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Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 08.05.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 08.05.19 godkjennes. 
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Møteinnkalling 08.05.19 
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Møteprotokoll  
 

Songdalen kontrollutvalg 

 
Dato: 20.03.2019 kl. 09:00 
Sted: Kommunehuset i Songdalen, møterom Juvet (kommunestyresalen) 
Arkivsak: 19/00174 
  
Til stede:  Espen Alf Halvorsen (KRF), Stein Vidar Eikholm (FRP),  

Solveig Nordkvist (H) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Ass. revisjonssjef Monica H. Smith-Tønnessen 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrsen 
 
Programleder Nye Kristiansand Camilla Dunsæd (sak 10/19) 

  
Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/19 19/00174-8 Godkjenning av møteinnkalling 20.03.19 3 

Møteprotokoll 

2/19 19/00174-9 Godkjenning av protokoll fra møte 27.02.19 4 

Saker til behandling 

10/19 18/03555-12 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand 5 
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Songdalen, 20.03.2019 
 
 
Espen Alf Halvorsen        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Rådgiver   
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 20.03.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 20.03.2019 2/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 20.03.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 20.03.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 27.02.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 20.03.2019 2/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 27.02.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 27.02.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

10/19 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Songdalen kontrollutvalg 20.03.2019 10/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering. 
 
Det er ønskelig å fortsatt bli orientert om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen, og 
ber om at det blir gjort i fellesmøte 04.09.19. 
 
 
Møtebehandling 
Programleder for Nye Kristiansand Camilla B. Dunsæd var invitert til kontrollutvalgenes 
fellesmøte for å gi en orientering om status i arbeidet, hva de har gjort, hva som gjenstår og 
hvilke utfordringer de ser. 
 
I tillegg fikk utvalgene en tilbakemelding på hvordan fellesnemda har tatt stilling til avsnitt tre 
og fire i vedtaket fra sist møte, som omhandler viktigheten av innsyn og kontroll i selskap der 
kommunen er eier. Programleder kunne bekrefte at fellesnemda har tatt stilling til en 
vedtektsendring i aksjeselskaper med kommunalt deleierskap og datterselskaper av 
kommunalt heleide aksjeselskap som skal sikrer innsyn etter samme ramme som følger av 
Kommuneloven § 80 (ref. protokoll fra fellesnemdas møte 18.12.18 sak 53/18). 
 
Omforent tilleggsforslag fremsatt i møte: 
 
Kontrollutvalget anmoder om å bli involvert i utarbeidelsen av reglementer/rutiner som 

berører kontrollutvalgets arbeid, internkontroll m.m.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslaget fremsatt i møte.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering. 
 
Det er ønskelig å fortsatt bli orientert om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen, og 
ber om at det blir gjort i fellesmøte 04.09.19. 
 
Kontrollutvalget anmoder om å bli involvert i utarbeidelsen av reglementer/rutiner som 
berører kontrollutvalgets arbeid, internkontroll m.m. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/06978-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 

 

 

 

Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Songdalen kommune årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Songdalen kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning for regnskapsåret 2018. 

 

Songdalen kommunes årsregnskap viser kr. 397.692.660 til fordeling drift og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr. 10.071.986. Investeringsregnskapet viser et resultat i balanse. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter 

tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til 

rådmannen omhandler. 

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i samsvar med 

lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 

 

Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Songdalen kommune for 2018 og 

slutter seg til revisors beretning av XX.XX.XX (ETTERSENDES NÅR DEN ER KLAR).  

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Bakgrunn for saken: 
Tidligere Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) fastsatte 15.06.04 forskrift for kontrollutvalg og 

revisjon. Disse forskriftene ble gjort gjeldende fra 01.07.04. I henhold til § 5 i forskrift for revisjon skal 

revisor avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Videre skal kontrollutvalget i henhold til § 7 i forskrift 

for kontrollutvalg avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av 

denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til 

kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens årsregnskap skal avlegges senest 15. februar på det påfølgende år, mens revisor skal 

utstede sin revisjonsberetning senest 15. april. Sekretariatet har fått opplyst at revisjonen mottok komplett 

årsregnskap først 07.03.19 og årsrapporten 29.03.19, og at de derfor ikke har vært i stand til å utstede 

deres revisjonsberetning innen fristen. Men revisjonen har opplyst at det ligger an til å bli avlagt en 

revisjonsberetning uten merknader, det vil si en ren beretning. Dette indikerer at revisor ved revisjon av 

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

revisjonsberetningen. Revisjonsberetningen vil bli ettersendt så snart den foreligger. 
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I tillegg vil revisjonen utarbeide en uttalelse vedrørende forvaltningsfondets regnskap for 2018, dette 

dokumentet vil også bli ettersendt. Disse dokumentene danner grunnlaget for kontrollutvalget sin 

uttalelse. 

 

I et senere møte vil kontrollutvalget få forelagt et oppsumeringsbrev fra revisjonen. Dette 

oppsummeringsbrevet blir utarbeidet for å forklare revisor sin revisjon av årsregnskapet bedre enn det 

som kommer frem av revisjonsberetningen. 

 

Assisterende rådmann og økonomisjef Arild Andresen er invitert til møtet for å orientere og svare på 

spørsmål. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsberetningen gir et tilfredsstillende bilde av den 

økonomiske situasjonen. Med forbehold om at det kan fremkomme opplysninger i revisjonsberetningen 

som er av vesentlig karakter for konklusjonen, anbefaler sekretariatet å gi en uttale slik det kommer frem 

av forslag til vedtak.  

 

Videre anmoder sekretariatet om at kommunen forbedrer sine rutiner knyttet til årsavslutning, slik at 

fristen for avleggelse av årsregnskapet senest 15. februar kan overholdes. Sekretariatet har samtidig 

forståelse for at grunnen til at kommunen ikke har overholdt fristen for avleggelse av årsregnskapet 

henger sammen med kommunesammenslåingsprosessen, og at dette trolig vil bedres når den nye 

kommunen er et faktum.  

 

 

Vedlegg:  

- Årsregnskap 2018 Songdalen kommune 

- Årsrapport 2018 kommune 

- Årsrapport 2018 forvaltningsfondet Songdalen kommune (ETTERSENDES)  

- Revisors beretning 2018 Songdalen kommune (ETTERSENDES) 

- Revisors uttalelse for forvaltningsfondets regnskap 2018 (ETTERSENDES)  
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Best på heltidskultur på vei inn i storkommunen 

Prosessen med å slå sammen kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen til en 

kommune fra 1. januar 2020 økte i omfang i løpet av året. Songdalen fremstår som en 

positiv og viktig bidragsyter i arbeidet med å bygge en storkommune. Innsatsen på alle 

nivå er formidabel. Samtidig ivaretas tjenestene overfor våre innbyggere på en 

tilfredsstillende måte. Situasjonen er krevende og det vurderes hele tiden behov for 

avbøtende tiltak som bidrar til at begge oppdragene kan ivaretas.  

På tross av negativ finansavkastning, ble netto driftsresultat 3,4 mill. kroner mot regulert 

budsjett -6,7 mill. kroner. Et positivt resultat skyldes blant annet økt sum skatt og 

rammetilskudd, ulike statstilskudd og ekstra midler fra staten som erstatning for skade 

etter ekstremvær. God budsjettdisiplin i enhetene og god økonomistyring har som 

tidligere år fungert godt. Sykefravær endte opp på 6,5% når hele kommunen tas med i 

beregningen. 

Arbeidet med å sluttføre områdeplan for Nodeland sentrum ble gjenopptatt i høst. 

Planarbeidet skal tydeliggjøre hvorledes Nodeland kan oppnå utbygging og fortetting ved 

å by på positive kvaliteter og framstå som et attraktivt tettsted for innbyggere i alle 

aldersgrupper. Det er vedtatt å bygge ny skole på Vollan samt at gymsal ved siden av 

rådhuset skal omgjøres til kulturell møteplass. Samlet sett vil Fagermoen torg, ny 

kulturell møteplass og innbyggertorg i rådhuset få stor betydning for kultur- og folkeliv i 

årene fremover. Det har i 2018 vært god dialog mellom kommunen, fylkeskommunen og 

BaneNor om utvikling av jernbanestasjonsområdet. 

Det har i flere år blitt arbeidet målrettet og aktivt med å avskaffe ufrivillig deltid og øke 

gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Kommunen har vært tilknyttet nasjonale prosjekter og 

de siste tre årene et prosjekt med betydelig støtte fra Vest Agder fylkeskommune der 

forskning også inngikk. Resultater blir lagt merke til og imponerer mange. Kommunens 

satsing har virket positivt for kvaliteten på tjenester og medvirker til å styrke 

kommunens omdømme. Bildet på forsiden av årsrapporten illustrerer at tett samarbeid 

mellom politikere, tillitsvalgte og administrativ ledelse i kommunens enheter har hatt 

vesentlig betydning for resultatoppnåelsen.  

Ekstremvær har på nytt minnet kommunen om risiko og sårbarhet. Omfattende snøfall i 

januar, langvarig tørke i sommer og stormen Knud i september førte til utfordrende 

situasjoner for offentlige og private aktører i kommunen. På nytt viste mange av 

kommunens ansatte ansvar og handlekraft for å forebygge skade og opprettholde 

tjenester til innbyggerne både før, under og etter ekstremvær.  

Det ble en merkedag den 14. desember da Vest-Agder fylkeskommune, Mjåvann 

industriområde AS, Kristiansand kommune og Songdalen kommune inngikk avtale med 

Nye Veier AS om finansiering av adkomst med gang- og sykkelvei fra ny E39 til Mjåvann 

industriområde. Mange gledet seg også over vedtak i desember om oppføring av ny og 

betydelig forbedret broovergang mellom Birkelid og Vollebergsiden.    

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

karakteriseres som best på heltidskultur på vei inn i storkommunen. 

 

Nodeland 27. mars 2019 

  

     Kjell A Kristiansen 

            rådmann 
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Innledning 

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

god kommunal regnskapsskikk (GKRS). 

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet 

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

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

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

i tråd med tidligere praksis. 

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

driftsregnskapet, investeringsregnskapet og regnskapet for forvaltningsfondet. 

Driftsregnskapet 

Hovedlinjer i regnskapet for 2018 

Netto driftsresultat er på vel 3,4 mill. kroner, mot regulert budsjett -6,7 mill. kroner. 

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

Kort oppsummert kan resultatet i forhold til budsjettet forklares slik: 

 Økt sum skatt og rammetilskudd  

 Økt ulike statstilskudd  

 Negativ finansavkastning 

 Enhetene er samlet sett omtrent på balanse, men med noen utfordringer 

 Det totale resultatet er også påvirket av mye aktiviteter og bidrag inn mot 

etableringen av nye Kristiansand. 

