fant ingen avvik. Arbeidstilsynet hadde 3 pålegg som er fulgt opp. Virksomheten hadde
også i 2018 alvorlige personavvik. Det har resultert i at bemanningen i Øvre Nustadvei måtte økes med
ca. 2 årsverk. I tillegg må det vurderes andre alternativ for enkelte beboere i påvente av Nustadbakken.
I 2018 måtte også virksomheten kjøpe et privat tilbud til en beboer, da det ikke finnes et godt nok tilbud
i kommunen.
I 2018 startet Psykisk helse med implementering av Feedback informerte tjenester (FIT). FIT er et
kvalitetssikringsverktøy hvor brukerens medvirkning og engasjement er en forutsetning i oppfølgingen.
Gjennom verktøyet skaffer vi oss en kontinuerlig tilbakemelding fra brukerne. Dette bidrar til å kunne
vite om hjelpen vi gir er nyttig og hvordan vi kan forbedre oss, samtidig som det hjelper alle terapeutene
i å utvikle et felles faglig ståsted. FIT er en del av de sentrale føringene for utviklingen av våre tjenester.
Avhengighetsteamet startet i desember 2018 med å planlegge et prosjekt med NAV rundt klienter under
30 år som går på sosialstønad. Prosjektet skal ha fokus på kartlegging og tiltak for denne gruppen.
Likemannsprosjektet kom først godt i gang i 2018 og man ser at flere og flere brukere kan nyttiggjør seg
det.
I 2018 var det en økning av søknader til psykisk helsetjenester på ca. 50% fra 2017. Det kan virke som
dette er et resultat av at flere skal behandles i primærhelsetjenesten.

Dette jobber vi videre med
Botilbud til brukere som ikke kan nyttiggjøre seg det tilbudet kommunen har, eller er for farligere til å
kunne bo i de bemannede boligene.
FIT skal implementeres videre i psykisk helse- og avhengighetsteam. Dette innebærer opplæring av
terapeuter og veiledere. Målet er i 2019 at flere i virksomheten kan benytte seg av verktøyet, samt at
både effekten og effektiviteten av våre tjenester er økt.
Likemannsprosjektet vil i 2019 være inne i sitt siste prosjekt år, det må derfor avklares videre drift av
dette og på hvilken måte kommunene skal gjøre det.
Planlegge innflytting og drift av Nustadbakken og flytting av Krogshavn bofellesskap (Ko1) til
Falkåsveien.
Gjennomgang av bruk av ressurser sett opp mot organisering og drift av virksomheten.
Rullering av Ruspolitisk handlingsplan i samarbeid med aktuelle enheter.
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Årsmelding 2018

Status økonomi
Avvik budsjett – regnskap 2018: Virksomheten hadde et positiv avvik på 749 000 kroner. Dette skyldes
høyt sykefravær, hvor totalt en stilling har vært ledig store deler av året. Virksomheten fikk i 2018
tilskudd over opptrappingsplanen rus på 990 000 kroner. 400 000 kroner av disse er gått inn i
lønnsbudsjettet. I 2019 vil tilskuddet etter planen bli redusert med 440 000 kroner.
Økonomisk utvikling fra 2017 til 2018: Avdeling for avhengighet opprettet 2 årsverk fra og med oktober
2018. Bakgrunnen var mange A og B avvik hvor man ikke lenger kunne forsvare "alenearbeid" i Øvre
Nustad vei. Disse årsverkene er ikke lagt inn i budsjettet og vil derfor føre til negativt avvik i 2019.
Avsetninger til fond: Deler av opptrappingstilskuddet, 550 000 kroner, til erfaringskonsulent, er satt på
bundet fond. Disse midlene vil bli brukt i 2019.
Kjøp av andre/private tjenester har et budsjett på 283 000 kroner. Det har ikke vært behov for kjøp av
private tjenester i 2018, og det er derfor et positiv avvik. I 2019 er det inngått avtale om kjøp av
privat omsorgsplass. Dette vil føre til et betydelig underskudd. Tiltaket vil komme inn under ordningen
som gjelder refusjon for ressurskrevende brukere, men foreløpig har vi ikke oversikt over hvor mye
refusjon vi kan forvente.

Status mål

Oppnådd
resultat

Mål

7. Bamble
kommune skal
sørge for at
innbyggere med
store
omsorgsbehov
opplever
trygghet,
verdighet og
livskvalitet

Tilstrekkelig bemanning i
Øvre Nustadvei for at
beboere- og ansatte har
et trygt bo- og
arbeidsmiljø, og for å
kunne gi nødvendige
tjenester for å
opprettholde
livsmestring og
livskvalitet.

Antall avvik

25

12

8.Bamble
kommune skal
vektlegge
forebygging og
tilrettelegge for
mestring av eget
liv

Opprette ny stilling som
erfaringskonsulent

Erfaringskonsulent

1

1

7. Bamble
kommune skal
sørge for at
innbyggere med
store
omsorgsbehov
opplever
trygghet,
verdighet og
livskvalitet

Ansette
psykologspesialist

Indikator

Ønsket
resultat
2018

Overordnet mål

Beskrivelse mål
Bemanningen er øket
med 1 person dag og
kveld. Dette gir en
tryggere arbeidshverdag
for ansatte, samt
muligheter for å gi en
bedre tjeneste til
beboerne.

Antall stillinger som
inngår i teamet

Øke antall ansatte med
videreutdanning innen

Ansatte i % med
videreutdanning
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Stillingen ble opprettet
01.06.2018.

Det er fattet vedtak i
kommunestyret.
Stillingen er opprettet og
utlyst i 2019.

Antall psykologer

Opprette FACT team i
samarbeid med DPS og
kommunene i Vestmar
regionen

10 B-avvik og 2 A-avvik

Ikke midler til dette i
budsjettet. Det oppfattes
heller ikke som en
prioritert sak innen DPS
og øvrige kommuner.
36,0 %

47,0 %

Tallet er høyere enn
forventet da nye ansatte
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Årsmelding 2018
psykisk helse og
avhengighet

Et godt helhetlig
behandlingsløp for
rusmiddelavhengige
8. Bamble
kommune skal
vektlegge
forebygging og
tilrettelegge for
mestring av eget
liv

Økt deltakelse i aktivitet,
arbeid og skole

har blitt rekruttert med
videreutdanning.
Ytterligere 2 personer er
ferdig med sin
videreutdanning i 2019
Likemannsprosjektet er i
2018 blitt rimelig godt
etablert i kommunene.
2019 vil det bli laget en
plan for videreføring i
kommunene.

Videreføring av
Likemannsprosjekt
med 0,2 årsverk

Antall i % av hele
brukergruppen som
er aktivitet, arbeid
eller går på skole.

30,0 %

25,0 %

Videreføre 100%
stilling i samarbeid
med Frisk Bris

0,5

0,5
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Det er en stor utfordring
for de som sliter med
kronisk psykisk lidelse
og/eller et avhengighets
problem å finne gode
varige tiltak.
Stillingen er nå opprettet
fast og vil bli videreført
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Miljøarbeidertjenesten
Viktige hendelser og resultater i 2018
I oktober 2018 ble grunnarbeidet startet opp på Nustadjordet. PEAB er valgt som entreprenør til
utbygging av Nustadjordet og ved årets slutt meldte entreprenør at det var ca. 3 uker forsinkelser i
henhold til oppsatt fremdriftsplan. Årsaken til forsinkelsen skyldes i hovedsak sprengningsarbeid og
bortkjøring av masse, som ikke var beregnet.
Reidunsvei bofellesskap har i veldig mange år hatt store utfordringer knyttet til høyt sykefravær. I 2018
var gjennomsnitt egenmeldt og legemeldt fravær på 7,45 %, altså en reduksjon fra 2017 på 12,26 %.
Medvirkende årsaker til redusert fravær kan antas å være; endring av turnus som gir ansatte større
forutsigbarhet i oppgaver, systematisering av fagutvikling, terapeutmøter og personalmøter. Ansatte gir
tilbakemelding om økt trivsel gjennom medarbeidersamtaler og trivselsundersøkelse gjennomført i
januar 2018.
I 2018 gjennomførte 16 ansatte Modul 1 i "mitt livs ABC", et kompetansehevende opplæringstiltak for
fagarbeidere og assistenter i tjenesten til personer med utviklingshemming. 7 miljøterapeuter i
tjenesten gjennomførte videreutdanning, " Målretta miljøarbeid og utfordrende atferd". Det har også
vært gjennomført opplæring i TERMA og KHOL § kap. 9, Makt og tvang overfor personer med
utviklingshemming, for alle ansatte i virksomheten.
I september 2018 ble avlastningstilbud for en tjenestemottaker ved Rugtvedt avlastningsbolig omgjort
til permanent bolig, i påvente av innflytting på Nustadjordet. Dette har medført endring i turnus og
økning i lønnsmidler for avdelingen.

Dette jobber vi videre med
Kompetansehevende tiltak i Miljøarbeidertjenesten
Det vil bli gjort kompetansehevende tiltak i Miljøarbeidertjenesten. Det er planlagt oppstart av Modul 2 i
" Mitt livs ABC" høsten 2019, for samme gruppe som gjennomførte Modul 1 i 2018. Det planlegges også
opplæring i førstehjelp/HLR og epilepsi for alle ansatte i 2019.
I forbindelse med både omstillingsarbeid og etablering av Nustadjordet bofellesskap vil det bli vurdert
mulighet for alternative arbeidstidsordninger, henholdsvis årsturnus og 12-timers vakter i helgene.

Status økonomi

Virksomheten har et negativt avvik i 2018 på 940 000 kroner. Dette skyldes hovedsakelig utgifter til
brukerstyrt personlig assistanse som ikke ligger i budsjettet.
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Status mål

Overordnet mål
3. Bamble kommune
skal imøtekomme
lokalsamfunnets krav
og behov for
tjenester gjennom
helhetlig prioritering,
effektiv organisering
og innovativ
oppgaveløsning

Mål

Økt tjenestekvalitet
med kompetanse på
høyskolenivå for å
møte brukernes
behov

Indikator

Andel ansatte med
høyskolekompetanse

7. Bamble kommune
skal sørge for at
innbyggere med
store omsorgsbehov
opplever trygghet,
verdighet og
livskvalitet

Brukerne skal ha
færre ansatte å
forholde seg til ved å
øke andelen
langvakter i helgene

Antall ansatte i 12,5
timers vakter

8. Bamble kommune
skal vektlegge
forebygging og
tilrettelegge for
mestring av eget liv

Øke antall
arbeidsplasser og
dagaktivitet for
utviklingshemmede

Antall
utviklingshemmede i
arbeid og aktivitet VTA og
dagaktivitetssenter

Ønsket
resultat
2018

0,0 %

Oppnådd
resultat

0,8 %

Det er ansatt ny
vernepleier i 80 %
stilling på Nustad Gård.
60 % vernepleierstilling
på Pedellen er ikke
tilsatt pga. manglende
kvalifiserte kandidater.
Rugtvedt
avlastningsbolig har
videreført prosjekt
med 12-timers vakter i
helger. 9 av totalt 19
ansatte er med i
prosjektet.

25,0 %

x

Beskrivelse mål

1

1 person med
utviklingshemming fikk
tilbud ved Grep
Bamble i 2018

6/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune - 19/03669-7 Årsregnskap og årsmelding 2018 Bamble kommune : Årsmelding 2018 - Del 2

Spesialiserte helsetjenester
Viktige hendelser og resultater i 2018
Legetjenesten har hatt rekrutteringsutfordringer i 2018, og ved Langesund legesenter har vi hatt
vikarleger en periode høst/vinter 2018. Vi har arbeidet for at Langesund legesenter i 2019 skal bli et
kommunalt driftet legesenter, og forventer at det vil løse rekrutteringsutfordringene.
Fysio- og ergoterapitjenesten arbeider både med individuell fysioterapibehandling og
gruppebehandling. Vi har i 2018 hatt økende fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. De
privatpraktiserende fysioterapeutene som har driftsavtale med kommunen har utført ca. 26 400
fysioterapibehandlinger i 2018.
Ny kommuneoverlege ble ansatt i Bamble kommune fra 01.01.2018 etter at Bamble kommune sa opp
sin avtale med Kragerø om kjøp av kommuneoverlege. Kommunen opplever å få mer
kommuneoverlegeressurs med denne organiseringen.
Helsestasjon for voksne har gjennomført seniorseminar og forebyggende hjemmebesøk til omtrent
halvparten av kommunens innbyggere som har fylt 77 år i 2018. Det er også gjennomført lyst-på-livet
cafe. KOLS- og diabetessykepleierne som er tilknyttet helsestasjon for voksne opplever økende mengde
henvendelser.
Demenskoordinator har gjennomført pårørendeskole høsten 2018, med ca. 30 deltagere og svært
positive tilbakemeldinger. Det er utarbeidet demensutredningsrutiner og opprettet faggruppe for
demens. I tillegg til arbeid på systemnivå gir demenskoordinator oppfølging og veiledning direkte til
personer med demens og pårørende til personer med demens.
Legevakta har samarbeidet med legevaktene i Kragerø og Porsgrunn om en forstudie for å se på mulige
samarbeidsområder fremover.
Helse og omsorg kompetansegruppe arbeider med innføring av NEWS (National Early Warning Score).
Verktøyet bidrar til å fange opp symptomer på forverring av helsetilstand, og sikrer lik måling av vitale
parametre og sikrere kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten.

Dette jobber vi videre med
Det er vedtatt at Langesund legesenter skal bli et kommunalt driftet legesenter i 2019, og vi vil øke
legekapasiteten ved senteret med en legehjemmel. Legetjenesten i Bamble er planlagt utvidet videre
med en hjemmel til ved Bamble legesenter i 2019, og en hjemmel til ved Stathelle legesenter i løpet av
en 4-års periode. Dette vil gi et stabilt og godt fastlegetilbud til innbyggerne i Bamble kommune.
Virksomhet spesialiserte helsetjenester og virksomhet hjemmetjenester vil samarbeide om opprettelse
av et rehabiliteringsteam som skal jobbe med hverdagsrehabilitering og hjemmerehabilitering. Teamet
vil bidra til at flest mulig av kommunens innbyggere har best mulig mestringsnivå og livskvalitet. Det
forventes at det kan bidra til at mange brukere kan motta mindre hjemmetjenester, og behov for
sykehjemsplasser kan utsettes.
Forstudien for legevaktsamarbeid mellom Kragerø, Bamble og Porsgrunn peker på områder det er
hensiktsmessig å samarbeide om på tvers av kommunene grenser. Videreføring av samarbeidet vil være
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avgjørende for hvordan Bamble kommune skal møte nye kompetansekrav i Akuttmedisinforskriften
gjeldende fra 01.01.2020.

Status økonomi
Virksomhet spesialiserte helsetjenester har totalt et negativt avvik på 2 mill. kroner.
Rekrutteringsutfordringer ved Langesund legesenter har ført til utgifter til kommunal overtagelse av
ansvar for pasientlister, samt kostbare vikarløsninger.
Legeforeningen fremforhandlet fast lønn for å ha legevakt på natt i Bamble kommune.
Disse endringene gjør at virksomheten har hatt større utgifter i 2018 enn i 2017.

Status mål

Overordnet mål

Mål

Bamble kommune har en
fastlegeordning som
sikrer innbyggerne og
dem som midlertidig
oppholder seg i
kommunen, god tilgang
på tjenesten
3. Bamble
kommune skal
imøtekomme
lokalsamfunnets
krav og behov for
tjenester gjennom
helhetlig
prioritering,
effektiv
organisering og
innovativ
oppgaveløsning

Bamble kommune har
etablert tjenester som
oppfyller krav og
intensjoner i
samhandlingsreformen

Indikator

Ønsket
resultat
2018

Oppnådd
resultat

Gjennomsnittlig
antall listepasienter
pr fastlege

1 225,0

1 170,0

Antall ØHJ konsultasjoner pr
dag, pr fastlege

4,0

4,0

Gjennomsnittlig
antall dager,
ventetid på
konsultasjon
Antall
Konsultasjoner
Diabetespoliklinikk
Antall
konsultasjoner
Geriatrisk poliklinikk
Antall
konsultasjoner og
hjemmebesøk
kreftkoordinator
Antall
konsultasjoner på
sårpoliklinikken
Antall
konsultasjoner,
seniorseminar og
forebyggende
hjemmebesøk
helsestasjon for
voksne
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Beskrivelse mål
Noe av nedgangen
i pasientlistene skyldes
ustabil legedekning, og
at noen pasienter derfor
har fått fastlege utenfor
kommunen.

Varierende ventetid på
time hos fastlege.
Høyere ventetid i vinter
da vi har hatt lavere
legedekning.

12,0

12,0

130,0

205,0

Høyere aktivitet enn
ventet.

45,0

17,0

Geriatrisk poliklinikk er
lagt ned våren 2018.

80,0

80,0

550,0

543,0

60,0

49,0
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Bamble kommune har
legevaktstjeneste i tråd
med ny
akuttmedisinforskrift, jfr.
nye krav til kompetanse

Antall ansatte med
godkjent akuttkurs,
jfr. ny forskrift

13,0

13,0

Antall
legespesialister i
allmennmedisin

7,0

5,0

Antall sykepleiere
med
spesialutdanning
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5,0

1,0

Alle fast ansatte på
legevakt, både leger og
sykepleiere har
gjennomført akuttkurs
De andre fastlegene er
leger i spesialisering
Utskifting av personale
på legevakt, for tiden 1
sykepleier med
spesialutdanning.
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Døgnbemannede boliger
Viktige hendelser og resultater i 2018
Virksomheten har i 2018 hatt spesielt fokus på:
Kompetanseheving
Vi har det siste året hatt oppdatert kompetanseplan, hvor vi har satt fokus på spesielle områder hvor vi
ønsker å heve kompetansen. Det har vært særlig fokus på Terma, hvordan bruke terapeutiske verktøy i
møte med sinne og aggresjon, og god kommunikasjon, hvor det har vært en rød tråd gjennom all
undervisning. Videre har vi hatt opplæring i stell og pleie ved livets slutt, spesielt til personer med
demens. Opplæring i måling av vitale parametre, sårbehandling, veneflon og intravenøs behandling. Vi
skal ha så høy kompetanse at vi selv kan ivareta våre beboere ved livets slutt. Flere helsefagarbeidere er
i gang med demensomsorgens ABC, flere assistenter er igang med fagutdanning, og flere fagarbeidere
tar nå velferdsteknologiens ABC. En sykepleier er i gang med E-helse og innovasjon, som del av et
masterprogram.
Virksomheten trenger flere sykepleiere for å ivareta beboernes komplekse problemstillinger.
Fokus på kvalitetsutvikling
Virksomheten har hatt fokus på å ha et godt HMS-system og gode rutiner. Det har vært høyt sykefravær
siste året, og det arbeides målrettet med å redusere fraværet. Krogshavn deltar i et nærværsprosjekt,
hvor målet er å øke nærværet, forebygge sykefravær, være i forkant, vurdere og finne
arbeidsmuligheter hos den enkelte, systematisk oppfølgning av den ansatte med leder, personal og
NAV.
Vi er opptatt av å ha et tett og oppdatert trepartssamarbeid (arbeidsgiver, tillitsvalgte, vernetjeneste) til
enhver tid, og lederne er opptatt av relasjon og nærledelse.
Studenter, lærlinger, praksisplasser m.m.
Virksomheten tar imot mange lærlinger, "Menn i helse", studenter, samt personer i arbeidstrening og
språktrening, og ser dette som viktig for å rekruttere og skape godt omdømme for Helse og omsorg.
Velferdsteknologi
Virksomheten er proaktiv i bruk av velferdsteknologi. Det installeres digitale tilsyn, GPS-sporing, selen
PARO og beroligende gyngestol er tatt i bruk. I løpet av 2019 bør vi kunne se reelle gevinster av den
teknologiske satsningen.
Trivsel og aktivitet
Stathelle bokollektiv og Vest Bamble aldershjem (VBA) fikk hver sin nye "rickshaw"sykkel. Dette blir nye
trivselstiltak. VBA har en fra før, så da kan flere dra på tur. VBA ansatte aktivitør i 50% stilling (vikariat).
Annet


Vest Bamble demensavdeling har i 2018 økt fra fem til seks boenheter. Det er blitt tatt i bruk en
av leilighetene i etasjen under.
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Det er laget innglasset røykerom med varme på verandaen i 2 etg. VBA. Vi venter på gulv slik at
det blir lettere og komme ut og inn av dette rommet.

Dette jobber vi videre med













Et viktig mål gjennom 2019 er å ha et velfungerende trepartssamarbeid som bidrar og fokuserer
på et godt samarbeid.
Vi har dannet fokusgrupper, som skal jobbe målrettet med endring, omstilling og innsparing.
Målet er å jobbe smartere og anneledes, og utnytte våre ressurser på en bedre måte.
Vi har i 2018 dannet et beboerråd som vi skal jobbe videre sammen med i 2019. I dette rådet
har vi også pårørenderepresentanter.
Prosjekt vedrørende fravær - "Nærværsprosjektet" vil ha stort fokus i 2019.
Fokus på videre opplæring, kompetanseheving og at alle i virksomheten skal ha en
fagutdanning. Andel sykepleiere må økes.
Vitale parametre - grunnleggende målinger, skal ha stort fokus i 2019. Alle fagpersoner skal
drilles på dette.
Ivareta et godt HMS-system og gode rutiner.
Vårt mål er å ta imot lærlinger, studenter, med fler, for så å kunne høste gode medarbeidere
ved endt utdanning. Vi har spesielt fokus på å ivareta disse på best mulig måte.
2019 blir et år hvor vårt mål er å iverksette velferdteknologi for fullt. Målet er å kunne
gevinstrealisere allerede i slutten av 2019 - med økonomisk gevinst
Vi vil også ha høyt fokus på omdømmebygging i 2019. Vi trenger rekruttering, gode folk og god
kompetanse.
Vest Bamble demensavdeling har i 2018 økt fra fem til seks boenheter. Vårt mål i 2019 er å
overta de resterende ni leilighetene (hesteskoen). Planen er å installere 15 digitale tilsyn i disse
leilighetene.
På VBA skal vi i 2019 dele den store personalgruppa i to og ansette en leder til. Dette for å få på
plass mer nærledelse, og en mer overkommelig mengde ansatte for en leder. Dette skal vi klare
innenfor egne rammer. Planen er da å dele Vest Bamble aldershjem og Vest Bamble
demensavdeling.

Vi håper å kunne videreføre aktivitøren i 2019.

Status økonomi
Vest Bamble aldershjem/demensavdeling hadde negativt på 1,18 mill. kroner grunnet at vi dels måtte
dekke tidligere foreslått innsparing (nedleggelse av 10 plasser ved aldershjemmet). Dette er lagt inn
igjen i budsjettet for 2019. Underskuddet for 2018 måtte dekkes av helse og omsorgs eget driftsfond.
Det er imidlertid iverksatt tiltak for å styrke vikarkorpset, bruke lite/ingen overtid og forskjøvet
arbeidstid. Forberedelser til omstillings- og innsparingsprosessen for 2019-2021 har også gitt
positive resultater, og hindret et større underskudd. Vi vil i løpet av 2019 kunne gevinstrealisere
velferdsteknologiske tiltak på en mer synlig måte.
Krogshavn omsorgssenter og Stathelle bokollektiv hadde positive avvik på henholdsvis 736 000 kroner
og 593 000 kroner. Overskuddet framkommer som følge av stor kreativitet, kontroll og innsats i å bruke
ressursene våre på best mulig måte. Lite eller ingen bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid, samt
tilstrekkelig antall og gode vikarer. Forberedelser og noen iverksatte tiltak til omstillings- og
innsparingsprosessen for 2019-2021 har også gitt positive resultater. Vi vil i løpet av 2019 kunne
gevinstrealisere tiltak ift velferdsteknologi på en mer synlig måte.
Virksomhet døgnbemannede boliger gikk dermed samlet sett i overskudd med 190 000 kroner.
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Status mål

Overordnet mål

Mål

Indikator

Ønsket
resultat
2018

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål
Vi har en lang vei å gå
angående frivillighet.