 

 

Inntektsanalyse 

   Tall i 1.000 kroner  

  

           

Som det fremgår av tabellen over, har det vært en god vekst hvert år. Det er verdt å 

merke seg den samlede inntektsøkningen er særlig sterk fra 2016 til 2017. Mye av dette 

skyldes vedtak om økt eiendomsskatt med virkning fra 2017.  

 

 

Driftsinntekter

%-vis 

fordeling 

2018

2018 2017 2016

Brukerbetalinger 2,8 % 15 736     15 071     15 037    

Andre salgs- og leieinntekter 6,0 % 33 427     32 300     30 686    

Overføringer med krav til motytelse 10,1 % 56 127     52 568     50 971    

Rammetilskudd 42,4 % 236 161   219 492   204 265  

Andre statlige overføringer 11,1 % 61 795     64 785     62 301    

Andre overføringer 0,2 % 1 199       2 371       2 055     

Skatt på inntekt og formue 24,7 % 137 623   133 870   131 403  

Eiendomsskatt 2,7 % 15 133     14 160     8 459     

sum 100,00 % 557 201   534 617   505 177  

samlet økning fra året før 22 584     29 440     15 906    

økning fra året før 4,2 % 5,8 % 3,3 %
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Skatteinntekter og rammetilskudd 

Forventningene for kommunens skatteinngang ble holdt uendret gjennom året. Ved 

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

Skatteinntektene utgjorde 137,6 mill. kroner i 2018, mot 133,8 mill. kroner i 2017. 

Kommunen mottar ulike utjamningstiltak i rammetilskuddet. Songdalen kommune var 

også i 2018 blant de kommunene i Agder med lavest samlet skatt og rammetilskudd, 

med ca. 93,7 % av landsgjennomsnittet for skatt og utjamningstiltak. Skatteinntekten 

pr. innbygger var 67,4 % av landsgjennomsnittet.  Rammetilskuddet, sammen med 

skatteinntekter utgjør samlet vel 20 millioner kroner mer enn budsjettert for 2018. 

Inkludert i rammetilskuddet for 2018 inngår også 6,4 mill. kroner som er ekstra 

skjønnsmidler i forbindelse med flomskadene høsten 2017, bl.a. som delfinansiering av 

ny bro til Birkelid. Disse midlene er nå inkludert i det som er foreslått avsatt på 

disposisjonsfond. 

         Tall i hele kr 1.000 

  Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

  2018 2018 2017 2017 

Skatteinntekter     137 623       140 600     133 870    132 000  

Rammetilskudd     236 161       221 300     219 492    209 700  

Sum overføringer fra Staten     373 784       361 900     353 362    341 700  

 

Premieavvik pensjon 

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

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

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

Se ellers note 9 i driftsregnskapet for mer detaljer. 

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

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

forskjellen mellom betalt premie gjennom året og et beregnet premiebeløp 

(aktuarberegning), utgjorde noe i overkant av 4,5 mill. kr i 2018.  

 

Premieavviket skal regnskapsføres i regnskapsåret og avskrives deretter. Premieavviket 

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

over 10 år. Premieavvik fra 2014 amortiseres over 7 år. 

 

Årets netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er ca. 8,3 mill. kroner og er utgiftsført i 

driftsregnskapet.  

 

Renteutgifter  

De reelle renteutgiftene utgjør ca. 11,8 mill. kroner, mot budsjettert 11,3 mill. kroner. 

I tråd med finansreglementets bestemmelser er det foretatt flere rentesikringer de 

siste årene. Pr. 31.12.2018 var låneporteføljen i tråd med bestemmelsene i 

finansreglementet om durasjon og andel fastrente. 
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Renteinntekter og utbytter 

Utbytte av våre kapitalplasseringer 

Året 2018 ble et svakt år for vår kapitalforvaltning. Etter mange års sammenhengende 

verdistigning, kom vendepunktet i 2018. De markedene vi deltar på gjennom våre fond, 

har hatt noe ulik utvikling, men gjennomgående har trenden i det vesentlige vært det 

som omtales som «sideveis» eller nedadgående. Finansreglementet ble vedtatt endret av 

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

eiendomsfond. I løpet av 2016 tilpasset vi porteføljen slik at en større del av den nå er 

valutasikret. Vi har vært investert i Aberdeen Eiendom siden 2017, og denne 

eiendomsplasseringen er et av de få lyspunktene for vår kapitalforvaltning i 2018. Det 

understrekes at med begrepet avkastning, så menes det urealiserte verdiendringer på 

våre fondsandeler pr. 31.12.2018. All erfaring og teori viser at verdisvingninger på 

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

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

svingninger.  

 

Måletidspunktet pr. 31.12.2018 viser samlet sett en negativ utvikling for våre 

plasseringer. I budsjettet har vi lagt til grunn et forsiktig anslag på litt under 4 % 

avkastning for året, mens porteføljen har gitt en avkastning på –1 % samlet. Konkret 

betyr dette bortfall av ca. 8 mill. kroner i forhold til budsjettet. Den oppnådde 

avkastningen er likevel på linje med referanseindekser i 2018. Videre er det vesentlig å 

påpeke at dette tapet allerede er hentet inn i løpet av januar 2019. Dette viser 

betydningen av både å være langsiktig i sin kapitalforvaltningsstrategi, og samtidig 

viktigheten av å ha bufferkapital for å tåle svingninger.  

 

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

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

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

gjeldsforvaltning og finansplassering som følger av kommunens finansreglement. På alle 

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

et praktisk samarbeid med Vennesla, Birkenes og Søgne kommuner om 

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

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

 

Utbytte fra Agder Energi og Avfall Sør AS 

Våren 2015 ble det inngått ny aksjonæravtale mellom eierkommunene som regulerer 

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

Prognosene fremover tilsier lavere utbytte. Dette er hensyntatt i kommunens 

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

 

Det er mottatt utbytte fra Avfall Sør AS i 2018 med MNOK 1,65. 

 

Renteinntekter i bank 

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

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

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

konkurransedyktige priser. 
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Resultatet av driften i enhetene  

               

  

Regnskap 

2018 

Regulert 

budsjett 

2018 

Opprinnelig 

budsjett 

2018 

Regnskap 

2017 

Rådmannens stab 16 635 684 18 659 260 17 233 000 15 383 046 

Kommunikasjon og service 6 583 797 6 760 860 6 402 100 6 114 584 

Politisk styring og kontrollorgan 3 827 664 3 741 650 3 674 000 3 813 032 

Fellesområdet 11 080 919 10 547 000 10 226 900 10 523 703 

Skoleenhetene 100 198 196 93 637 768 91 828 578 93 263 233 

Barnehageenhetene 54 333 621 54 380 655 52 779 035 53 503 995 

Nav 8 789 507 8 316 700 8 277 000 7 362 368 

Barnevern 12 409 843 14 171 000 14 171 000 11 541 970 

Kultur og inkludering 21 687 342 21 451 670 21 371 900 23 181 490 

Utvikling og forvaltning 17 910 297 19 418 270 18 311 800 15 852 962 

Habilitering 21 871 568 20 210 550 19 956 450 21 227 652 

Hjemmetjenesten 29 810 076 28 911 400 28 550 900 28 691 475 

Institusjon 29 485 659 29 639 700 29 338 400 29 687 811 

Livsmestring 15 644 129 19 526 560 18 845 900 16 451 137 

Teknisk enhet uten VAR 26 538 478 27 848 221 26 967 100 27 919 078 

Kirkelig fellesråd 3 628 524 3 427 000 3 427 000 3 605 373 

Tilleggsbevilgning 0 4 291 859 23 300 000 0 

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

 

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

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

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

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

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

kommunens økonomiske situasjon innenfor hver enhet. 
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Driftsresultat 

Netto driftsresultat ble 3,3 mill. kroner i 2018. Nasjonale føringer legger til grunn at 

resultatgraden bør være ca. 1,75 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat er den 

viktigste indikatoren for økonomisk handlefrihet, og er et uttrykk for hva kommunen 

sitter igjen med til avsetninger og driftsmidler til investeringer.  

          

Beløp i hele kr 1.000 

  2018 2017 2016 2015 

Brutto driftsresultat * 21 097  26 408  31 038  18 478  

Netto driftsresultat 3 380  23 561  15 420  7 958  

Netto finanskostnader -17 717  -2 848  -6 252  -10 519  

*Brutto driftsresultat er korrigert for avskrivninger. 

 

Fondsavsetninger 

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

utgjør vel 81,6 millioner kroner pr. 31.12.2018. Målt i % av brutto driftsinntekter utgjør 

disposisjonsfondet 14,6 % pr. 31.12.2018 mot 13,6 % pr. 31.12.2017. 

I tillegg kommer eventuelle avsetninger kommunestyret velger å gjøre ved disponeringer 

av resultatet for 2018. 

 

 

Nøkkeltall 

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

Fylkesmannen og av kommunen selv:  

 

  

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,6 % 4,4 % >  1,75 %

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 107 % 115 % <   75 %

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 15 % 14 % 5-10 %

RIKSREVISJONENS 

ANBEFALINGER

resultat 

2017

resultat 

2018
 NØKKELTALL
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Investeringsregnskapet 

Utviklingen av lånegjelden 

 

 

Basert på regnskapet for 2018 utgjør brutto lånegjeld ca. 107 % av driftsinntektene 

(dette forholdstallet var 115 % i 2017.). Dette oppfattes å være nivåer som er i overkant 

av det som er anbefalt som kommuners gjeldsgrad. Samtidig er dette også et uttrykk for 

at det har blitt gjennomført en rekke større investeringsprosjekter de senere år. 

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

 

 
 

 

 

 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Gjeld/driftsinntekter

sum gjeld (brutto) mill. kr sum driftsinntekter mill. kr



11/19 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune - 19/06978-1 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune : Årsrapport 2018

Overordnede og sektorovergripende mål  

10 
 

Songdalen for livskvalitet 

Visjonen innebærer at kommunens 

politikere og ansatte jobber for at: 

 Songdalen skal være en attraktiv 

kommune å bo i. 

 Songdalen skal være en god 

kommune å vokse opp i, leve og 

bli eldre i.  

 Innbyggerne skal oppleve 

trygghet for nødvendige 

tjenester. 

 Tjenestetilbudet skal være av god 

kvalitet.             

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

2018 står først, og deretter tiltak og måloppnåelse for målene. 

 

Overordnede og sektorovergripende mål 

Kommunen som samfunnsutvikler 

Kommuneplanlegging 

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

kommunens visjon, kommuneplanens hovedmålsettinger og 

satsningsområder 

 Økonomiplanens handlingsprogram gjenspeiler kommuneplanens delmål og 

satsningsområder. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Ny planstrategi for valgperioden ble vedtatt av 

kommunestyret høsten 2016.  

Det er i 2018 arbeidet med planstrategi for 

den nye kommunen. Et forslag lå ute på 

offentlig ettersyn tom. januar 2019. 

Det er henvisninger til kommuneplanen i 

handlingsprogrammet til alle enhetene og 

rådmannens stab. 