3. Bamble
kommune skal
imøtekomme
lokalsamfunnets
krav og behov for
tjenester gjennom
helhetlig
prioritering,
effektiv
organisering og
innovativ
oppgaveløsning

Bruk av frivillige for
økt trivsel og
livskvalitet for
brukerne

Vanskelig
å angi
antall.

Antall frivillige

Vi ansatte en aktivitør i
2018, som skulle dra i
"frivillighetstrådene" .
Dette har fungert bra,
men vi ønsker en type
frivillighetsarbeid som
kommer til faste tider, og
som driver seg selv. Vi er i
god dialog med pårørende
som er med i
beboerrådet, og de ønsker
å bidra mer.
Vi har faste bidragsytere
fra Frelsesarmeen og
Bamble kirke som
kommer annenhver uke.
22% dekning med
høyskole på VBA/VBD

Økt tjenestekvalitet
med kompetanse på
høyskolenivå, for å
møte spesielt de
ressurskrevende med
komplekse diagnoser.

Andel ansatte med
høyskolekompetanse

40,0 %

37,0 %

50% dekning med
høyskole på Stathelle
Bokollektiv
40% dekning med
høyskole på Krogshavn
omsorgssenter
Innenfor døgnbemannede
boliger er det 4 beboere
som er kandidater for å ha
et aktivitetstilbud.

8.
Bamble
kommune skal
vektlegge
forebygging og
tilrettelegge for
mestring av eget liv

Økt tilbud om
dagaktivitetsplasser
for beboere i
døgnbemannede
boliger

Tre av disse bor i
Krogshavn, og en på Vest
Bamble aldershjem.
Antall beboere med
tilbud

4

2

To som bor i Krogshavn
har dagtilbud på Nustad
gård.
Den tredje beboeren i
Krogshavn, og den ene fra
Vest Bamble har søkt,
men ikke fått innvilget
dagaktivitetstilbud på
Nustad gård.

I forhold til frivillighetsarbeidet, ønsker vi å videreføre 50 % stillingen vi har med aktivitør. Det trengs en
ansvarlig person som koordinerer denne tjenesten.
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Det er i Vest Bamble vi har lavest dekning av ansatte med høyskolekompetanse, og dermed har den
laveste kompetansen. Vi gjør om stillinger fra assistent til helsefagarbeider ved ledighet, men først og
fremst gjør vi om stillinger til høyskolestillinger. Dette for å imøtekomme de utfordringene dagens
beboergruppe har. Vi skal fokusere på rekruttering, forbedre og utvikle rutiner slik at vi beholder de vi
har. Fremsnakke arbeidsplassene, og slik medvirke til positiv omdømmebygging.
Det er ikke mange i våre boliger som har behov for et aktivitetstilbud utenfor hjemmet sitt. De fire det
er snakk er de yngste, og vi ønsker å prioritere de. Vårt håp er at de to som har søkt men ikke fått tilbud,
kan få et dagaktivitetstilbud på Nustad går i løpet av 2019.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/13219-8
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
08.04.2019

Oppfølging av arbeid i Samarbeidsutvalget (SU) for barnehager og
skoler
Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget ba i sitt møte 11.2.2019 under sak 6/19 om en orientering om hvordan kommunen følger
opp arbeidet i Samarbeidsutvalget (SU) for barnehage og skole.

Saksopplysninger:
Opplæringsloven § 11-1 sier at det ved hver grunnskole skal være et samarbeidsutvalg. Bestemmelsen
sier også hvilken representasjon utvalget skal ha og fastsetter at samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg
i alle saker som gjelder skolen.
Barnehageloven § 4 har en tilsvarende bestemmelse om at hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg.
Her er det også angitt hvilken representasjon det skal (og kan) være i samarbeidsutvalget. Om dette
utvalget står det at det skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende utvalg, og at
barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget.
Utskrift av opplæringsloven § 11-1 og barnehageloven §§ 4 og 5 følger ved saken.
Kommunestyret godkjente i sitt møte 13.9.2018 sak 74/18 Rutine for samarbeidsutvalg i skole og
barnehage, Bamble kommune. Av rutinen fremgår bl.a. at referater skal skrives og meldes til politisk
behandling innen fem virkedager etter at møtet er avholdt. Av protokoller fra Oppvekst- og kulturutvalget
som mottar disse referatene, fremgår at de er lagt inn som referatsaker til møtene.
Kommunalsjef skole og barnehage Trond Gausnes vil orientere i saken i møtet.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet vil legge frem forslag til vedtak i møtet ut fra rådmannens redegjørelse og behandlingen i
møtet.
Vedlegg:
Rutine for samarbeidsutvalg i skole og barnehage, Bamble kommune
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Vedtak KST, 13092018, Sak 74-18, Samarbeidsutvalg i skoler og barnehager
Samarbeidsutvalg i skoler og barnehager Oppvekst og kulturutvalget
Samarbeidsutvalg i skoler og barnehager saksfremlegg
Samarbeidsutvalg - lovtekster OL og BHL

2
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[Skriv her]

Rutine for Samarbeidsutvalg

Enhet skole og barnehage

Rutine for Samarbeidsutvalg i skole og barnehage, Bamble kommune
Kommunen skal etter bestemmelsene i Opplæringsloven §§11-1 og 11-1a og Barnehageloven §4 opprette
Samarbeidsutvalg i skoler og barnehager. Etter vedtak i Bamble kommunestyre 13.09.2018, er
Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg i hver enkelt skole slått sammen.
Følgende rutine gjelder for Samarbeidsutvalgene i skoler i Bamble kommune
1. Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg i skolene slås sammen.
2. Deltakerne i Samarbeidsutvalg i skoler skal være
a. Rektor
b. Politisk representant – velges av kommunestyret for hver kommunestyreperiode
c. To representanter for ansatte – velges av ansatte
d. To foreldrerepresentanter – velges av Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)
e. Tre elevrepresentanter – velges av elevrådet
Ved saker som angår det fysiske miljøet ved skolen innkalles vaktmester
Rektor har funksjon som sekretær for Samarbeidsutvalget, og har ansvar for møteinnkallinger,
saksforberedelse og referat.
3. Hver skole skal gjennomføre fire møter i Samarbeidsutvalget hvert skoleår
4. Møtekalender fastsettes av rektor og legges inn i virksomhetens årsplan
5. Innspill til saker som skal tas opp sendes av den enkelte deltaker til rektor innen ti dager før møtet.
Innkalling med saksliste sendes av rektor til deltakerne innen en uke før møtet finner sted.
6. Referatet skal ha tittel:
Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved NN skole, dd.mm.åå
7. Mal «Eksternt møtereferat» og standardtekst «Referat fra møte i Samarbeidsutvalg» i P360 benyttes
8. Faste saker i møtene skal være
a. Gjennomgang forrige referat
b. Trygt og godt skolemiljø, jfr. Opplæringsloven kap. 9a
c. Gjennomgang av avviksrapport
d. Virksomhetsplan og virksomhetsrapport
e. Budsjett og regnskap
9. I referatet skal det tydelig framkomme
a. Hvem som har deltatt og forfall
b. Hvilke saker som har vært diskutert
c. Hvilke konkrete innspill og konklusjoner som er gitt
10. Referater skal skrives og meldes til politisk behandling innen fem virkedager etter at møtet er avholdt
11. Referatet sendes møtedeltakerne og legges ut på skolens hjemmeside
12. Kommentarer og innspill til referatet sendes per e-post til rektor. Kommentarene gjennomgås ved
gjennomgang av referat i neste møte, og legges som vedlegg til referat fra dette møtet
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[Skriv her]

Rutine for Samarbeidsutvalg

Enhet skole og barnehage

Følgende rutine gjelder for Samarbeidsutvalgene i barnehager i Bamble kommune
1. Deltakerne i Samarbeidsutvalg i barnehager skal være
a. Styrer
a. Politisk representant – velges av kommunestyret for hver kommunestyreperiode
b. Tre representanter for ansatte – velges av ansatte
c. Tre foreldrerepresentanter – velges av Foreldrerådet
Ved saker som angår det fysiske miljøet ved barnehagen innkalles vaktmester.
Styrer har funksjon som sekretær for Samarbeidsutvalget, og har ansvar for møteinnkallinger,
saksforberedelse og referat.
2. Hver barnehage skal gjennomføre minimum to møter i Samarbeidsutvalget hvert skole-/ barnehageår
3. Møtekalender fastsettes av styrer og legges inn i virksomhetens årsplan
4. Innspill til saker som skal tas opp sendes av den enkelte deltaker til styrer innen ti dager før møtet.
Innkalling med saksliste sendes av styrerr til deltakerne innen en uke før møtet finner sted.
5. Referatet skal ha tittel:
Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved NN barnehage, dd.mm.åå
6. Mal «Eksternt møtereferat» og standardtekst «Referat fra møte i Samarbeidsutvalg» i P360 benyttes
7. Faste saker i møtene skal være
a. Gjennomgang forrige referat
b. Læringsmiljøet i barnehagen
c. Gjennomgang av avviksrapport
d. Virksomhetsplan og virksomhetsrapport
e. Budsjett og regnskap
8. I referatet skal det tydelig framkomme
a. Hvem som har deltatt og forfall
b. Hvilke saker som har vært diskutert
c. Hvilke konkrete innspill og konklusjoner som er gitt
9. Referater skal skrives og meldes til politisk behandling innen fem virkedager etter at møtet er avholdt
10. Referatet sendes møtedeltakerne og legges ut på barnehagens hjemmeside
11. Kommentarer og innspill til referatet sendes per e-post til styrer. Kommentarene gjennomgås ved
gjennomgang av referat i neste møte, og legges som vedlegg til referat fra dette møtet
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Saksprotokoll
Samarbeidsutvalg i skoler og barnehager
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/05414
Trond Gausnes

Behandlet av
1 Oppvekst- og kulturutvalget
2 Kommunestyret

Møtedato
29.08.2018
13.09.2018

Saknr
15/18
74/18

Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak/innstilling
Bamble kommunestyre vedtar:
1. Samarbeidsutvalgene og Skolemiljøutvalgene i den enkelte skole slås sammen fra
skoleåret 2018/19
2. «Rutinebeskrivelse for Samarbeidsutvalg i skole og barnehage» gjøres gjeldende fra
skole-/barnehageåret 2018/19
3. Til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager skal det velges varamedlemmer.
Kopi av møteinnkalling og referat sendes også til vara.
Kommunestyret har behandlet saken i møte 13.09.2018 sak 74/18
Møtebehandling
Votering
Innstillingen enstemmig vedtatt
Kommunestyrets vedtak
Bamble kommunestyre vedtar:
1. Samarbeidsutvalgene og Skolemiljøutvalgene i den enkelte skole slås sammen fra
skoleåret 2018/19
2. «Rutinebeskrivelse for Samarbeidsutvalg i skole og barnehage» gjøres gjeldende fra
skole-/barnehageåret 2018/19
3. Til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager skal det velges varamedlemmer.
Kopi av møteinnkalling og referat sendes også til vara.
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Saksprotokoll
Sammenslåing av Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/05414
Trond Gausnes

Behandlet av
1 Oppvekst- og kulturutvalget
2 Kommunestyret

Møtedato
29.08.2018

Saknr
15/18

Rådmannens innstilling:
Bamble kommunestyre vedtar:
1. Samarbeidsutvalgene og Skolemiljøutvalgene i den enkelte skole slås sammen fra
skoleåret 2018/19
2. «Rutinebeskrivelse for Samarbeidsutvalg i skole og barnehage» gjøres gjeldende fra
skole-/barnehageåret 2018/19
Oppvekst- og kulturutvalget har behandlet saken i møte 29.08.2018 sak 15/18
Møtebehandling
Kommunalsjef Trond Gausnes informerte
Saksordfører: Mats Eirik Ekman Pettersen
Tom Markus fremmet følgende forslag på vegne av FrP: Til samarbeidsutvalgene ved skoler
og barnehager skal det velges varamedlemmer. Kopi av møteinnkalling og referat sendes
også til vara.
Votering
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget til Tom Markus enstemmig vedtatt.
Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak/innstilling
Bamble kommunestyre vedtar:
1. Samarbeidsutvalgene og Skolemiljøutvalgene i den enkelte skole slås sammen fra
skoleåret 2018/19
2. «Rutinebeskrivelse for Samarbeidsutvalg i skole og barnehage» gjøres gjeldende fra
skole-/barnehageåret 2018/19
3. Til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager skal det velges varamedlemmer.
Kopi av møteinnkalling og referat sendes også til vara.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/05414-1
Trond Gausnes

Saksgang
Oppvekst- og kulturutvalget

Møtedato
29.08.2018

Samarbeidsutvalg i skoler og barnehager
Rådmannens innstilling:
Bamble kommunestyre vedtar:
1. Samarbeidsutvalgene og Skolemiljøutvalgene i den enkelte skole slås sammen fra
skoleåret 2018/19
2. «Rutinebeskrivelse for Samarbeidsutvalg i skole og barnehage» gjøres gjeldende fra
skole-/barnehageåret 2018/19
3.
Vedlegg:
1. «Rutinebeskrivelse for Samarbeidsutvalg i skole og barnehage»
Referanser i saken
1. Opplæringsloven §§11-1 og 11-1a
2. Barnehageloven §4
Bakgrunn
Et godt og konstruktivt foreldresamarbeid er nødvendig for å sikre god kvalitet i opplæringen i
skoler og barnehager. Samarbeidsutvalgene i skoler og barnehagene er en viktig arena for å sikre
godt samarbeid mellom de ulike aktørene. Erfaringer gjort de siste årene, viser at det er noe ulik
praksis rundt Samarbeidsutvalgene i de enkelte virksomhetene. For å sikre mer felles praksis, vil
det være hensiktsmessig å ta i bruk en felles og presis rutine for hvordan Samarbeidsutvalgene
skal arbeide.
Saksfremstilling
Opplæringsloven fastsetter at alle skoler skal ha et Samarbeidsutvalg og et Skolemiljøutvalg,
sammensetningen av utvalgene, og hvilke saker disse utvalgene skal arbeide med. I §11-1a, andre
ledd åpnes det for at Samarbeidsutvalget også kan fungere som Skolemiljøutvalg, gitt at
sammensetningen av utvalget er i tråd med §11-1a første ledd,det vil si at elever og foreldre til
sammen er i flertall. Vedlagt «Rutinebeskrivelse for Samarbeidsutvalg i skole og barnehage» er i
tråd med dette kriteriet.
Samarbeidsutvalgene og Skolemiljøutvalgene i skolene i Bamble har i praktisk gjennomføring
fungert som ett utvalg, med de samme deltakerne. Det har riktignok vært laget separate
møteinnkallinger og referater fra møtene, som har ført til noe mer administrativt arbeid og flere
saksdokumenter, men utover dette har møtene i all hovedsak vært gjennomført som ett møte.
I barnehager er ordningen med Samarbeidsutvalg hjemlet i Barnehageloven §4. Enhet for skole og
barnehage har som målsetting å skape helhet og sammenheng i hele opplæringsløpet, og en felles
praksis i forhold til Samarbeidsutvalg i skoler og barnehager, vil være et ledd i dette arbeidet.
Det vurderes derfor at det for å få et tydeligere fokus på et kvalitativt godt innhold i møtene i
Samarbeidsutvalgene i skole og barnehage, for å få en samkjørt praksis for Samarbeidsutvalgene,
og samtidig redusere det administrative arbeidet forbundet med dette, bør vedlagt rutine vedtas.
Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer at vedlagt rutine for Samarbeidsutvalg i skole og barnehager i Bamble
kommune vil være et nyttig verktøy i å sikre en felles praksis, og vil bidra til helhet og sammenheng
i opplæringsløpet.
Dokumentnr.: 18/05414-1
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Utdrag fra opplæringslova og barnehageloven vedr.
Samarbeidsutvalg i skoler og barnehager
OPPLÆRINGSLOVA
§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar
Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for
undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to
for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen.
Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter
lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.
Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.
Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen
nemne opp fleire representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp
samarbeidsutvalet som styre for skolen etter § 11 og § 20 nr. 4 i kommunelova. Dersom
kommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to
representantar for foreldrerådet vere med i styret. Inga av gruppene elevar, tilsette eller
foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har rett til å møte, tale og komme med
framlegg.
Kommunen kan skipe eit felles samarbeidsutval for grunnskole og kommunal barnehage.
Etter avtale kan ei tilsvarande ordning etablerast mellom privat barnehage og kommunal
skole. Utvalet skal ha to representantar for elevane, ein representant for
undervisningspersonalet, ein representant for andre tilsette i skolen, to representantar for
dei tilsette i barnehagen, to representantar for foreldrerådet i skolen og to representantar
for foreldrerådet i barnehagen. I tillegg til dei representantane for kommunen som følgjer
av første og tredje leddet, kan eigaren av barnehagen nemne opp inntil to medlemmer.
0

Endra med lov 16 apr 1999 nr. 18 (ikr. 1 juli 1999 iflg. res. 16 apr 1999 nr. 388). Vert endra med lov 22 juni 2018 nr. 83 (ikr. frå og med det
konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023, se res. 20 des 2018 nr. 2062).

BARNEHAGELOVEN

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen
skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for
foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver
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gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med
flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og
samarbeidsutvalget.

§ 5.Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole
Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal
barnehage og grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres tilsvarende
ordning for privat barnehage og kommunal eller privat skole. Samarbeidsutvalget settes
også i slike tilfeller sammen etter § 4 tredje ledd, men slik at foreldre/foresatte og ansatte
fra både barnehagen og skolen skal være representert, jf. lov om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 11-1 fjerde ledd.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/02983-14
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
08.04.2019

Henvendelse fra Bamble Bruk AS
Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget ble i sitt møte 11.2.2019 under sak 5/19 Referatsaker forelagt to henvendelser fra
Bamble Bruk AS, for vurdering av om de ønsket å behandle henvendelsene som en sak eller ikke.
Utvalget ba om å få en redegjørelse fra rådmannen i saken i sitt neste møte 8.4.2019.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Bamble Bruk AS ved Rune Engen-Glug datert 14.1.2019.
Denne har tittel Bekymringsmelding: Rådmannen i Bamble har gjennom mange år drevet tvilsom, eller
slik vi ser det, ulovlig saksbehandling ved bruk av innleid jurist i mange roller. I epost-tråden lå det ved
en henvendelse fra Bamble Bruk AS til ordfører Hallgeir Kjeldal om samme emne.
Kontrollutvalget mottok i tillegg en henvendelse fra Bamble Bruk AS ved Rune Engen-Glug datert
25.1.2019 stilet til Telemark kommunerevisjon ved revisjonssjef og Bamble kontrollutvalg ved leder.
Tittwl på denne henvendelsen var Bekymringsmelding – uberettiget belastning av vannverksbudsjettet i
Bamble kommune. Begge henvendelsene følger med saken, og ble også forelagt kontrollutvalget til deres
vurdering 11.2.2019.
Etter at henvendelsene datert 14.1. og 25.1. var oversendt til kontrollutvalget for vurdering i møtet
11.2.2019 har sekretariatet mottatt to nye henvendelser fra Bamble Bruk AS, som også følger ved saken:
- Dokument knyttet til bekymringsmeldingen datert den 14.1.2019 (datert 6.2.2019) med vedlagt
kopi av epost fra kommunalsjef Morten Torgersen (datert 11.3.2013)
- Kopi av henvendelse til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (datert 7.2.2019): Klage på
forvaltning/saksbehandling i Bamble kommune – påvirkning av/manglende politisk behandling
og kontroll
Vi gjør oppmerksom på at kopi av epost fra kommunalsjef Morten Torgersen (datert 11.3.2013) fulgte
som vedlegg ved begge disse to seneste henvendelsene.
Kontrollutvalget ba i sin bestilling overfor rådmannen om å få svar på hvilke advokatutgifter som er tatt
med i selvkostregnskapet og hvorfor. Videre spurte de om bruken av advokaten nevnt i henvendelsen, og
om dette innkjøpet av advokattjenester var innenfor eller utenfor rammeavtaler kommunen har.

1

8/19 Henvendelse fra Bamble Bruk AS - 19/02983-14 Henvendelse fra Bamble Bruk AS : Henvendelse fra Bamble Bruk AS

Kontrollutvalget ba i tillegg om at revisjonssjef Kjell Ekman deltar på møtet 8.4.2019 i forbindelse med
behandlingen av saken. Han har bekreftet at han vil være til stede ved behandlingen.
Tidl. rådmann Tore Marthinsen vil stille og orientere i saken i møtet.

Vurdering fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak. Kontrollutvalget må ta stilling til om de skal behandle saken
nærmere eller ikke, og i så fall hvordan.
Vedlegg:
- Bekymringsmelding (datert 14.1.2019)
- Bekymringsmelding (datert 29.1.2019) – uberettiget belastning av vannverksbudsjettet i Bamble
kommune
- Mail fra kommunalsjef Torgersen (datert 11.3.2013)
- Dokument knyttet til bekymringsmeldingen datert den 14.1.2019 (datert 6.2.2019)
- Kopi av Klage på forvaltning/saksbehandling i Bamble kommune – påvirkning av/manglende
politisk behandling og kontroll (datert 7.2.2019)
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Rune Engen-Glug <rune@bamblebruk.com>
14. januar 2019 08:37
Bamble Postmottak
Bård André Hoksrud
Bekymringsmelding: Rådmannen i Bamble har gjennom mange år
drevet tvilsom, eller slik vi ser det, ulovlig saksbehandling ved bruk
av innleid jurist i mange roller.