Delvis gjennomført. 

Kommuneplanen bør revideres, men dette 

revisjonsarbeidet må være en del av 

etableringen av kommuneplan for nye 

Kristiansand. 

Planstrategi for nye Kristiansand prioriterer 

utarbeiding av ny kommuneplan i 2021. 

Forslag til planprogram for ny kommuneplan 

utarbeides i 2019. 
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Befolkningsutvikling 

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

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

 

 

Befolkningsveksten for 2018 er 0,8%. Gjennomsnittlig har den årlige befolkningsveksten 

i perioden 2010 - 2018 vært på 1,4 % pr. år. Som tabellen viser er ytterpunktene 2,7 % 

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

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

på de ulike tjenestene.   

 

Ytterligere analyser av demografi og befolkningsutviklingen innenfor de forskjellige 

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

forskjellige tjenestene i den nye kommunen.

 

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

sentrumsutvikling, boligbygging, markedsføring og profilering, samt skolene og 

barnehagene. 

 

 
                 

 

 

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Folketall 31.12 6 708 6 649 6 568 6 419 6 354 6 303 6 285 6 165 5 999

Økning fra året før 52 81 149 65 51 18 120 166 59

%-vis økning 0,78 % 1,22 % 2,27 % 1,01 % 0,80 % 0,29 % 1,91 % 2,69 % 0,98 %
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Sentrums- og næringsutvikling 

1. Prioritere utviklingen av Nodeland sentrum, Brennåsen – og 

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

kjennetegnes av positive kvaliteter. 

 Positiv omtale av de nevnte områdene. 

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

stasjonsområdet. 

 Øve aktiv påvirkning på BaneNor, Vegvesenet og Agder kollektivtrafikk. 

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

Songdalen. 

 Jevn og god kontakt med Næringsforeningen om næringsrelaterte saker. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Arealplan for Nodeland sentrum legges ut til 

offentlig ettersyn vinteren 2017/2018. 

Vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i januar 

2019.  

Videreføre drift og vedlikehold av nye 

Haugenparken i samarbeid med 

Haugenparkens venner og bidra til 

videreutvikling av parken.  

Det legges opp til videreføring av gjeldende 

samarbeidsavtale mellom Haugenparkens 

Venner og den nye kommunen. 

Følge opp tiltak i Lokal handlingsplan for 

næring basert på strategisk næringsplan for 

Kristiansandsregionen. 

Næringsarbeid og næringssatsing i den nye 

kommunen vil foregå gjennom Business 

Region Kristiansand. 

Kommunen arbeider aktivt for å realisere 

atkomst fra framtidig Breimyrkryss til Mjåvann. 

Arealplan for atkomsten ble utført samtidig 

som detaljplan for E39 ble utarbeidet. 

Atkomsten må finansieres gjennom et 

spleiselag av kommuner, fylkeskommune og, 

ikke minst, næringslivet. 

Atkomsten fra ny E39 er sikret finansiering 

gjennom kommunal andel, fylkeskommunal 

andel og andel fra bedriftene på Mjåvann. 

Songdalen kommune påvirker aktivt for å få 

etablert overgang ved jernbanestasjonen, 

trafikksikker kryssing av Fv. 461 ved 

Brennåsen senter samt flomsikker kryssing på 

E39 v/Rosseland. 

Kommunen, fylkeskommunen og BaneNor er i 

en meget god prosess om overgang mellom 

perrongene. Evt. etablering vil sannsynligvis 

bli avklart i løpet av 2019. 

Finansiering av trafikksikker kryssløsning på 

Brennåsen og Rosseland er avhengig av at det 

inngås byvekstavtale. Denne prosessen har 

midlertidig stoppet opp. 
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Boligbygging 

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

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

 Antall boliger som omsettes i kommunen er over snittet for Kristiansandsregionen 

sett i forhold til folketallet. 

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

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

etableringsfasen. 
 

Indikatorer/tiltak          Måloppnåelse i 2018 

Positive bokvaliteter vektlegges i 

reguleringsarbeidet (tomtestørrelse, nærhet til 

natur, attraktive uteområder, estetikk og 

funksjonalitet). 

I forslaget til områdeplan for Nodeland 

sentrum er det lagt vekt på positive 

bokvaliteter. 

 

Samferdsel 

1. Arbeide for at ny firefelts E39 bygges så raskt som råd og gjennomføres i en 

trasé som i størst mulig grad ivaretar Songdalens interesser. 

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

kollektivtransport til og fra jobb. 

3. Økt antall togreisende fra/til Nodeland stasjon. 

 Passasjertallet er økende.  

4. Utbedret vei i Nodelandsbakken snarest mulig. 

 Strekningen er prioritert i fylkeskommunens handlingsplan for fylkesveger.  

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

prioriteringer av tiltak i kommunen. 

 De høyest prioriterte tiltakene realiseres. 

 Antall drepte og alvorlig skadde i Songdalen er synkende og helst lik null. 
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Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Arbeide aktivt for at ny E39 vil starte våren 

2018. Kommunen vil være opptatt av at de 

negative konsekvensene av vegbyggingen blir 

minst mulig. 

Anleggsarbeidet startet opp i oktober 2018 

med fjerning av skog, tilrigging m.m. 

Arbeide for etablering av kollektivtransport inn 

og ut av Mjåvann industriområde på morgenen 

og ettermiddagen. Av særlig betydning er 

realisering av lokal atkomst fra framtidig 

Breimyrkryss. 

Lokal atkomst fra ny E39 og inn i 

industriområdet er sikret lokal finansiering 

gjennom spleiselag, jfr. ovenfor. Ny atkomst 

vil gjøre det sannsynlig med bussforbindelse 

til/fra morgen og ettermiddag.  

Bidra til markedsføring av togforbindelsen 

Nodeland-Kristiansand overfor innbyggerne. 

Markedsføres gjennom info-tavla i 

rådhustorget. 

Nært samarbeid med BaneNor og 

fylkeskommunen for å få etablert overgang 

mellom Park & Ride ved Nodeland stasjon og 

selve stasjonen. Det har vært flere møter om 

saken i løpet av 2017 og prosessen oppleves 

som god. 

Arealplanen for Nodeland legger til rette for 

bygging av overgang mellom perrongene i 

kombinasjon med kombinert nærings- og 

kontorbygg på «stasjonssiden». Saken vil 

ventelig avklares i løpet av 2019 med mål om 

igangsetting i 2020. 

Kommunen prioriterer høyt å følge opp alle 

tiltak vedr. Songdalen som foreslås i 

Bymiljøavtalens handlingsdel. 

Arbeidet med Byvekstavtale for 

Kristiansandsregionen har midlertidig stoppet 

opp pga. ulik vurdering av 

bompengefinansiering mellom regionalt/lokalt 

nivå og statlig nivå. 

Arbeide med å utbedre Kuliabakken vil ifølge 

vegvesenet starte opp våren 2018. Songdalen 

kommune vil oppheve selvpålagt 

rekkefølgekrav ift. utbygging på Nodelandsheia 

øst etter at bakken er utbedret. 

Utbedringen ble fullført høsten 2018. 

Kommunens selvpålagte rekkefølgekrav ift. 

Nodelandsheia øst er opphevet. 

Arbeid med gang- og sykkelveger fra Vatneli til 

Kilen settes i gang våren 2018 ifølge 

vegvesenet. Forslag til detaljplan for turveg 

langs Fv. 303 fra avkjørsel mot Svarttjønnheia 

til Gratjønn og detaljplan for gang- og 

sykkelveg fra Fv. 303 og opp til toppen av 

Svarttjønnheia ligger ute til offentlig ettersyn i 

okt/nov. 2017.  Begge disse prosjektene er 

avhengige av kommunal finansiering. 

Arbeidet med gang- og sykkelveg Vatneli/Kilen 

pågår. Detaljplan for turveg langs Fv. 303 og 

Svarttjønnheia ble vedtatt i 2018. Det 

foreligger en økonomisk ramme i budsjettet for 

2019 for gjennomføring av turvegen. 

Følge opp målsettinger og tiltak i 

trafikksikkerhetsplanen. 

Trafikksikkerhetsplanen ble revidert i 2018. 

Søke å innarbeide i økonomiplanen tiltak i 

trafikksikkerhetsplanen som ikke lar seg 

realisere innenfor vedtatte budsjetter og drive 

aktiv påvirkning overfor eksterne når disse har 

ansvar for trafikksikkerhetstiltak. 

Kontinuerlig politisk påvirkning vedr. overgang 

på Rosseland. 
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Samfunnssikkerhet og beredskap 

Vedtak med konsekvenser for tjenesten 

 Ny lov og forskrift om kommuners beredskapsplikt (Sivilbeskyttelsesloven) stiller 

strengere krav til ROS-analyser, beredskapsplaner og øvelser. 

 

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

hendelser. 

 Uønskede hendelser blir håndtert på en måte som viser at 

kommuneorganisasjonen har god beredskap. 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Revidere overordnet ROS-analyse i løpet av 

kommunestyreperioden i samarbeid med 

Kristiansand og Søgne (Nye Kristiansand). 

Helhetlig ROS-analyse for nye Kristiansand ble 

behandlet i Fellesnemnda i desember 2018. 

Fremmes for endelig behandling i de tre by-

/kommunestyrene i mars 2019. 

Følge opp prioritert tiltaksliste i vedtatt ROS-

analyse. 

Tiltaket er nedprioritert til fordel for arbeidet 

med ny helhetlig ROS-analyse jf. punktet over. 

Løpende oppdatering av beredskapsplanene, 

dog minimum 2 ganger pr. år. 

Gjennomført. 

Årlig møte i det kommunale beredskapsrådet. Gjennomført. 

Årlig beredskapsøvelse for kriseledelsen. Gjennomført diskusjonsøvelse med 

kriseledelsen i desember. Tema 

ekstremnedbør og sterk vind. 

Årlig kursing/øving for brukere i 

krisestøtteverktøy DSB-CIM. 

Beredskapssjef og rådgiver rapporterer 

månedlig til Fylkesmannen på DSB-CIM, og 

følger webinar ved systemoppdateringer. 

Oppdatere tiltakskort knyttet til flom og ras i 

lys av erfaringer etter flommen høsten 2017. 

Det er gjennomført evalueringer etter 

hendelsene og gjort endringer i rutiner etter 

evaluering. 
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Region Kristiansand  

Bidra til å slå sammen kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand til en ny 

kommune fra 1. januar 2020. 

 

1. Bidra sammen med kommunene Søgne, Kristiansand, Vennesla, Iveland, 

Birkenes og Lillesand til etableringen av Region Kristiansand. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Delta politisk og administrativt i prosjekt Nye 

Kristiansand. 

Prosessen med å slå sammen kommunene 

Kristiansand, Søgne og Songdalen til en 

kommune fra 1. januar 2020 økte i omfang i 

løpet av året. Songdalen fremstår som en 

positiv og viktig bidragsyter i arbeidet med å 

bygge en storkommune. Innsatsen på alle nivå 

er formidabel. 

Delta i prioriterte møter i Region Kristiansand. Kommunestyret gav sin tilslutning til at 

kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal 

ble medlem i Region Kristiansand fra 

01.10.2018. Nye Lindesnes blir medlem fra 

01.01.2020.  

Styret for Region Kristiansand prioriterer å 

løfte saker inn mot nasjonale myndigheter av 

betydning for regionen og landsdelen. En egen 

handlingsplan tydeliggjør satsingene. Det er 

blitt understreket at utgangspunktet for 

handlingsplanen er at sakene må være av 

regional betydning, hvor helst alle kommunene 

har interesser utefra et felles bo og 

arbeidsmarked.  

Rådmennene samarbeider om felles 

administrative saker med prioritet i forhold til 

oppvekst- og helsesektoren.  
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Kommunen som tjenesteleverandør 

Folkehelsearbeid 

1. Bidra til en lokalsamfunnsutvikling som fremmer helsen i hele befolkningen 

og forebygger sykdom, skade eller lidelse, herunder utjevne sosiale 

helseforskjeller. 

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

miljømessige forhold.  Identifiserer og forebygge psykisk og somatisk 

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

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Organisere folkehelsearbeidet slik at 

folkehelsen fremmes i alle kommunale enheter, 

herunder ved lokal utvikling og planlegging, 

forvaltning og tjenesteyting. 

Delvis gjennomført. 
Flere arenaer hvor folkehelsekoordinator er til 
stede og nye faste rutiner er under 
utarbeidelse for å sikre at folkehelsefokuset 

blir tidlig inkludert i de ulike arbeid som pågår.  
Folkehelsekoordinator har en aktiv rolle i 
kommunens plan- og tiltaksarbeid.  
Folkehelsekoordinator er en aktiv deltager i 

flere delprosjekt inn mot Nye Kristiansand. 

Holde løpende oversikt over befolkningens 

helse og faktorer som påvirker den. 

Gjennomført.  
 
Revidert oversiktsdokument over folkehelse 
ble politisk behandlet i oktober 2017. 
For å gjøre oversiktsarbeidet fullstendig ble 

det i mars 2018 laget et dokument hvor det er 
foretatt faglige vurderinger av årsaksforhold 
og konsekvenser knyttet til resultatene fra 
«Oversiktsdokument Folkehelse 2017-2019». 

Utvikle og igangsette folkehelsetiltak rettet mot 

satsingsområdene som pekes ut i 

oversiktsdokumentet over befolkningens helse. 

Gjennomført. 

Songdalen er med i prosjektgruppa til 

prosjektet BTI, bedre tverrfaglig innsats i regi 

av Kristiansand kommune (skal inn i drift i Nye 

Kristiansand). 

Songdalen er med i prosjektet Godt begynt i 

regi av Kristiansand kommune, 

folkehelsekoordinator er kontaktperson. 

Folkehelsekoordinator er kontaktperson for 
den nasjonale tilskuddsordningen mot 

barnefattigdom. 

Videreføre samarbeidet med Vest-Agder 

fylkeskommune i forbindelse med 

tiltaksutvikling og kompetansehevende tiltak. 

Gjennomført.  
 
Deltar i arbeidsgruppa, Barnevandrerstien.  
Er medlem av folkehelsenettverket «Sunne 

kommuner». 

Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder er ferdigstilt.  
Sett på muligheter for nye turstiprosjekter.  
Spillemiddelsøknader.  
Ferdigstilt turskiltprosjektet.  
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Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Videreføre samarbeidet med Vest-Agder 

fylkeskommune i forbindelse med 

tiltaksutvikling og kompetansehevende tiltak, 

forts. 

Revidert samtlige forvaltningsplaner for statlig 

sikret områder i Songdalen kommune: 

 Gratjønn 
 Prestneset 
 Fagermoen 

 Bergstøl 

Deltar i folkehelseprogrammet, «Nye mønstre 
– Trygg oppvekst», og følgeforskningen «Godt 
begynt».  

Jevnlige møte i tverrsektorielt kommunalt 

folkehelseforum. 

Delvis gjennomført. 
  

2 møter i 2018, godt oppmøte blant 

deltagerne. 

Utvikle og etablere helsefremmende tiltak som 

for eksempel turstier. 

Gjennomført. 

 

Det er ikke etablert nye turstier i 2018, men 
det er merket opp tre turløyper etter nasjonal 
merkestandard. 
 Tyskerstien fra Rosseland til Kristiansands 

kommunegrense ved Huren. 
 Hellersvann rundt. 

 Grundetjern. 
 Ny informasjonstavle om turstinettet i 

Vågsbygdskauen oppe på Bruliheia. 

Det er, sammen med Midt-Agder Friluftsråd, 

satt i gang et prosjekt med å befare ulike 

muligheter for traséer til ny lysløype på 

Nodelandsheia. 
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Samarbeid med lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT-

koordinator) 

Om SLT-modellen: 

Målet med SLT-modellen er å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak slik at 

kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som 

samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Modellen skal sørge for å koordinere 

kunnskap og ressurser mellom politi, relevante kommunale enheter og andre 

samarbeidsinstanser på tre nivåer: styringsnivå (politiråd), koordinerende nivå og 

utførende nivå. 

 

I Songdalen opererer SLT-koordinator på alle de tre nivåene i modellen. Som de fleste 

kommuner som har implementert SLT-modellen, er Songdalen av en slik størrelse at 

kontakt og oversikt over nærmiljø og samarbeidspartnere kan kombineres med nærhet til 

politisk og administrativ beslutningsmyndighet.  

Faglig fokus og satsing på forebygging 

Songdalen har i flere år satset tungt på forebyggende arbeid for ungdom og SLT-

modellen. SLT-koordinator er fagleder i Songdalen kommunes Forebyggende team, og 

arbeidsoppgavene fordeles på LOS-koordinator, inkluderingskoordinator og 

ungdomsleder. Kriminalitetsforebygging er organisert i enhet for kultur og inkludering, 

men er dobbelt forankret med rapporteringsansvar til tjenestesjef. Dette mener vi at vi 

ser en veldig god effekt av. Fokus på likestilling, inkludering, mestringsarenaer og 

tilhørighet og kort vei til tilbud er suksesskriterier i arbeidet. 

 

Med utgangspunkt i forskning og lang erfaring vet vi at vårt fremste verktøy i 

forebygging av alle former for kriminalitet er å jobbe for inkludering, likestilling, 

tilhørighet, deltakelse og mestring. Innsatsen motvirker marginalisering og bidrar til 

utjevning av levekårsforskjeller blant barn og unge ved å tilrettelegge for inkludering og 

tilhørighet. Arbeidet er rettet mot enkeltindivider, grupper og mot samfunnet som helhet. 

 

Økt satsing på ungdomshuset og tett kontakt med både skoler og fritid gjør at vi ser 

mennesket, familien og miljøet i et helhetlig perspektiv. Gjennom et helhetlig perspektiv 

vil vi se hver innbygger som er ressurs og ikke en belastning. Satsing på klubb og 

koblingen mellom kultur og fritidstilbud og kriminalitetsforebygging har gitt en status på 

arbeidet som gjør foreldre trygge på tilbudet og åpne for kontakt, både for å bidra til 

fellesaktiviteter og ved behov for dialog i enkeltsaker. Koblingen gir også en arena for å 

gi ungdommer meningsfylte oppgaver, kurs, demokratiforståelse og en vei inn til andre 

organisasjoner, fritidstilbud og muligheter.  Forebyggende team jobber bredt, slik at 

tilbudene er åpne, ikke sentrert rundt en uttalt utfordring. På den måten unngås stigma 

og problemfokus ved særskilte tilbud, og reell nettverkskompetanse utvikles i relasjon til 

de varierte gruppene. Likevel er fagkompetansen og samhandlingskompetansen tilstede, 

slik at det gjøres individuelle tilpasningen for unge med ulike utfordringer. 

 

Videre er den tette kontakten mellom SLT, losfunksjonen og kultur et utgangspunkt for 

det omfattende tiltaket Noden+, der unge som står utenfor skole- eller arbeidsliv møter 

et samlet og helhetlig aktivitets- og hjelpetilbud under samme tak. 
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SLT-koordinator har oversikt over både enkeltpersoner og miljøer som kan ha behov for 

innsats, ikke minst også på grunn av teamorganiseringen med los, ungdomsleder og 

inkluderingskoordinator. Denne funksjonen er unik. Barnevernet, helse- og andre 

funksjoner kan ikke ha samme oversikt da det er andre kriterier knyttet til inntak og 

målgruppe. SLT-arbeidet kan omfatte arbeid med ungdommer og miljøer som ikke 

kommer inn under lov om barnevern eller helse. Vi jobber også mye med foreldre på 

gruppenivå. 

 

1. Barn og unge i Songdalen er i liten grad utøvere av, eller utsatt for, kriminell 

aktivitet. 

2. Alle innbyggere mellom 0-25 føler tilhørighet og mestring i Songdalen. 

Forebyggende team jobber systematisk for å fremme deltakelse, likestilling 

og tilhørighet. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Monitorering og iverksettelse av nødvendige 

tiltak for kriminalitetsforebygging gjennom 

tett, systematisk og sterkt forankret samarbeid 

med nærpoliti, regionalt politi, nærliggende 

kommuner og andre organisasjoner og 

instanser jfr. Barnekonvensjonens paragrafer § 

33, 34, 40, 11, 16 og 19. (Konkrete tiltak er 

blant annet deltakelse på politiråd, 

torsdagsmøter, TFT, Kjernegruppemøter, KOG, 

FAU, Plattform og andre samarbeidsarenaer, 

hasjavvenning og annen målrettet innsats). 

Full måloppnåelse. Monitorering og samarbeid 

med relevante instanser gjennom faste og 

strategiske møteplasser. Iverksettelse av 

nødvendige tiltak ved behov. Barne- og 

ungdomskriminaliteten er lav i Songdalen 

kommune. Trivselsvandring er et nytt 

forebyggende tiltak som er iverksatt. Det er 

også gjennomført foreldrenettverkstiltak. 

Drift av ulike forebyggende inkluderings- og 

fritidstiltak jfr. Barnekonvensjonens paragrafer 

§ 31, 14, 15 (Konkrete tiltak er drift av 

ungdomsklubb, grupper, integreringstiltak og 

samarbeid med det øvrige fritidstilbudet i 

kommunen). 

Full måloppnåelse. Junior- og ungdomsklubb 

har økt antall besøkende og frivillige. Det er 

også økte ansattressurser på ungdomsarbeid, 

da dette har vært et stort behov ettersom 

klubbene har vokst. 

Arbeid for ung medvirkning og 

demokratiutvikling jfr. Barnekonvensjonens 

paragrafer § 12, 13 (Konkrete tiltak er drift av 

barne- og ungdomsråd, demokratisk 

strukturering av ungdomstilbudene og 

arrangørfabrikken). 