Kontrollutvalget i Bamble kommune.
Slik Bamble Bruk AS (BB) opplever forholdet til Bamble kommune blir all kommunikasjon
mellom BB og Bamble kommune (BK) håndtert av den gjennom 20 år innleide jurist. Det vil i
så måte bli interessant å se om også denne bekymrings meldingen sendes dit eller om
Kontrollutvalget er villig til å gå nærmere inn i saken. Dersom Kontrollutvalget ønsker kan vi
oversende dokumentasjon. Vår bekymring gjelder alle rollene til den innleide jurist og de
manglende / lukkede politiske prosesser der en jurist sin oppfatning styrer hele forholdet
mellom BK og BB.
Mvh,

Rune Engen-Glug
+47 95962020

Videresendt melding:
Fra: Rune Engen-Glug <rune@bamblebruk.com>
Emne: Rådmannen i Bamble har gjennom mange år drevet
tvilsom, eller slik vi ser det, ulovlig saksbehandling ved bruk av
innleid jurist i mange roller.
Dato: 11. januar 2019 kl. 08:30:54 CET
Til: postmottak@bamble.kommune.no
Kopi: hallgeir.kjeldal@bamble.kommune.no
Bamble Bruk AS har i mer enn 20 år forsøkt å etablere bærekraftig virksomhet
i Herrevassdraget og samvittighetsfullt tatt ansvaret for Kongens Dam til glede
for befolkningen. Bamble kommune, frontet av en innleid jurist, har aktivt
motarbeidet enhver virksomhet Bamble Bruk har forsøkt å få i stand. På denne
bakgrunn er Bamble kommunes høringsuttalelse i konsesjonssaken om
nedleggelse av Kongens dam helt urimelig og den direkte årsak til at Bamble
Bruk AS har måttet ta store tap for å være i stand til forsvare videre drift i
selskapet. Slik vi oppfatter det er høringsuttalelsen planlagt og forfattet av den
innleide jurist.
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Dette er en kritikk av roller. I mer enn 20 år har den samme innleide jurist
representert Bamble kommune på alle nivå overfor Bamble Bruk og dets
aksjonærer. Det være seg i møter, brev, skriving av sakspapirer i rene politiske
prosesser eller i rettslige prosesser og «tolkning" av dommer. Dette er ikke en
betryggende saksbehandling / forvaltning da juristen faktisk kan ha tatt feil.
Juristen og Rådmannen har hindret normale politiske prosesser og nektet møter
Bamble Bruk har ønsket. Rådmannen har nektet å innhente noen form for
juridisk «second opinion» og den innleide jurist har, slik vi opplever det, aktivt
svertet Bamble Bruk og dets aksjonærer i stedet for å søke gode løsninger
mellom partene. Det er både nedslående og kritikkverdig at rådmannen og den
innleide jurist på denne måten tvinger kommunale saksbehandlere og hele det
politiske miljø i Bamble til prosesser og uttalelser de neppe ønsker å stå inne
for dersom de hadde fått presentert korrekt faktum. Det er lett å la seg rive med
når juristen lover «gratis vann» bare han får full kontroll og regi.
Vi anbefaler Bamble kommune å få kontrollkomiteen og kommunerevisjonen
til å gjennomgå det som har skjedd. Selv vil vi kontakte Fylkesmannen med
spørsmål og saksbehandling / forvaltning og advokatforeningen i forhold til
god advokatskikk rundt alle rollene til den innleide jurist. Den saksbehandling
Rådmannen i Bamble har drevet har vært uakseptabel og må stoppe. Det er
vårt håp at den nyansatte Rådmannen ser problematikken med bakgrunn i at
han selv er jurist og rydder opp i det som har skjedd. Det skjer ikke dersom
Bamble kommune fortsatt benytter den innleide jurist på samme måte i tiden
fremover.
Med vennlig hilsen,

Rune Engen-Glug
+47 95962020
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Rune Engen-Glug <rune@bamblebruk.com>
25. januar 2019 11:42
post-tkr@tekomrev.no; Bamble Postmottak
kjell.ekman@tekomrev.no; Bård André Hoksrud
Bekymrings melding - uberettiget belastning av vannverks
budsjettet i Bamble kommune

Telemark kommunerevisjon / kontrollutvalget i Bamble.
Bamble kommune (BK) har fremstilt forholdt til Bamble Bruk AS (BB) som at de avholdte
rettssaker har dreid seg om BB har angrepet BKs rett til vannuttak og at Bamble Vannverk
derfor har vært part i sakene. Dette er ikke korrekt. Det er BK som sivilrettslig aktør (ikke
som vannverks eier) som har vært part i sakene. Derfor skal ikke saksomkostninger belastes
Bamble Vannverk, men de kommunale drifts budsjett.
Rettssakene har utelukkende vært som følge av at Bamble kommune, i strid med inngåtte
avtaler, har bestridt BBs rettigheter. Ingen av sakene har dreid seg om BKs eventuelle
rettigheter i vassdraget. Dette har betydning i den forstand at alle kostnader knyttet til
vannverket kan videre faktureres abonnentene, mens andre driftskostnader i kommunen skal
inn på andre budsjett.
Bakgrunnen for at vi ønsker å rydde opp i dette er for det første at vi anser de for en uting at
slik bokførings praksis synes å foregå i Bamble kommune og i tillegg det faktum at vi ikke
finner oss i den sverting BK bedriver overfor vårt selskap. Rettssakene var forårsaket av en
uforståelig og helt uakseptabel strategi fra BK på å ødelegge alle rettighetene til BB i
vassdraget. Ingen av sakene dreide seg om å få avklart hvilke eventuelle rettigheter BK måtte
ha i vassdraget.
Vår erfaring så langt er at Telemark kommunerevisjon ikke reagerer på bekymringsmeldinger
uten at den part bekymringsmeldingen retter seg mot selv bestiller undersøkelsen (!). Det er
vårt håp at kontrollutvalget i Bamble er seg sin rolle voksen. Etter hva vi erfarer er
saksomkostningene som følge av at BK bestred BBs reguleringsrett i Langen kr 581.016.- i
Jordskifteretten, kr 608.846,75 i Lagmannsretten, kr 106.960.- i Høyesterett, til sammen kr
1.296.822,75. BK tapte saken. I tillegg brukte Bamble vannverk, etter de lister vi besitter,
minst like mye interne resurser i saken. Dette bør gå til ytterligere reduksjon av vannverkets
regnskap. Vi låner gjerne ut underlaget ved behov. Vi ønsker svar på om denne
bekymringsmeldingen blir fulgt opp av mottakerne.
Mvh,

Rune Engen-Glug
+47 95962020
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Rune Engen-Glug <rune@bamblebruk.com>
6. februar 2019 15:34
Benedikte Vonen
Dokument knyttet til bekymringsmeldingen datert den 14.1.2019
Mail fra kommunalsjef Torgersen.pdf

Benedikte M. Vonen.
Vedlagt følger kopi av mail fra kommunalsjef Torgersen i Bamble kommune der han nekter å
møte Bamble Bruk AS. Årsaken til dette er anbefaling fra innleid jurist, den samme jurist som
gjennom mer enn 20 år har representert kommunen overfor vårt selskap i alle henseender. Vi
har fått opplyst at juristen ved flere anledninger gjennom mange år har vært i både
formannskap og kommunestyre der han har anbefalt at all kommunikasjon skal går via ham.
Årsaken til alle rettssakene er at kommunens strategi har vært å bestride alle Bamble Bruks
rettigheter, og samtidig nekte utenomrettslig dialog. Vi legger til grunn at kontrollutvalget
enkelt kan verifisere dette.
Mvh,

Rune Engen-Glug
+47 95962020

6. feb. 2019 kl. 13:36 skrev Benedikte Vonen <Benedikte.Vonen@temark.no>:
Sekretariatet til Bamble kontrollutvalg bekrefter med dette at vi har mottatt
deres henvendelser datert 14.1.2019 og 25.1.2019 stilet til kontrollutvalget i
Bamble.
Henvendelsene vil bli lagt frem for kontrollutvalget i deres neste møte
11.2.2019. Kontrollutvalget vil ta stilling til om saken faller inn under
kontrollutvalgets mandat og til eventuell videre behandling av saken.
Vi vil komme tilbake med svar på henvendelsene.
Med vennlig hilsen
Benedikte Muruvik Vonen
Rådgiver
Temark
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Mobil: 90589043
Epost: benedikte.vonen@temark.no
Hjemmeside: www.temark.no
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Rune Engen-Glug <rune@bamblebruk.com>
7. februar 2019 11:07
Benedikte Vonen
Fwd: Klage på forvaltning / saksbehandling i Bamble kommune påvirkning av / manglende politisk behandling og kontroll
Mail fra kommunalsjef Torgersen.pdf

Til orientering vedlegges klage til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som har relevans i
forhold til vår mail til Kontrollkomiteen i Bamble av 14.1.2019.
Mvh,

Rune Engen-Glug
+47 95962020

Videresendt melding:
Fra: Rune Engen-Glug <rune@bamblebruk.com>
Emne: Klage på forvaltning / saksbehandling i Bamble kommune påvirkning av / manglende politisk behandling og kontroll
Dato: 7. februar 2019 kl. 11:03:25 CET
Til: fmvtpost@fylkesmannen.no
Kopi: postmottak@bamble.kommune.no
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.
I mer enn 20 år har det vært uenigheter og konflikter i forholdet mellom
Bamble Bruk AS og Bamble kommune, hovedsakelig sivilrettslig knyttet til
vassdragsrettigheter. Denne klagen gjelder ikke resultatet av disse konfliktene,
men den forvaltning / saksbehandling som har foregått i Bamble kommune i
forholdet til Bamble Bruk AS. Bamble kommune har benyttet en innleid jurist
(advokat) i alle forhold overfor Bamble Bruk AS. Det være seg, brevskriving,
møter, forhandlinger, skrive saker til politisk behandling, direkte innlegg i
formannskap og kommunestyre unntatt offentlighet og i alle rettsprosesser.
Dette har pågått i mer enn 20 år uten at Bamble kommune på noe tidspunkt har
innhentet noen scond opinion. Den innleide jurist har, slik vi opplever det,
hindret normal og fornuftig dialog mellom Bamble Bruk AS og Bamble
kommune på både administrativt og politisk nivå. Juristen har hatt den strategi
å stadig bestride enhver rettighet Bamble Bruk AS måtte hevde og nekte
enhver dialog mellom vårt selskap og kimmunen så lenge juridiske avklaringer
pågår.
Vedlagte mail fra kommunalsjefen i Bamble mener vi underbygger dette. Vi
har opplevd situasjonen slik at vi har blitt nektet en normal dialog vi har behov
for og i de tilfeller vi har forsøkt direkte dialog har vi blitt avvist med
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henvisning til «anbefaling» fra den innleide jurist. Det er vårt klare inntrykk at
den innleide jurist også har preget Bamble kommunes standpunkt til å komme i
tråd med juristens oppfatning. Det er vår antakelse at juristens opptreden også
vil bli rammet av advokaters etiske retningslinjer og vi vil også følge opp dette
med advokatforeningen.
Vi ber Fylkesmannen gå inn å se på saken på et helt generelt grunnlag i forhold
til om Bamble kommune har utført betryggende og uavhengig saksbehandling.
Takk for svar.
Mvh,

Rune Engen-Glug
+47 95962020
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/07035-1
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
08.04.2019

Årsmelding 2018 Bamble 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 Bamble 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 Bamble kontrollutvalg

1
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Bamble
kommune

Kontrollutvalgets årsmelding
2018

Temark
Agder og Telemark
Kontrollutvalgssekretariat IKS
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1. KONTROLLUTVALGET I BAMBLE KOMMUNE
Kontrollutvalget har i 2018 hatt følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av
kommunestyret:
Perioden 1.1. – 1.11.2018:
Medlemmer
Bård Hoksrud (Frp) Leder
Aase Kristine Salen Hagen (H) Nestleder
Carl-Otto Thommesen (Frp)
Tom Rune Olsen (Ap)
Ann Helen Storø (V)

Varamedlemmer
Fellesliste Frp/H:
Steinar Johnsen (H)
Anne Verdich (H)
Fellesliste Ap/Sp/V/R:
Svein Inge Nyhus (Sp)
Ingebjørg Jakola Lillemoen (Ap)
Ingjerd Abrahamsen Michaelis (Ap)
Lars Kristian Rugtvedt (Sp)

Leder Bård A. Hoksrud ble av Kongen i statsråd 31.8.2018 utnevnt til landbruks- og matminister.
Nestleder Aase Kristine Salen Hagen trådte umiddelbart inn som fungerende leder i Hoksruds
fravær. Bård A. Hoksrud ble innvilget permisjon fra sine verv i Bamble kommune etter vedtak i
kommunestyret 1.11.2018, og dette førte til at utvalget ble endret som følger:
Perioden 1.11. – 31.12.2018:
Medlemmer
Aase Kristine Salen Hagen (H) Leder
Carl-Otto Thommesen (Frp)
Steinar Johnsen (H)
Tom Rune Olsen (Ap)
Ann Helen Storø (V)

Varamedlemmer
Fellesliste Frp/H:
Anne Verdich (H), Nils Jacob Bleikelia
(Frp)
Fellesliste Ap/Sp/V/R:
Svein Inge Nyhus (Sp), Ingebjørg Jakola
Lillemoen (Ap), Ingjerd Abrahamsen
Michaelis (Ap), Lars Kristian Rugtvedt (Sp)

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
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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 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. Dette er noe av det som skal sikres gjennom at minst ett
medlem i kontrollutvalget skal være medlem i kommunestyret. I Bamble er kravet oppfylt. 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 utøve 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 møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder.
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Kontrollutvalgets (daværende) nestleder Aase Kristine Salen Hagen deltok på FKT sin
fagkonferanse i mai 2018. Kontrollutvalgets (daværende) leder Aase Kristine Salen Hagen og
(daværende) medlem Steinar Johnsen deltok på Temark sin Høstkonferanse i november 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».
Kontrollutvalget er medlem i og får sin sekretariatsbistand fra Agder og Telemark
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Med oppdrag for 34 kommuner og fylkeskommuner i
Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder var Temark i 2018 ett av landets største
kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har sju ansatte, og fast rådgiver for kontrollutvalget i
Bamble kommune er rådgiver Benedikte Muruvik Vonen.