Full måloppnåelse. Barnas kommunestyre og 

ungdomsråd gjennomført. Det jobbes også 

kontinuerlig med medvirkningsprosesser både i 

de ulike tilbudene (klubb, Noden+ og annet) 

og i kommunesammenslåingsprosessen. 

Implementering av forpliktende politiske 

dokumenter: 

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

voldelig ekstremisme. 

Delvis måloppnåelse. På grunn av sykdom i 

personalet har det ikke vært kapasitet til å 

gjennomføre alle planlagte oppgaver knyttet til 

implementering av de to dokumentene. 

Dokumentene er presentert på 

samarbeidsmøter. 

Følge opp prosjekter som bygger opp under 

overstående tiltak og målsettinger 

 Prosjekt for seksuell helse 
 LOS-koordinator 
 Kompetanse- og kvalitetshevingsprosjekt 

mot vold i nære relasjoner. 

Full måloppnåelse i prosjekt for seksuell helse 

og los. På grunn av sykdom i personalet har 

det ikke vært kapasitet til å gjennomføre alle 

planlagte oppgaver i 

kompetansehevingsprosjektet. 

Grunnopplæringen for oppvekst i vold i nære 

relasjoner er fullført. 
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Kommunen som organisasjon og arbeidsgiverrollen 

Organisasjonsutvikling  

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

er vedtatt av sentrale og lokale myndigheter. 

 KOSTRA, brukerundersøkelse og/eller andre relevante sammenligninger viser at 

kommunen drives kostnadseffektivt og gir gode tjenester. 

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

demokratiske beslutninger og gode arbeidsforhold for kommunens 

folkevalgte. 

 Songdalen skårer over landsgjennomsnittet i undersøkelser som måler 

lokaldemokratiet. 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Jevnlige bruker- og innbyggerundersøkelser. Ikke gjennomført. 

Gjennomføre kompetansebygging knyttet til 

endringer. 

Fokusert på som del av felles aktiviteter med 

enhetsledere og nøkkelpersoner 

 

Arbeidsgiverfunksjon 

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

til faglig vekst og utvikling. 

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

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

utviklingsbehov. 

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

kvalitetssikret i forhold til prioriterte kompetansebehov. Kommunens overordnede 

kompetansestrategi sikrer et kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling, og de 

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

gode tjenester. 

3. Kommunen har ledere som gir tillit og handlingsrom. 

 Kommunen kjennetegnes av mestringsorientert og relasjonsbasert ledelse. 

4. Kommunen skal til enhver tid ha minimum 12 lærlinger. 

 Kommunen har til enhver tid minst 12 lærekontrakter. 
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Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Jevnlig oppfølging og kompetansebygging av 

enhetslederne og linjeledere med 

personalansvar. 

Gjennomført 2 samlinger for alle kommunale 

ledere med personalansvar. 

En 2-dagerssamling (februar) med Ståle 

Einarsen (UiB) og psykolog Tor Åge S 

Eikerapen hvor tema var: «Konflikt og 

arbeidsmiljøvern i praksis». 

En dagssamling (november) med psykolog Tor 

Åge S Eikerapen med tema: «Kommunikasjon 

og den vanskelige samtalen». 

Det gjennomføres løpende 

kompetanseutviklingsprogrammer for ledere 

med vekt på utviklings- og 

endringskompetanse. Det utvikles konkrete 

lederprogram med fokus på mestringsorientert 

ledelse. 

På grunn av arbeid i ulike prosjekt i forbindelse 

med kommunesammenslåing, er dette 

arbeidet nedprioritert i Songdalen og løftet inn 

i prosessen med å etablere ny kommune. 

Sentrale ansatte innen disse fagfeltene deltar i 

arbeidsgrupper og prosjektgrupper. 

Overordnet fokus på god oppfølging av 

lærlinger og godt samarbeid med kommunens 

eget opplæringskontor Opplæringsring Sør. 

I 2018 ble 10,5 årsverk lærlinger finansiert fra 

sentralt avsatte/politisk bevilgede midler. Vi 

hadde økonomi til 11 årsverk, men fikk en 

kvalifisert søker for lite høsten 2018. 

En del enheter tar inn lærlinger på eget 

budsjett, og dette utgjorde 5,5 årsverk i 

tillegg. 

Til sammen hadde vi 25 lærlinger inne i 

kommunens enheter i løpet av 2018 (noen er 

ferdige med sin læretid i løpet av 

vårsemesteret, og nye tas inn fra høsten). 

Av disse var 12 helsefagarbeidere, 9 barne- og 

ungdomsarbeidere, 1 institusjonskokk, 1 

aktivitør, 1 byggdrifter og 1 anleggsgartner. 

Det gode samarbeidet med Opplæringsring Sør 

ble videreført. I tillegg arrangerte vi for første 

gang to egne fagdager for å gi faglig påfyll og 

oppmuntring på veien: 1 dag for kommunens 

veiledere og 1 dag for lærlingene. Dette fikk vi 

gode tilbakemeldinger på. 
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Likebehandling og likestilling 

1. Arbeidsgiverpolitikken utvikles på områdene rekruttering og likestilling slik 

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

organisasjon. 

 Kommunens ansatte avspeiler befolkningssammensetningen. 

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

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

og arbeidsvilkår for kvinner skal ha et særlig fokus. 

 Andel mannlige ansatte i kommunale barnehager er minst 10 %. 

 Lokal lønnspolitikk med fokus på likelønn. 

 Livsfasepolitikk som bidrar til utvikling av ansatte gjennom alle faser i 

arbeidslivet. 

3. Songdalen kommune har en heltidskultur i alle sektorer. 

 Det er utviklet en heltidskultur i alle sektorer i kommunen og gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse er 90 %. Jevnlige kartlegginger av situasjonen i forhold til antall 

deltidsstillinger. Aktivt arbeid og fokus på gode tiltak for å redusere antall 

deltidsstillinger i kommunen. 
 

Indikatorer/tiltak                         Måloppnåelse i 2018 

Utarbeide gode rutiner for 

rekruttering, tilsetting og oppfølging 

av nyansatte. Ved ansettelser vil 

man etterstrebe kjønnsbalanse så 

langt som mulig, både innenfor de 

ulike enhetene og på ledernivå.  

Arbeidet med å utvikle gode rutiner for rekruttering og 

tilsetting er overført til prosjektgrupper som jobber for å 

få dette på plass i ny kommune. I disse gruppene er det 

bred deltakelse fra Songdalen både av tillitsvalgte og 

arbeidsgiverrepresentanter fra aktuelle fagmiljø. 
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Indikatorer/tiltak                        Måloppnåelse i 2017 

Fokus på rekruttering og beholde 

menn i barnehagene.  

I de kommunale barnehagene var det pr 31.12.18 tilsatt 

9,1 % menn.  

Av disse var 4 barnehagelærere og 5 assistenter/ 

fagarbeidere. 

Det var tilsatt menn i to av kommunens 5 barnehager. 

Kriteriet likelønn vurderes 

kontinuerlig i forbindelse med lokale 

lønnsforhandlinger. 

Det ble gjennomført lokale forhandlinger for ledere og 

høyskole-gruppene høsten 2018. I disse forhandlingene 

var det blant annet fokus på kriteriet likelønn og utlikning 

av utilsikta skjevheter. 

Kommunens heltidsprosjekt 

videreføres og utvides til å omfatte 

alle sektorer. 

Kartleggingen av helse- og omsorgsektoren har pågått 

siden 2007. I denne perioden har gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse i sektoren steget fra 61 til 81 %. 

Kartleggingen av hele kommunen startet i 2016. I denne 

perioden har gjennomsnittlig stillingsstørrelse i 

kommunen økt fra 84 til 87%. 

Hvis vi holder utenfor studenter, ansatte på 

pensjonistavlønning og ansatte som kombinerer med 

stilling hos annen arbeidsgiver, er gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse 90%. 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse menn: 93 % og 

gjennomsnittlig stillingsstørrelse kvinner: 85 % 

Siden 2016 har andelen ansatte som jobber heltid steget 

fra 55 til 67 %. 

Etter mange år med kontinuerlig fokus og målrettet og 

godt arbeid, har heltidsprosjektet gått over i drift (fra 

2019). De gode resultatene ble 21.1.2019 behørig feiret 

med seminar og middag for inviterte gjester og alle som 

har vært spesielt involvert i prosjektet. Feiringen fortsatte 

med tapas og konsert for alle ansatte i kommunen 

23.1.2019. 
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Songdalen kommune har ved utgangen av 2018 485 årsverk (faste stillinger) fordelt på 

597 ansatte. Dette utgjør 81,2 % kvinner og 18,7 % menn. 

 

I rådmannens toppledergruppe er 80 % menn. (4 menn og 1 kvinne) 

Mellomledere: 62 % kvinner og 38 % menn. 

 

Lønn (kvinners lønn i prosent av menns lønn):  

Kvinnelige ansatte (utenom ledere) tjener i gjennomsnitt 91 % av mannlige ansattes 

lønn. (Gj.snittslønn kvinner: kr 463.849 og menn: kr 508.329). 

Mellomledere: kvinnelige ledere tjener i gjennomsnitt 96 % av mannlige lederes lønn. 
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Helse, miljø og sikkerhet 

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

myndig-gjorte medarbeidere 

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

 Ansatte blir hørt og sett. 

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

Nærværsmål 2018: 94,5 % 

 Godt arbeidsmiljø og høyt nærvær (lavt fravær). 

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

kontinuerlige forbedringsarbeidet. 

 Forsvarlig og sikkert arbeidsmiljø med få skader og fraværsdager grunnet 

jobbrelaterte skader. 

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

 AMU er et aktivt utvalg for å utvikle arbeidsmiljøet. 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Lederopplæring i HMS. 

Alle enhetene gjennomfører årlig 

utviklingssamtaler med samtlige ansatte. 

Ansatte deltar i utvikling av arbeidsmiljøet ved 

deltakelse i gruppesamtaler. 

Det ble gjennomført dagkurs i HMS for ledere 

og lokale HMS-grupper i samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten. 30 deltok på HMS 

kurset. 

Enhetene har hatt ansvar for å gjennomføre 

medarbeidersamtaler for sine ansatte. 

Lokale HMS-grupper har hatt ansvar for tiltak 

for arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass i 2018. 

Det ble ikke gjennomført 10-faktor 

undersøkelse på grunn av arbeidet med 

kommune-sammenslåingsprosessen.  

 

Gjennomføre årlige gruppesamtaler knyttet til 

psykososialt arbeidsmiljø på den enkelte enhet 

og følge opp handlingsplan knyttet til dette på 

den enkelte arbeidsplass. 

Hver enhet har gjennom vernerunderapport og 

HMS-rapport for 2018 rapportert på 

gjennomførte tiltak knyttet til b.la psykososialt 

arbeidsmiljø.  

Nærværet for 2018 kom på 93,5% (sykefravær 

på 6,5%). 

Jevnlig opplæring og oppfølging i bruk av 

avviksmodul for å forbedre og utvikle sikkert 

arbeidsmiljø. 

Enhetsleder har hatt ansvar for å ha jevnlig 

opplæring i avviksmodul.  Arbeidet med fokus 

på avvik for å forbedre og utvikle sikkert 

arbeidsmiljø var tema på HMS kurs og i 

Kvalitetsråd i 2018. 

Sikre oppfølging av AMU rutiner gjennom 

årshjul for AMU. 

Sjekkliste viser at AMU´årshjul er gjennomført. 

Sjekklisten blir gjennomgått på AMU møte i 

januar. 
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Økonomisk styring og kontroll 

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

handlingsprogrammet, virksomhetsplaner og innenfor tildelte økonomiske 

rammer. 

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

organisasjonen. 

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

kommunens innbyggere. 

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

anskaffelser. 

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

innenfor økonomiområdet. 

6. Definere og gjennomføre kontrollaktiviteter.  

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

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

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

økonomiske rammer. 

10. Styrke intern kontrolltenkningen og innkjøpstenkningen i 

virksomhetsledelsen. 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Alle enheter rapporterer økonomisk status til 

økonomisjefen månedlig, og med utvidet 

rapportering hver tertial. 

Gjennomført. 

Rådmann og kommunalsjefer har jevnlige 

oppfølgingsmøter med alle enheter. 

Redusert aktivitetsnivå fordi fokus er vridd 

mot bygging av Nye Kristiansand. 

Økonomiområdet er fast punkt på 

enhetsledermøter. 

Gjennomført. 

Utvikle innkjøpsstrategier sammen med 

innkjøpstjenesten i Kristiansand, herunder K3-

prosessen: 

 Klargjøre innkjøpsfullmaktene i 

organisasjonen. 
 Forbedre kontrollaktivitetene knyttet til 

bestilling, varemottak og utbetaling. 
 Holde de innkjøpsansvarlige ute i enhetene 

godt orientert om innkjøpsregelverket, 
herunder bidra til gjennomføring av kurs i 
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). 

 Stimulere til økt bruk av e-handel i alle 
enheter. 

Vi har deltatt på strategisk nivå hos 

Innkjøpstjenesten knyttet til 

revisjon/inngåelse av nye avtaler. 
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Budsjett og ansvarsområde  

 Eventyrheia barnehage, 100 barn                                                   

 Birkelid barnehage, 65 barn 

 Bjørnungen barnehage, 73 barn                                    

 Tunballen barnehage, 57 barn                                                   

 Finsland barnehage, 60 barn      

 
 
 
 
 

 
 

 

Vedtak med konsekvenser for tjenesten              
 I 2018 ble det vedtatt en ny bemanningsnorm og en skjerping av 

pedagognormen.  

 I 2015 kom ordningen med at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av 

inntekten sin for en barnehageplass.  
 

 

Mål og måloppnåelse 

1. Barna trives, opplever mestring og utvikler sosial kompetanse 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

I brukerundersøkelsen skal gjennomsnittet de 

to siste årene være bedre enn 

landsgjennomsnittet på følgende punkter: 

 Barna trives i barnehagen 
 Alle barn har venner i barnehagen 
 Barnehagen bidrar til at barna utvikler 

sosial kompetanse (empati, vennskap, vise 

hensyn) 
 Barnehagen tilrettelegger for god 

språkstimulering. 

Brukerundersøkelsen er en webundersøkelse i 

regi av Utdanningsdirektoratet og ble 

gjennomført i november 2018.  Svarprosent 

på 74, dette er en økning fra 2016 (64%). 

På en skala fra 1–5, svarer foresatte 4,7 på 

områdene «trivsel, om barnet har venner, 

sosialkompetanse og om barnehagen 

tilrettelegger for god språkstimulering. Dette 

er på linje med landsgjennomsnittet, og viser 

at foresatte er fornøyd med tilbudet.   

Barnehagen reviderer «Handlingsplanen mot 

mobbing». Har fokus på å forebygge, håndtere, 

stoppe og følge opp krenkelse eller mobbing. 

Personalet har et ansvar for å forebygge, 

stoppe, og følge opp utestenging, mobbing og 

krenkelser.  

Barnehagene har stort fokus på området. 

Handlingsplanen blir gjennomgått i hver 

barnehage, men vi valgte å utsette 

revideringen. 
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2. Tidlig innsats og forebygging gjennom et godt tverrfaglig samarbeid 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Tverrfaglig observasjoner gjennomføres i alle 

barnehager (Teamet består av PP-tjeneste, 

familiens hus, barnevern, barnehage). 

Barnehagene har gjennomført tverrfaglige 

observasjoner i alle barnehagene.  

Tverrfaglig teammøter/systemmøter 

gjennomføres etter behov i 2018. 

Tverrfaglige teammøter ble gjennomført etter 

behov.  

Videreutvikle felles plattform for samarbeidet 

barnehage – PPT, i tråd med satsingen 

Inkluderende læringsmiljø.  

Felles kurs i regi av IL-satsing. Grunnet 

personalsituasjonen i PPT, har det vært lite tid 

til å jobbe med felles plattform.  

Utvikle samarbeidet med Familiens hus, 

flyktningetjenesten, barnevern. 

Godt samarbeide i enkeltsaker.  

Rutinene for overgang barnehage-skole/SFO 

følges og evalueres. Tiltak ift. overgangen til 

SFO utarbeides. 

Det er etablert en god samarbeidskultur med 

skolene, og rutinene for overgangen fra 

barnehage til skole ble evaluert og fulgt opp.  

 

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

sikre det pedagogiske arbeide i barnehagen 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Gjennomføre foreldreundersøkelse i 2018. God 

informasjon til foreldre i forkant av 

undersøkelsen skal bidra til en svarprosent på 

minst 80 %. 

Det ble gjennomført brukerundersøkelse i 

2018, svarprosent på 74 %. 

Alle barnehagene bruker kartleggingsskjemaet 

”ALLE MED” som et arbeidsverktøy. 

Barnehagene benytter kartleggingsverktøyet 

«Alle med». 

I samarbeid med tilsynsmyndigheten i Søgne, 

gjennomføres det stedlig tilsyn i 2018, alle 

kommunale barnehager og i private 

familiebarnehager.  

Som en del av påse rollen hadde 

Kommunalsjef, rådgiver barnehage Søgne og 

rådgiver barnehage Songdalen møte med 

samarbeidsutvalgene i alle barnehagene for å 

kartlegge hvordan barnehagene jobber ift. 

Rammeplanens kapittel 4. Barns medvirkning 

og kapittel 8. Barnehagens digitale praksis.  På 

bakgrunn av informasjon som fremkom i 

samtalene, ble det ikke åpnet tilsyn i 

barnehagene.  

Barnehagene bruker kvalitetssikringssystemer, 

Udirs ståstedsanalyse og 

foreldreundersøkelsen. 

Barnehagene benytter og er kjent med Udirs 

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

nødvendig kompetanse 

 Barnehagene opprettholder andelen barne- og ungdomsarbeidere på 60 % 

 I tråd med heltidskultur øker barnehagene andelen heltidsstillinger til 95 % innen 

utgangen av 2018. 

 Sykefraværet i barnehagen skal være under 8,0 %. 

 Andelen menn økes til 10 % innen utgangen av 2018. 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Strategisk kompetanseplan for barnehagene 

revideres. Alle barnehagene jobber med 

kompetanseheving på personalmøter og 

planleggingsdager, og det tilrettelegges for 

videreutdanning.  Hovedfokus i 2018 er 

inkluderende læringsmiljø og implementering 

av ny rammeplan. 

Barnehagene kartlegger behov for kompetanse 

i sin enhet, både i medarbeidersamtaler og i 

ledermøter. Tiltaksplan blir utarbeidet og 

revideres i felles styrermøte. Hovedområdene i 

2018 er inkluderende læringsmiljø og 

implementering av Rammeplanen. 

Utarbeide lokale tiltak for å rekruttere og 

beholde barnehagelærere. 

Tiltak: Lønn, Mentor A, Rekrutteringsfilm og 

videreutdanning. 

Det jobbes systematisk med arbeidsmiljøet. Sykefraværet i 2018 er 7,7 %. 

Barnehagene opprettholder andelen barne- og 

ungdomsarbeidere på 60 %. 

Andelen barne- og ungdomsarbeidere har økt 

til 75 %.  

I tråd med heltidskultur er gjennomsnittlig 

stillingsprosent 95 % i 2018. 

Resultat gjennomsnittlig stillingsprosent i 2018 

92 %.  

Andelen menn økes til 10 % innen utgangen av 

2018.  

Andelen menn har økt til 9,1 %.  

 

5. Full barnehagedekning 

 Lovfestet barnehagerett oppfylles. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Analyse av fremtidige behov hvert år. Gjennomført. 
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Viktige hendelser i året som gikk  

Pedagognorm og bemanningsnorm: 

I 2018 ble det vedtatt en ny 

bemanningsnorm og en skjerping av 

pedagognormen. Bemanningsnormen 

stiller krav om minimum en ansatt per 

tre barn under 3 år og en ansatt per 

seks barn over 3 år. Skjerpet 

pedagognorm innebærer minst en 

pedagogisk leder per 7 barn under 3 år 

og minst en pedagogisk leder per 14 

barn over 3 år. Barnehagene i Songdalen 

har innfridd både pedagog og 

bemanningsnormen.  

 

Inkluderende læringsmiljø: 

Satsingen «Inkluderende læringsmiljø» 

ble videreført med fokus på: 

Relasjon og kommunikasjon og ledelse 

av profesjonelle læringsfellesskap. I 

satsingen er det lagt vekt på 

lederopplæring og fagdager for hele 

personalet. Inkluderende læringsmiljø 

satsingen har gitt barnehagene et 

kompetanseløft.  

 

Språkløyper: Alle barnehagene har 

benyttet kompetanseutviklingspakkene 

som presenterer ulike aktiviteter og 

temaer som er sentrale for 

språkutvikling. Den er utviklet for at 

barnehagen skal drive 

kompetanseutvikling lokalt. 10 ulike 

økter gjennom ett år skal gi personalet 

økt kunnskap om barnets 

språkstimulering.   

 

Prosjektet «intensiv språkstimulering» 

på Bjørnungen barnehage har vært 

spennende å følge. Metoden handler om 

å starte tidlig og gå mer dyptgående og 

systematisk ift. språkstimulering. 

Evalueringen høst 2018 viser svært god 

utvikling for de barn som har deltatt.  