6. REVISJON
Bamble kommune er medeier i og får sine revisjonstjenester fra Telemark kommunerevisjon IKS.
De 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 videresendes med innstilling til vedtak til kommunestyret. De aktuelle
undersøkelsene er omtalt 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 som regel et eget punkt for orienteringer fra revisjonen i hvert møte,
og revisor er alltid til stede på møtene.
Oppdragsrevisor er Lisbet Fines. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Kjell Ekman og
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er Kirsti Torbjørnson.

7. ØKONOMI
For å utøve sin funksjon på en god måte ber kontrollutvalget kommunestyret om økonomiske
rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og arbeidsplanen.
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Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontrollog 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.

109 000

54 126

Opplæring inkl. reise

60 000

18 365

104 000

65 293

SUM KONTROLLUTVALG

273 000

137 784

Sekretariat

245 000

244 500

Revisjon

1 349 000

1 348 900

Sum kontroll, tilsyn og revisjon

1 867 000

1 731 184

Andre kostnader
(inkl. selskapskontroll)

Kommentar:
Regnskapet for kontroll, tilsyn og revisjon i Bamble kommune viser totalt et mindreforbruk på ca.
kr 136 000 i 2018. Dette kan forklares som følger:
-

-

Posten for møtegodtgjørelse mv. viser et mindreforbruk på ca. kr 55 000. Av dette skyldes ca.
kr 24 000 at halvparten av leders lønn i regnskapet er feil ført under ansvarssted politisk
styring og derfor ikke fremgår av regnskapet for kontrollutvalget. Resterende del av
mindreforbruket skyldes at det er bokført lavere beløp for tapt arbeidsfortjeneste enn
budsjettert. Denne posten vil variere med hvem som møter på det enkelte møtet og hvilken
arbeidssituasjon og andre verv vedkommende har.
På opplæring inkl. reise er det et mindreforbruk på ca. kr 42 000 pga. at det var færre enn
budsjettert som hadde anledning til å delta på de budsjetterte opplæringstiltakene.
Andre kostnader har et mindreforbruk på ca. kr 39 000. Hovedårsak er at kommunen bare
gjennomførte en selskapskontroll i 2018, og at kostnaden for denne var lavere enn for et
«normalår». Det ble heller ikke gjennomført andre undersøkelser som kunne ha hørt hjemme
under denne posten.

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER
Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 6 møter og behandlet 54 saker, noe som er en sterk økning i
antall saker fra året før (42 saker i 2017). Sakskart, saksdokumenter og protokoller legges

9/19 Årsmelding 2018 Bamble kontrollutvalg - 19/07035-1 Årsmelding 2018 Bamble kontrollutvalg : Årsmelding 2018 Bamble kontrollutvalg

løpende ut på sekretariatets hjemmeside 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. I tillegg blir selskap Bamble kommune
har eierinteresser i invitert til dialog og orienteringer. Følgende personer har møtt i
kontrollutvalget i Bamble i 2018, utover medlemmer, revisorer og sekretariatet:
-

Ordfører Hallgeir Kjeldal
Rådmann Tore Marthinsen
Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg
HR sjef Kristin Alseth Hansen
Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre
Kommunalsjef skole og barnehage Trond Gausnes
Kommunalsjef helse og omsorg Birgit Sannes
Virksomhetsleder næring, miljø og samfunnsutvikling Finn Roar Brun
Virksomhetsleder for barne- og familievernet Bjørg Rein
Leder koordinerende enhet Tonje Kristine Sulen
Avdelingsleder service og dokumentsenter Cato Andersen
Rådgiver Henry Valvik
Daglig leder Frisk Bris Bamble KF Henning Weider
Daglig leder i Renovasjon i Grenland Anne Berit Steinseth

Fra Telemark kommunerevisjon IKS har følgende møtt:
-

Oppdragsrevisor Lisbet Fines
Revisor Veronica Brandt
Forvaltningsrevisor Dag Oftung
Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal

Bamble kontrollutvalg behandlet i løpet av 2018 følgende saker:

A. ÅRSREGNSKAPET

Kontrollutvalget skal påse at kommunens og det kommunale foretakets årsregnskap blir revidert
på en betryggende måte. Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor,
skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas der.
Formannskapet skal ha kopi av uttalelsen i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før de
avgir sin innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.
Frisk Bris Bamble KF
Kontrollutvalget avga en uttalelse til særregnskap 2017 for Frisk Bris Bamble KF. Revisjonen
hadde avgitt en normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil
eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget
anbefalte at særregnskapet skulle godkjennes.
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Bamble kommune
Til årsregnskapet 2017 for Bamble kommune avla Telemark kommunerevisjon IKS en
revisjonsberetning med ett forbehold. Dette ble varslet i eget nummerert brev nr. 5 til
kontrollutvalget, der revisjonen påpekte at investeringsregnskapet ble avsluttet med et udekket
beløp på kr 35 297 291. Dette skyldtes at det ikke var foretatt tilstrekkelig låneopptak for å kunne
finansiere årets investeringer fullt ut, slik kommunestyret hadde vedtatt. Dette stred i tillegg mot
en grunnleggende forutsetning i Forskrift om årsbudsjett og Veileder om investeringer og
avslutning av investeringsregnskapet. Kontrollutvalget ba om at forholdet umiddelbart ble fulgt
opp og at denne praksisen måtte endres fra 2018.
Gjennom revisjonens rapport til kontrollutvalget, ble utvalget i tillegg kjent med en del forhold
som ikke var heldige, men som ikke var så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i
revisjonsberetningen. Kontrollutvalget anbefalte at Bamble kommunes årsregnskap for 2017
skulle godkjennes, men forventet at følgende forhold ble fulgt opp i regnskapsåret 2018:
-

Gjeldsgraden for kommunen var økende, noe som på sikt vil redusere kommunens
handlingsrom.
Andelen av lån som forfaller innen ett år var høyere enn kommunens finansreglement tillater
i en normalsituasjon.
Revisjonen viste til at det var manglende kontroll av at regler og rutiner knyttet til økonomisk
internkontroll følges opp, og at de håpte at det iverksettes en dokumentert oppfølging av
lønnsutgiftene ute på den enkelte virksomhet fremover.

B. FORVALTNINGSREVISJON

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. For å få best mulig nytte av forvaltningsrevisjon som verktøy i kontrollog tilsynsarbeidet, legger kontrollutvalget vekt på bl.a. følgende:
-

-

-

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 (eller dennes stedfortreder) 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.
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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 Telemark kommunerevisjon IKS og
lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møtet 8.2.2016. Sammen med analysen la
revisjonen frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Det ble i tillegg fremsatt nytt forslag til
prosjekt i møtet, etter signaler fra ordfører/kommunestyret. Planen ble vedtatt i møtet og består
av følgende prosjekter for perioden 2016-2019:
1. Saksbehandling helse og omsorg – beregning av ventelister og tildeling av
omsorgstjenester
2. Bruk av konsulenter i Bamble kommune
3. Kvalitetssystem – spissing mot rutiner mot mobbing i skole, og varsling for ansatte
4. Arkiv og dokumenthåndtering
5. Byggesaksbehandling
Kommunestyret ga i sitt møte 31.3.2016 sin tilslutning til planen. Kontrollutvalget ba i sin
innstilling til vedtak om at de fikk fullmakt til å endre planen etter behov i perioden. Dette ble i
kommunestyret omgjort til:
Det anmodes om at kommunestyret gis anledning til å uttale seg i forhold til eventuelle endringer
av den prioriterte rekkefølgen så sant dette ikke forsinker revisjonen.
Kontrollutvalget valgte i sitt møte 3.9.2018 sak 32/18 å anmode kommunestyret om å bytte
rekkefølge for de to siste prosjektene i planen, slik at Byggesaksbehandling kom før Arkiv og
Dokumenthåndtering. Denne endringen ble vedtatt av kommunestyret 1.11.2018, og gjeldende
vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 ser dermed slik ut:
1. Saksbehandling helse og omsorg – beregning av ventelister og tildeling av
omsorgstjenester (levert 2016)
2. Bruk av konsulenter i Bamble kommune (levert 2017)
3. Kvalitetssystem – spissing mot rutiner mot mobbing i skole, og varsling for ansatte (levert
2018)
4. Byggesaksbehandling
5. Arkiv og dokumenthåndtering
Kontrollutvalget har jobbet med følgende forvaltningsrevisjoner i 2018:
1. BRUK AV KONSULENTER I BAMBLE KOMMUNE

Kontrollutvalget bestilte 31.10.2016 forvaltningsrevisjonsprosjektet Bruk av konsulenter i
Bamble kommune, vedtatt som andre prosjekt i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.
Følgende problemstillinger ble vedtatt:
1. Hvilket omfang og kostnader har konsulentbruken i Bamble kommune i 2015-2016 og
hvilke oppgaver er dekket?
2. I hvilken grad har kommunen truffet tiltak for å sikre at konsulentbruken bidrar til
rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser?

9/19 Årsmelding 2018 Bamble kontrollutvalg - 19/07035-1 Årsmelding 2018 Bamble kontrollutvalg : Årsmelding 2018 Bamble kontrollutvalg

3. Har administrasjonen betryggende kontroll med bruken av konsulenttjenester?
Rapport fra prosjektet ble behandlet av kontrollutvalget 24.4.2017 sak 9/17. Følgende
forslag til vedtak ble oversendt til kommunestyret:
Kommunestyret tar rapporten Bruk av konsulenter til orientering og ber rådmannen:
-

sørge for at alle kommunalområder har beskrivelser av kompetansen i egen
organisasjon og gjør vurderinger av behov for kompetanse på kort og lang sikt
vurdere om retningslinjer for kjøp av konsulent-, rådgivnings- og utredningstjenester
bør være et tema i forbindelse med revisjon av GKI sitt innkjøpsreglement
sikre at det foreligger kontrakt ved alle kjøp

Senest i løpet av høsten 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
Bamble kommunestyre ga sin tilslutning til kontrollutvalgets forslag til vedtak i sitt møte
11.5.2017 sak 46/17. Kontrollutvalget fikk en foreløpig skriftlig tilbakemelding i saken fra
rådmannen til sitt møte 27.11.2017 sak 37/17. Det var satt i gang en del forbedringstiltak i
organisasjonen, men disse var ennå ikke helt implementert. Kontrollutvalget fattet følgende
vedtak i saken:
Kontrollutvalget tar rådmannens foreløpige skriftlige redegjørelse om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonen Bruk av konsulenter i Bamble kommune til orientering.
Kontrollutvalget ber om at endelig rapportering på hvordan vedtaket og rapportens
anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt, skjer i utvalgets junimøte i
2018.
Kontrollutvalget fikk i sitt møte 1.6.2018 en redegjørelse fra rådmannen om hvordan
kommunestyrets vedtak og anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten var fulgt opp og
hvilken effekt dette har gitt. Plan for organisasjons- og kompetanseutvikling vedtatt i
kommunens planstrategi skulle være klar i løpet av høsten 2018, oppdatert
anskaffelsesreglement for GKI skulle med det første bli behandlet i kommunestyret, men
ville ikke inneholde noe spesifikt om konsulenter. Skriftlige kontrakter var nå på plass til de
aller fleste oppdrag. Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i saken:
Kontrollutvalget finner rådmannens tilbakemelding tilfredsstillende og anser arbeidet med
forvaltningsrevisjonen Bruk av konsulenter i Bamble kommune som avsluttet.
2. KVALITETSSYSTEM – SPISSING MOT MOBBING I SKOLE, OG VARSLING FOR ANSATTE

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 29.5.2017 forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitetssystem
– spissing mot mobbing i skole, og varsling for ansatte, i tråd med Plan for
forvaltningsrevisjon 2016-2019. Forslag til plan ble behandlet i kontrollutvalgets møte
27.11.2017 sak 38/17. Revisjonen skulle i prosjektet beskrive generelle trekk ved
kommunens kvalitetssystem, og så dele rapporten i to separate deler for de to temaene som
bestillingen bestod av. Hovedproblemstillinger for de to delene var som følger:
1. Har Bamble kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som gjelder det
psykososiale miljøet i skolen?
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2. Har Bamble kommune lagt til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold i
samsvar med arbeidsmiljøloven?
Rapport fra prosjektet ble behandlet i kontrollutvalgets møte 1.6.2018 sak 23/18. Følgende
vedtak ble fattet som innstilling til Bamble kommunestyre:
Kommunestyret tar rapporten Kvalitetssystem – mobbing og varsling til orientering.
Vedrørende revisjonen av arbeid med skolemiljø, uttrykker kommunestyret særlig bekymring
for at det er mange elever som opplever at de blir mobbet, sett opp mot vedtatt nullvisjon.
Kommunestyret ber rådmannen:
-

-

Sørge for at alle skoler har lett tilgjengelige planer som ivaretar opplæringslovens § 9
A-3 om at skolene kontinuerlig skal arbeide for å fremme helse, miljø og sikkerhet til
elevene.
Sørge for likeartet og oppdatert informasjon om skolens arbeid med elevens
psykososiale skolemiljø på kommunens nettsider
Sørge for at skolens aktivitetsplikt blir dokumentert gjennom arkivering av varsler og
aktivitetsplaner.

Vedrørende revisjonen av arbeid med varsling, uttrykker kommunestyret bekymring for at
enkelte ledere ikke kjenner til kommunens arbeid med varsling. Kommunestyret ber
rådmannen:
-

Sørge for at alle ansatte i organisasjonen er orientert om kommunens arbeid med
varsling, og
Fortsatt arbeide for at medarbeidere skal oppleve at det er greit å komme med
kritiske ytringer og varsler der det er nødvendig.

Rådmannen bes rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget på det er arbeidet som er gjort
innen de områder som er påpekt i vedtaket, og hvilke effekt dette har gitt, innen siste møte i
kontrollutvalget høsten 2018.
Kommunestyret valgte i sitt møte 13.9.2018 sak 75/18 å legge til følgende punkt i vedtaket:
Alle skoler i Bamble kommune skal ha en mobbeknapp på sine hjemmesider og som app på
elevenes iPad i skolen, slik at man kan anonymt eller ikke anonymt varsle om mobbing på
internt nivå.
Kontrollutvalget mottok til sin oppfølging av saken i møtet 3.12.2018 sak 47/18 en grundig
skriftlig redegjørelse fra rådmannen om hvordan vedtak og anbefalinger knyttet til de to
delrapportene i forvaltningsrevisjonen var fulgt opp, og kontrollutvalget gjorde følgende
vedtak i saken:
Redegjørelsen tas til orientering, og kontrollutvalget avslutter saken.
3. BYGGESAKSBEHANDLING - BAMBLE

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 3.9.2018 sak 32/18 prosjektplan for
forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling, under forutsetning av at kommunestyret ga sin
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tilslutning om å bytte rekkefølgen på de to siste prosjektene i vedtatt Plan for
forvaltningsrevisjon. Da kontrollutvalget fikk prosjektplanen til behandling i sitt møte
22.10.2018, hadde anmodningen fra kontrollutvalget ennå ikke blitt behandlet av
kommunestyret. Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i saken:
Med forbehold av kommunestyrets godkjenning av endring av rekkefølge av
forvaltningsrevisjonsprosjekter, bestiller kontrollutvalget forvaltningsrevisjonen
Byggesaksbehandling i tråd med fremlagt plan. Rapport forventes til behandling i april 2019
dersom bestilling kan skje i november 2018. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om
fremdriften undervis i prosjektet.
Dersom kommunestyret ikke godkjenner endret rekkefølge av forvaltningsrevisjonsprosjekter,
avventer kontrollutvalget bestillingen til våren 2019, for levering høsten 2019.
Den vedtatte prosjektplanen la vekt på tillitsaspektet og mulig mistanke om og fare for
korrupsjon innen areal- plan- og byggesektoren, ut fra at myndighetsutøvelsen etter plan- og
bygningsloven gjelder fordeling av goder som kan ha store økonomiske interesser. Følgende
to problemstillinger ble vedtatt for prosjektet:
1. I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker?
2. I hvilken grad har Bamble kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for
byggesaksbehandlingen?
Kommunestyret vedtok i sitt møte 1.11.2018 sak 88/18 den endringen i Plan for
forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget hadde bedt om, slik at bestillingen kunne
effektueres. Kontrollutvalget vil jobbe videre med forvaltningsrevisjonen
Byggesaksbehandling i 2019.
4. ARKIV OG DOKUMENTHÅNDTERING BAMBLE

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 22.10.2018 sak 41/18 prosjektplan for
forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering, i tilfelle kommunestyret ikke skulle gi
sin tilslutning til kontrollutvalgets ønske om å bytte rekkefølgen på de to siste prosjektene i
vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon. Prosjektet innebærer en kontroll av kommunens arbeid
for å sikre at alt blir arkivert og journalført, og er tenkt å bidra til å sikre innbyggernes innsyn
og kommunens dokumentasjon. Følgende problemstilling ble vedtatt for prosjektet:
-

I hvilken grad sikrer kommunen riktig dokumenthåndtering og rett bruk av
saksbehandlingssystem?

Siden kommunestyret i sitt møte 1.11.2018 sak 88/18 vedtok den endringen i Plan for
forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget hadde bedt om, vil revisjonen bare oversende brev
om oppstart av prosjektet våren 2019 basert på den vedtatte prosjektplanen.
Kontrollutvalget vil jobbe videre med forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering i
2019.

9/19 Årsmelding 2018 Bamble kontrollutvalg - 19/07035-1 Årsmelding 2018 Bamble kontrollutvalg : Årsmelding 2018 Bamble kontrollutvalg

C. SELSKAPSKONTROLL

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.
- 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 Telemark kommunerevisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til behandling i
møtet 11.4.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for selskapskontroll.
Planen ble vedtatt og består av følgende prosjekt for perioden 2016-2019:
1. Selvkost i selskapet Renovasjon i Grenland (forvaltningsrevisjon sammen med andre eiere)
2. Styre – evaluering og valg (generell kontroll der det kan gjennomføres stikkprøve av enkelte
selskap, gjennomføres som eierskapskontroll)
3. Samordning av føringer for eierskap (generell kontroll der det kan gjennomføres stikkprøve av
enkelte selskap, gjennomføres som eierskapskontroll, som bør gjøres felles med andre eiere
der det er aktuelt)
4. Gjennomføring av virksomhet – måloppnåelse i selskapet Vekst i Grenland IKS
(forvaltningsrevisjon sammen med andre eiere)
Kommunestyret ga sin tilslutning til planen 12.5.2016. Kontrollutvalget fikk fullmakt til å endre
planen i planperioden. Kontrollutvalget gjorde i sitt møte 3.12.2018 sak 51/18 en vurdering
omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av planperioden. De valgte da å prioritere prosjekt
4 foran prosjekt 3, slik at revidert Plan for selskapskontroll 2016-2019 ser slik ut:
1. Selvkost i selskapet Renovasjon i Grenland (forvaltningsrevisjon sammen med andre eiere)
2. Styre – evaluering og valg (generell kontroll der det kan gjennomføres stikkprøve av enkelte
selskap, gjennomføres som eierskapskontroll)
3. Gjennomføring av virksomhet – måloppnåelse i selskapet Vekst i Grenland IKS
(forvaltningsrevisjon sammen med andre eiere)
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4. Samordning av føringer for eierskap (generell kontroll der det kan gjennomføres stikkprøve av
enkelte selskap, gjennomføres som eierskapskontroll, som bør gjøres felles med andre eiere
der det er aktuelt)
Kontrollutvalget har jobbet med følgende selskapskontroller i 2018:
1. RENOVASJON I GRENLAND IKS

Kontrollutvalget bestilte 5.12.2016 selskapskontroll i Renovasjon i Grenland IKS (RiG IKS) fra
Telemark kommunerevisjon IKS. Følgende problemstillinger ble vedtatt:
-

Er avtaler med eksterne leverandører i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser?
Sikrer RiG IKS selvkost i renovasjonstjenestene?
Har RiG riktig behandling av selvkostfond?

Selskapskontrollen ble gjennomført som forvaltningsrevisjon i selskap, i fellesskap med øvrige
eiere. Rapporten ble presentert for kontrollutvalgene i alle eierkommunene i et felles møte i
Porsgrunn 26.9.2017. Bamble kontrollutvalg behandlet deretter rapporten i eget møte.
Kontrollutvalget vedtok å oversende rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til
vedtak:
Kommunestyret mener RiG bør:
-

Skjerpe rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser
Fullføre opprydningen i avtalene med Bjorstaddalen, og
Vurdere avtalen med Bamble kommune om Eik gjenvinningsstasjon for å sikre en
kostnadsberegning som er i samsvar med retningslinjene for selvkost.

Kommunestyret ber RiG oversende en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av revisjonens
anbefalinger til kontrollutvalget innen utløpet av april 2018.

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 1.6.2018 sak 19/18 en orientering ved daglig leder i
Renovasjon Grenland IKS om hvordan selskapet hadde fulgt opp kommunestyrets vedtak og
revisjonens anbefalinger. Følgende vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og finner selskapets oppfølging av
selskapskontrollen om selvkost i Renovasjon i Grenland tilfredsstillende. Kontrollutvalget
anser med dette saken for avsluttet.
2. EIERSKAPSKONTROLL STYRESAMMENSETNING – STYREEVALUERING OG VALG AV
STYREMEDLEMMER

Kontrollutvalget bestilte 5.2.2018 tilbud på eierskapskontrollen Styre – evaluering og valg, i tråd
med Plan for selskapskontroll 2016-2019. Kontrollutvalget behandlet forslag til prosjektplan
16.4.2018. Følgende problemstillinger ble vedtatt:
-

I hvilken grad er gjeldende krav, retningslinjer og anbefalinger fulgt ved valg av
styremedlemmer, styresammensetning og styreevaluering?
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-

I hvilken grad er Bamble kommunes føringer i samsvar med gjeldende krav og
anbefalinger for god eierstyring?

Følgende selskaper ble valgt ut til eierskapskontrollen:
- Skjærgårdshallen AS
- Grenland Havn IKS
- Vekst i Grenland IKS
- Grep Grenland AS
Rapport fra eierskapskontrollen ble behandlet i kontrollutvalget 3.12.2018. Følgende vedtak ble
fattet:
Kontrollutvalget tar rapporten fra eierskapskontrollen Styresammensetning, styreevaluering og
valg av styremedlemmer – Bamble til orientering. Kontrollutvalget oversender rapporten til
kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar rapporten Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer
– Bamble til orientering, og ber kommunen:
-

vurdere om eierskapsmeldingen skal gi tydeligere føringer knyttet til valg og
sammensetning av styre og forlenget frist for innkallinger til generalforsamling, og
sikre at:
o styresammensetningen i Grep Grenland AS er i samsvar med gjeldende krav til
kjønnsrepresentasjon,
o vedtektene til Skjærgårdshallen AS har korrekt krav til kjønnsrepresentasjon i
styret,
o det blir utnevnt valgkomité i tråd med vedtektene til Skjærgårsdshallen AS,
o retningslinjene for valgkomitéen for Grenland Havn IKS blir fulgt.