 

Realfag i barnehagen: Tunballen og 

Eventyrheia barnehager deltar i 

realfagsprosjektet. I barnehagen er det 

først og fremst fagområdene «antall, 

rom og form» og «natur, miljø og 

teknikk» som gir rammer for 

barnehagens realfaglige arbeide. Det er 

etablert et nettverk for barnehagelærere 

og lærere på 1. trinn for å styrke 

sammenhengen og overgangen mellom 

barnehage og skole, spesielt med tanke 

på å bli kjent med muligheter Numicon-

materialet kan tilby for barnas læring.  

Personalet i barnehagene implementerer 

digitale verktøy både i forhold til 

språkstimulering og realfagssatsingen.  

 

Tverrfaglig samarbeid: 

Tverrfaglige observasjoner ble organisert 

og gjennomført i alle barnehagene i 

november. Deltakere fra barnevern, PP–

tjenesten, helsestasjonen og 

familiesenteret er ute og observerer i 

barnehagene.  

 

Endringer i barnehageloven: 

Stortinget vedtok i juni 2016 endringer i 

barnehageloven. 

Endringer i barnehageloven gjelder både 

flytting av allerede eksisterende 

rettigheter for barn og foreldre fra 

opplæringsloven til barnehageloven, og 

nye rettigheter som har kommet til.  

 Retten til spesialpedagogisk hjelp 

flyttes fra opplæringsloven til 

barnehageloven. 

 Fjerning av fritak i foreldrebetaling 

for barnehageplass ved vedtak og 

spesialpedagogisk hjelp og 

tegnspråkopplæring.  

 PP–tjenestens rolle i arbeidet med 

kompetanse og 

organisasjonsutvikling i barnehagen.  

 

 
 

Hypernet@direkte:  

Barnehagene har tatt i bruk 

Hypernet@direkte. Et digitalt verktøy 

som brukes administrativt og for kontakt 

mellom hjem og barnehage.  
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Utfordringer i året som kommer 
 

Minoritetsspråklige barn: 

Songdalen kommune har en høy andel 

minoritetsspråklige barn i barnehagene 

sammenlignet med de øvrige 

kommunene i regionen. Systematisk 

kompetanseheving ift. språk og 

flerkulturell forståelse er nødvendig de 

nærmeste årene.   Språkopplæring er en 

av barnehagens viktigste oppgaver. 

Forskning viser at i barnehager med 

mange minoritetsspråklige barn så 

kreves det en annen struktur og 

systematikk i språkopplæringen. Dette er 

krevende å få til innenfor de ressurser 

som er satt av til arbeidet med 

minoritetsspråklige barn og språk.  

Personalmessige utfordringer: 

Tilstrekkelige antall pedagoger knyttet til 

pedagognorm.   

Sykefravær:  

Det jobbes systematisk med 

nærværstiltak og arbeidsmiljø. 

Lederne gir ansatte tett og god 

oppfølging i samsvar med kommunens 

oppfølgingsrutiner.  

 

Kommunesammenslåing: 

Det vil komme endringer for ansatte i 

barnehagene. Selv om barnehagene 

består som egne enheter, kan forhold 

knyttet til økonomi og administrative 

strukturer bli endret.  Utfordringen er å 

gi god nok informasjon. Flere ansatte 

deltar i prosessen med å bygge ny 

kommune.  

 

 

 

     

  Foto: Bjørn Ole Nyborg 
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Nøkkeltall økonomi og personal  
         Tall i kr. 1.000 

  

    

Årsverk 2018 2017 2016 2015 

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

Bjørnungen barnehage 19,45 22,85 19,50 20,10 

Birkelid barnehage  19,45 18,40 18,40 15,50 

Finsland barnehage 16,40 13,70 13,70 13,70 

Eventyrheia barnehage  26,95 24,95 24,95 24,95 

Sum årsverk.  98,95 96,60 92,65 90,35 

 Årsverk er forholdsvis stabilt.  

 

Sykefravær 2018 2017 2016 2015 

Finsland barnehage  

 

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

Bjørnungen barnehage 8,2 15,4 11,7 9,1 

Tunballen barnehage 11,5 12,2 16,6 7,4 

Eventyrheia barnehage 5,9 6,5 5,8 7,2 

Birkelid barnehage  10,0 11,7 6,0 6,3 

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

 

 

 

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 72 666 67 900

Driftsinntekter -18 332 -13 519

Netto driftsutg. 54 334 54 381 -47

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

 Finsland skole 1-10, 146 elever 

 Rosseland skole 1-7, 128 elever 

 Tunballen skole 1-7, 365 elever 

 Songdalen ungdomsskole 8-10, 196 elever 
 

Vedtak med konsekvenser for tjenesten 

 Endring i opplæringslovens § 9A 

 Norm for lærertetthet 1 – 10 trinn 

 Fagfornyelsen og nye læreplaner 

 Økte lovkrav til undervisningskompetanse 

 Statlig videreutdanningsprogram 

 Kommunesammenslåingen 

 Ny skole på Vollan erstatter Rosseland skole 

 

Mål og måloppnåelse 

Visjon: Alle barn har et trygt og godt skolemiljø og opplever å lykkes hver dag 

1. Elevene har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring 

Indikatorer/tiltak     Måloppnåelse i 2018 

Gjennomsnittsresultatene de tre siste årene i 
elevundersøkelsen på indikatorene mobbing, 
støtte fra lærerne og mestring, skal være bedre 
enn de tre foregående årene. Resultatene 
vektes mot nasjonalt nivå. 

4. Med noen små variasjoner opp og ned, ligger 
resultatene høsten 2018 for skolene i 
Songdalen på nasjonalt nivå, og på 
gjennomsnittet fra tidligere år.  

Skolene arbeider kontinuerlig og systematisk 
for å fremme helse, miljø og trygghet til 

elevene. 

Planen for trygt og godt skolemiljø er godt 
implementert i skolene, og det lages 

aktivitetsplaner for elever der det meldes om 
behov for det. 

Folkehelse er integrert i alt arbeid i skolen. Folkehelsetanken er integrert i all 
undervisning og i aktiviteter i friminutter. 

 

2. Skolemiljøet er under kontinuerlig utvikling for det sosiale og faglige 

læringsutbytte  

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

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

Resultatene vektes mot nasjonalt nivå. 

Resultatene på 5. trinn er markert bedre enn 
tidligere år, og over nasjonalt snitt. 
På 8. trinn er resultatene under snittet fra 

tidligere år og under nasjonalt snitt. 

Skolene arbeider systematisk for å redusere 

omfanget av segregerende tiltak. 

Andelen elever som får spesialundervisning er 

fremdeles høyt. Det kan forklares, men er ikke 
tilfredsstillende ut fra målsettingen om å få til 
bedre inkluderende læringsmiljøer. 

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

Sammenliknet med andre kommuner er 
andelen minoritetsspråklige elever høyt, og 
dermed også behovet for særskilt 
språkopplæring. Likevel er det bekymring for at 
denne undervisningen ikke er tilstrekkelig i 
forhold til behovet. 
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3. Skolene skal ha gode kvalitetssikringssystemer 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Skolene bruker et kvalitetssikringssystemet 
Moava 13.10 for å tilfredsstiller kravene i 
opplæringsloven § 13.10. 

Skolene gir tilbakemelding på at programmet 
Moava 13.10 er et meget godt verktøy i 
kvalitetssikring av tjenestene. Utfordringen er å 
få tid til alle oppgaver som skal gjennomføres 
innen tidsfristene.  

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

Årshjulet i Moava 13.10 beskriver når og 
hvordan skolene skal gjennomføre sin interne 
kvalitetsvurdering. Skolene rapporterer til 
kommunalt nivå på sitt arbeid. 

Det lages årlig en tilstandsrapport som legges 
frem til politisk behandling. 

Tilstandsrapporten for skoleåret 2017-2018 ble 
vedtatt utsatt i forbindelse med planen om å 

lage en felles årsrapport/kvalitetsmelding for 
Søgne, Songdalen og Kristiansand. 

 

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

nødvendig kompetanse 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

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

midler til dette. 

Planen for etter- og videreutdanning følges. 
Høsten 2018 var det i alt 19 lærere fra 
Songdalen som startet opp med 

videreutdanning. Sett i forhold til kommunens 
størrelse, er det svært mange. 

Alle med lederansvar deltar i kommunens 
program for lederutvikling. 

Ledere i Songdalen deltar i alle organiserte 
tiltak fra kommunens side. 

Sykefraværet i skolesektoren skal være under 
6,0 %. 

Sykefraværet er på 5,7 i gjennomsnitt for 2018.  

Skolene bruker kommunens og skoleportens 
verktøy for analyse og utvikling av 
arbeidsmiljøet.  

Arbeidet er sikret gjennom den årlige 
skolevurderingen og kommunens systematiske 
personalarbeid. Skolene er også med i det 
kommunale heltidsprogrammet. 
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Viktige hendelser i året som gikk

Kommunestyret vedtok 24.10.2018 at 

bygging av ny skole som erstatning for 

Rosseland skole legges til Vollan. 

Finansiering med samlet ramme på 208 

millioner kroner er lagt inn i 

handlingsprogrammet for 2019-2022.  

Store deler av året, og særlig høsten har 

vært preget av arbeidet med 

kommunesammenslåing. Kommunalsjef 

skole er tilsatt som direktør for oppvekst 

og læring i Nye Kristiansand og har hatt 

omfattende oppgaver i den forbindelse. 

Staben for øvrig har også viet mye tid til 

arbeidet med samordning av tjenestene i 

de tre kommunene. 

Innen 2025 må kommunen sikre at alle 

lærere har formell studiekompetanse i 

fag de skal undervise i. Skoleåret 2018-

2019 er det i alt 19 lærere fra Songdalen 

som deltar i videreutdanning. Det er 

veldig bra at så mange lærere melder 

seg på. Samtidig er det en stor 

utfordring for skolene å sikre kontinuitet 

i undervisningen når så mange er 

opptatt med videreutdanning. 

Alle skolene, barnehagene og PPT, deltar 

i satsingen Inkluderende læringsmiljø 

(IL). Satsingen er forankret på ledernivå 

i kommunen og er hovedsatsing innen 

oppvekst frem mot 2020. Videreføring av 

arbeidet med inkluderende læringsmiljø 

er et felles prosjekt i Nye Kristiansand. 

Tunballen og Rosseland skoler deltar i 

Læringsmiljøprosjektet som tar sikte på 

avdekking og forebygging av mobbing, 

initiert av Utdanningsdirektoratet. 

Songdalen er nå blitt realfagkommune, 

med fokus på matematikkfaget. Det er 

etablert samarbeid med Statped og 

universitet. Både barnehager og skoler 

deltar. 

Elevene på 1., 4., 8., 9., og 10 trinn har 

nå en egen digital plattform i form av 

nettbrett, cromebook eller PC. 

Skolene har nå en handlingsplan for 

trygt og godt skolemiljø. Det er også 

laget egne foreldre- og elevveiledninger 

til planen. Elevveiledningen er laget i 

nært samarbeid med elever på skolene. 