Kommunestyret vedtar at kommunen tilslutter seg Styrevervregisteret.
Kommunestyret ber kommunen gi en skriftlig og muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
hvordan vedtaket er fulgt opp, senest til utvalgets siste møte våren 2019.
Kontrollutvalget vil dermed jobbe videre med oppfølging av eierskapskontrollen
Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer – Bamble i 2019.
3. SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I VEKST I GRENLAND IKS

Kontrollutvalget vurderte i sitt møte 3.12.2018 de resterende prosjektene i Plan for
selskapskontroll 2016-2019 og kom frem til at de ønsket å endre rekkefølgen av prosjekt 3 og 4.
De bestilte dermed prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Vekst i Grenland
IKS fra Telemark kommunerevisjon IKS. Prosjektet skulle søkes gjennomført sammen med andre
eiere om mulig.
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Kontrollutvalget vil dermed jobbe videre med selskapskontrollen Vekst i Grenland i 2019 (til
orientering så ble det 11.2.2019 avklart at kontrollutvalget ikke bestiller selskapskontroll i Vekst i
Grenland IKS nå, siden ingen av de andre eierne ønsket å være med på denne nå).

D. ANDRE STØRRE SAKER

Av og til dukker det opp andre større saker som kontrollutvalget bruker mye tid og ressurser på,
uten at de faller inn under begrepene forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget
har i 2018 jobbet med følgende sak:
1. BAMBLE KOMMUNES LEIEFORHOLD SKJÆRGÅRDSHALLEN AS

Utgangspunktet for saken var et spørsmål om leien kommunen betaler for bruk av hallen er i tråd
med regelverket om offentlig støtte. Kontrollutvalget bestilte en utredning om dette temaet fra
Telemark kommunerevisjon IKS i sitt møte 5.12.2016. Denne ble behandlet i utvalgets møte
6.3.2017, sammen med en orientering fra styreleder i selskapet. Kontrollutvalget oversendte
saken og revisjonsrapporten til kommunestyret, med følgende forslag til vedtak:
Rådmannen bes klarlegge om avtalt leiepris i avtale mellom Bamble kommune og
Skjærgårdshallen AS er i samsvar med markedspris og/eller kostpris, eller ikke. Rådmannen bes
rapportere skriftlig om resultatet til kontrollutvalget senest i løpet av april 2017. Dersom det ikke
er samsvar, bes rådmannen umiddelbart iverksette tiltak som bringer forholdet innen rammene
for regelverket om offentlig støtte, og rapportere om tiltakene til kontrollutvalget senest i løpet
av våren 2017. Rådmannen bes legge ved en tilsvarende vurdering av leieprisen i forbindelse med
budsjettet hvert år.
Kommunestyret behandlet saken i sitt møte 11.5.2017. De ga sin tilslutning til kontrollutvalgets
forslag til vedtak. I tillegg vedtok kommunestyret å oversende en del spørsmål som ble fremsatt i
møtet, som skulle tas med i vurderingen rådmannen skulle gjennomføre.
I stedet for å legge saken frem for kontrollutvalget som vedtatt 11.5.2017, la rådmannen saken
direkte frem for kommunestyret 14.12.2017. Følgende ble vedtatt:
Bamble kommunestyre vedtar:
1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til etterretning.
2. Leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS endres slik at de
dokumenterer at betaling for leie ikke er i strid med regler for offentlig støtte.
3. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe på førstkommende kommunestyremøte med
mandat:
1. Vurdere konsekvenser av om selskapet skal tilbakeføres som kommunal virksomhet.
2. Avklare om dagens drift, utleieforhold er i samsvar med regler for offentlig støtte.

Kontrollutvalget ble i sitt møte 5.2.2018 orientert om at vedtatt arbeidsgruppe skulle
utnevnes i neste kommunestyremøte. Kontrollutvalget fikk i sitt møte 22.10.2018 en
orientering om opprettelse av arbeidsgruppen. Kontrollutvalget reagerte på at det ikke var
satt noen frist for utvalgets arbeid, og ba om at kommunestyret så snart som mulig satte en
slik frist. Dette var ikke gjort ved utgangen av 2018. Kontrollutvalget vil følge opp saken
Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS videre i 2019 (frist er satt i 2019).
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E. ANDRE SAKER

I løpet av året 2018 har i tillegg følgende saker vært behandlet:
-

Kommunens håndtering av skjenkekontroll
Valg av pensjonsordning i selskaper Bamble
Bruk av overtid i byggesaksavdelingen
Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg
Revisors egenerklæring om uavhengighet – forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon
Årsrapport og årsregnskap 2017 Skatteoppkreveren i Bamble kommune
Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018
Orientering om prosess omkring kommunens kjøp og salg av eiendommer
Forum for Kontroll og Tilsyn – medlemskap
Utbygging på Eikstrand – Bedehusstranda
Orientering om situasjonen i barnevernet
Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Bamble
Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018
Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018
Møte- og arbeidsplan 2019 for Bamble kontrollutvalg
Orientering om budsjett 2019 Bamble kommune
Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra
staten
Orientering omkring gjeldende reguleringsplan Langesund sentrum
Orienteringer fra revisor (i alle møter)
Referatsaker (i alle møter)
Eventuelt (i alle møter)

For nærmere informasjon om de enkelte sakene, henvises det til www.temark.no under Bamble
kommune for sakspapirer til hvert enkelt møte.

9. KONKLUSJON OG 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.
Langesund, 8.4.2018

Bård A. Hoksrud
Leder

Benedikte Muruvik Vonen
Rådgiver
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/02799-2
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
08.04.2019

Årsrapport 2018 skatteoppkreveren i Bamble
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2018 fra Skatteoppkreveren i Bamble kommune til
orientering.

Bakgrunn for saken:
Skatteoppkreverfunksjonen er en kommunal oppgave. Faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor
skatteoppkreveren ligger til Skatteetaten. Skatteoppkreveren plikter å gi en årsrapport om sin virksomhet
til kommunens styrende organer.

Saksopplysninger:
Vedlagt følger årsrapport og årsregnskap 2018 for skatteoppkreveren i Bamble kommune. I tillegg følger
kontrollrapport fra skattekontoret, med resultater fra den statlige kontrollen med den kommunale
skatteinnkrevingen.
Årsrapporten fra skatteoppkreveren viser skatteoppkreverens vurderinger av organisering, ressurser og
kompetanse, samt egen internkontroll. Skatteoppkreveren oppgir disse som tilfredsstillende. I tillegg viser
årsrapporten overordnede tall for skatteinngang. Den viser videre utvikling i restanser, og krav og
måloppnåelser som gjelder effektivitet i innfordringen. Her leverer skatteoppkreveren i Bamble kommune
på og over krav for flere styringsmål, men resultatet innen forskuddsskatt upersonlige skattytere oppnår
ikke kravet. Dette forklares med konkurser i større selskaper som har gjort restansen umulig å inndrive.
Skatteoppkreveren bruker Arbeidsgiverkontrollen i Grenland til å gjennomføre arbeidsgiverkontroller. I
2017 ble det gjennomført kontroll med 3,6 % av arbeidsgiverne, mot et krav på 5 %. For 2018 er dette
avviket rettet opp, og det er gjennomført kontroll hos 5,1 % av arbeidsgiverne. Arbeidsgiverkontrollen i
Grenland samarbeider tverretatlig i arbeid mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Dette
samarbeidet fungerer godt.
Skattekontoret gjennomførte kontorkontroll og ikke stedlig kontroll av Skatteoppkreveren i 2018.
Skattekontoret anser at skatteoppkrevers overordnede internkontroll i det alt vesentlige er i samsvar med
gjeldende regelverk. Videre anser skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av
årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for
skatteinngangen i regnskapsåret.

1
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Skattekontoret er svært positiv til arbeidsgiverkontrollens prioritering av arbeid mot
arbeidslivskriminalitet.

Vurdering fra sekretariatet:
Kontrollutvalget skal ikke avgi uttalelse til denne årsrapporten, men får den oversendt til orientering.
Vedlegg:
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bamble kommune
Årsrapport for 2018 skatteoppkreveren
Årsregnskap 2018 skatteoppkreveren
Vedlegg for årsregnskapet 2018 skatteoppkreveren

2
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Vår dato
15.02.2019

Din/Deres dato

Saksbehandler
Bjarne Holtan Møller

800 80 000
Skatteetaten.no

Din/Deres referanse

Telefon
47040591

Org.nr
974761076

Vår referanse
2019/5253770

Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Bamble kommune
Rådhuset
3970 LANGESUND

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Bamble
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
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter uten årsverk til arbeidsgiverkontroll:

Side 1 / 3

Antall årsverk 2018

Antall årsverk 2017

Antall årsverk 2016

2,5

2,4

2,4
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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 Bamble 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 1 766 976 543 og utestående restanser2 på kr 47 365 854, herav berostilte krav
på kr 8 437 477.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Bamble 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

94,50

96,43

94,90

96,38

Forskuddstrekk 2017

99,91

99,92

99,98

99,94

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

98,50

98,69

98,43

99,22

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

99,93

100,00

99,99

99,95

Restskatt upersonlige skattytere 2016

99,40

97,92

99,98

98,84

Arbeidsgiveravgift 2017

99,80

99,55

98,62

99,84

Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at manglende måloppnåelse for restskatt upersonlige skattytere
2016 skyldes konkurser i selskaper, noe som gjør at restansene ikke er mulig å inndrive.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Bamble kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland.
Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til
skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kontrollordningen
4472

Minstekrav
antall kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
224

Antall utførte
kontroller i
2018
226

Utført kontroll
2018 (i %)

Utført kontroll
2017 (i %)

Utført kontroll
2018 region (i
%)

5,1

3,6

4,8

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland 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
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
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 kontorkontroll 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
2. februar 2018 i Skien, hvor det ble gitt mulighet for innspill.

Med hilsen

Ingvill Helstad
Avdelingsdirektør
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere
Skatteetaten
Elisabeth Gylder Vingereid

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 Bamble kommune
Kontrollutvalget for Bamble kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Bamble kommune
Riksrevisjonen
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vedlegg til årsregnskapet for 2018
Årsregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Årsregnskapet viser skatter og avgifter mv som er
innbetalt i løpet av regnskapsåret.
Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten
(skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall.

Sumlinjene i årsregnskapet:
 Likvider
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt
kontantbeholdning.
 Skyldig skattekreditorene
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr. 31.12.
Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar.
Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene.
Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar.
 Skyldig andre
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt
til skattekreditorene pga mangelfull informasjon fra den som innbetaler.
 Innestående margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin.
Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.
 Udisponert resultat
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.
 Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning,
forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for
personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, tvangmulkt samt renter og gebyrer.
 Fordelt til skattekreditorene
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene i henhold til
gjeldende fordelingstall.
 Krav som er ufordelt
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.
 Videresending plassering mellom kommuner
Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap.
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Saksgang
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Møtedato
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Orienteringer fra revisor 8.4.2019
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 Bamble
kommune.
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Referatsaker 8.4.2019
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
a. 14.03.2019:
i. RS 22/19 Protokoll Bamble kontrollutvalg 11.02.2019
ii. RS 23/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Bamble kommune
iii. PS 15/19 Forslag til revidert Skiensmodell – for tiltak mot svart arbeid og sosial
dumping
2. Temark vårkonferanse 26.4.2019 Arendal
3. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 Kristiansand
4. Neste møte
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Eventuelt 8.4.2019
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