Det er ansatt ny rektor på Finsland skole 

dette året. 
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Utfordringer i året som kommer

2019 blir siste året Songdalen består 

som egen kommune. Samordning av 

skolesektoren i de tre kommunene vil 

være det viktigste og mest tidkrevende 

administrative arbeidet dette året. 

Skolene vil bestå som egne enheter, 

men det vil kreve stor innsats av alle 

ansatte å sette seg inn i, og ta i bruk nye 

rutiner og systemer. 

Det er nå avklart at det skal bygges ny 

skole på Vollan som erstatning for 

Rosseland skole. Planarbeidet vil prege 

året som kommer. 

Elevenes opplevelse av om de har et 

trygt og godt skolemiljø, er den viktigste 

sosialpedagogiske utfordringen for 

skolene. Dette er et tidkrevende og helt 

nødvendig arbeid skolene tar på største 

alvor. 

Resultatene på nasjonale prøver, 

standpunktkarakterer og eksamen er 

ikke på nivå med målene til kommunen, 

selv om 5. trinn på den siste prøven 

gjorde det bedre enn de vi vanligvis 

sammenlikner oss med, og bedre enn 

nasjonalt snitt. Det er viktig fortsatt å 

holde læringstrykket oppe.  

 

Songdalen har mange 

minoritetsspråklige elever. Det er derfor 

viktig å prioritere kvaliteten på denne 

undervisningen. Det er det viktigste 

tiltaket for å få til en god integrering. 

 

Fullføre satsingen på innkjøp av digitale 

plattformer til alle elevene, og utnytte 

den ressursen til å forbedre elevenes 

læringsresultater.
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Nøkkeltall økonomi og personal   
                                                                                                                                       Tall i kr. 1.000 

 

 
Årsverk 2018 2017 2016 2015 

Antall årsverk rapportert i GSI 
(Adm. og elevrelaterte årsverk) 

127,05 113,85 114,99 101,53 

Alle årsverk 135,49 121,48 122,62 109,16  

 Det har vært en markert økning i antall elevrelaterte årsverk. Det skyldes delvis 

lærernormen som er vedtatt av stortinget, og delvis økning i  behov for 

spesialundervisning til enkeltelever med store behov.

 

Sykefravær 2018 2017 2016 2015 

Finsland skole 5,8 3,6 5,0 2,4 

Tunballen skole 6,3 8,8 10,5 7,4 

Songdalen ungdomsskole 4,0 6,8 3,6 6,8 

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

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

 Det er en gledelig utvikling i sykefraværsstatistikken. Det meste av fraværet er 

langtidssykemeldinger av medisinsk art utenfor arbeidsgivers kontroll. Det gjøres 

en stor innsats for å unngå uførhet, noe som innebærer at sykefraværet er høyere 

enn det ellers ville blitt.

 

 

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 127 078 111 658

Driftsinntekter -26 880 -18 020

Netto driftsutg. 100 198 93 638 6 560

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

 Kulturskole 

 Kulturkonsulent 

 Idrett og friluftsliv 

 Birkelid læringssenter med 

spesialundervisning 

 Forebyggende team barn og unge 

(SLT koordinator, ungdomsleder, 

inkluderingskoordinator, Rådgiver 

Los og seksuell helse, og 

ungdoms- og juniorklubb i Noden) 

 Kommunal tiltakskonsulent 

 Flyktningetjenesten 

 

 

 

 

Mål og måloppnåelse 

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

vil fremme involvering og inkludering, motvirke utenforskap, marginalisering 

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

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

identitet blant befolkningen. 

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

hos oss. 

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

inkluderingsperspektivet i plan. 

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

unge med fokus på forebygging og tidlig intervensjon. 

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

med hovedfokus på barn og unge, flyktninger og innvandrere. 

7. Vi hører på brukerne, gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og 

oppfordrer til brukermedvirkning i våre tjenester.



11/19 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune - 19/06978-1 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune : Årsrapport 2018

Kultur og inkludering  

40 
 

Enhetens kompetanse 

1. Vi fokuserer på god kvalitetssikring av tjenestene 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2017 

Avvik ved eventuelle tilsyn fra Fylkesmannen 

lukkes innen tre uker. 

Ingen tilsyn. 

Tema tjenesteutvikling på ukentlige fagmøter i 

tjenestene resulterer i konkrete tiltak som 

reflekteres og måles i enhetens 

virksomhetsplan. 

Gjennomføres i henhold til ressursmessige 

muligheter. 

 

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

kompetanse 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Vi har gode resultater fra jevnlige 

undersøkelser knyttet til arbeidsmiljø. 

Ikke gjennomført undersøkelse. 

Sykefraværet skal ved utgangen av 2018 være 

under 3,5 %. 

Sykefraværet er på 5,3 %. Skyldes ikke 

jobbrelaterte forhold, og følges opp i.h.t 

gjeldende rutiner. 

Alle ansatte i faste stillinger skal ha nødvendig 

oppdatering av kunnskap/videre- og/eller 

etterutdanning i.h.t. enhetens 

kompetanseplan.  

Gjennomføres i.h.t tilgjengelige ressurser. 

Alle ansatte skal ha tilbud om veiledning i 

gruppe og/eller individuelt etter behov. 

Gjennomføres i henhold til behov. 

Fadderordning for nyutdannede/nyansatte er 

aktiv. 

Gjennomføres. 

 

 



11/19 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune - 19/06978-1 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune : Årsrapport 2018

Kultur og inkludering  

41 
 

Tjenestenes delmål og tiltak 

Birkelid læringssenter og spesialundervisning 

1. Elevene fra Søgne og Songdalen er forberedt for familieliv, arbeidsliv, 

utdanning og fritid i samfunnet. 

 Alle når målet i sin individuelle plan og blir bevisst sin måte å lære på. 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Videreføre pågående prosjekt i samarbeid med 

biblioteket i forhold til rekruttering av 

samtalepartnere for elever i 

voksenopplæringen, for ytterligere 

språkstyrking og integrering. 

Vi har hatt møter med de frivillige på 

Språkkafeen. Delt erfaring om det viktige 

integreringsarbeidet som gjøres. 

Morsmålsdagen 2018 ble  arrangert på Birkelid 

i samarbeid med frivillige og biblioteket. 

Videreutvikle praksisplass-system via ulike 

verktøy og pedagogoppfølging i praksis. 

«Kvalitet i praksis» fikk kommunale 

utviklingsmidler fra Imdi. I samarbeid med 

Agderforskning ble det utviklet gode metoder 

og verktøy i språkpraksis. Prosjektleder har 

vært etterspurt og prosjektleder har  delt 

Songdalens  erfaringer i mange fylker i hele 

Norge. 

Utviklingsteamet har ukentlige møter for 

evaluering og videreutvikling av skolens 

virksomhet. 

Vi har spesielt utviklet diverse digitale 

løsninger for påmelding til kurs og prøver. 

Forbedret rutiner for gjennomføring av 

eksamen og prøver. 

Vi har hatt fokus på at ansatte skal kjenne til 

og kunne bruke mange ulike digitale 

muligheter. 

Vi har hatt førstehjelpskurs for alle ansatte. 

Spesialundervisningen utføres i.h.t. vedtak og 

der det er hensiktsmessig på elevenes 

hjemmearena.  

Lokalene på Moen fungerer veldig bra for 

undervisning og møter.  

Ganske mye undervisning skjer i elevenes 

bolig. Godt samarbeid med andre instanser. 
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Flyktningetjenesten 

1. Bosette antallet flykninger vedtatt av kommunestyret 

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

etter endt program. 

3. Flyktningene opplever å være inkluderte og aktive bidragsytere i 

lokalsamfunnet. 

 Alle barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. 

 Alle bosatte flyktninger får obligatorisk informasjon og oppfølging med mål om 

deltakelse. 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Vi arbeider organisert og målrettet i samarbeid 

med voksenopplæring, Nav og andre relevante 

aktører med utgangspunkt i Lov om 

introduksjonsordning. 

Kontinuerlig arbeid. 

Foreløpige resultater på intro  60 % dersom vi 

tar med grunnskole som måloppnåelse. 

Vi benytter fritidskontakter og 

inkluderingskoordinator som et tiltak for å søke 

å integrere flyktninger og innvandrere i frivillig 

arbeid og samfunnsengasjement. 

Kontinuerlig arbeid. 

Alle barn og unge får dekket en aktivitet årlig i 

inntil 3 år fra bosetting. 

Vi samarbeider med Plattform, politiet, SLT-

koordinator og Birkelid læringssenter for å 

motvirke radikalisering. 

Kontinuerlig arbeid. Tverrfaglige møter 

gjennomføres ved behov. 
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Kulturskolen 

* Antall elever i kulturskolen øker. 

* Kulturskolen er aktiv og synlig i lokalsamfunnet. 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Være aktive samarbeidspartnere for enheten i 

tilrettelegging for grupper som har behov for 

tjenester. 

Gjennomføres. 

Gjennomføre deltakelse i aktiviteter og 

konserter i lokalmiljøet. 

Gjennomføres. 

Knytte tettere kontakter med skoler og 

frivillige for å inkludere flere i kunst- og 

kulturundervisning. 

Gjennomføres. 

 

Kulturkonsulent 

* Antall barn og unge som deltar i fritidsaktiviteter øker. 

* Antall kulturarrangementer øker. 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Involvering i planarbeid for å fremme lek, 

samvær, møteplasser, aktivitet og 

kulturarenaer. 

Gjennomføres i.h.t tilgjengelige ressurser. 

Bistå frivillige organisasjoner i å drive aktivitet 

og inkluderingsarbeid i kommunen. 

Gjennomføres i.h.t tilgjengelige ressurser. 

Være en motor i utviklingen av gode 

møteplasser og arrangementer for 

innbyggerne. 

Gjennomføres i.h.t tilgjengelige ressurser. 

Opprettholde og videreutvikle samarbeid med 

skole og andre relevante aktører for å utvikle 

kulturfeltet for ungdom, spesifikt med tanke på 

involvering i bl.a. UKM, Arrangørfabrikken og 

kursrekke med fokus «Skape-skrive-dele» 

sammen med biblioteket. 

Gjennomføres i.h.t tilgjengelige ressurser. 
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Forebyggende team barn og unge 

 

Resultatet fra Ungdataundersøkelsen forbedres på variabler som omhandler 

ensomhet og utenforskap.  

1. Antallet Drop-out frå videregående skole reduseres. 

2. Barn og unge i Songdalen er i liten grad utøvere av, eller utsatt for, 

kriminell aktivitet. 

3. Alle innbyggere mellom 0-25 føler tilhørighet og mestring i Songdalen. 

Forebyggende team jobber systematisk for å fremme deltakelse, 

likestilling og tilhørighet. 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Monitorering og iverksettelse av nødvendige 

tiltak for kriminalitetsforebygging gjennom 

tett, systematisk og sterkt forankret samarbeid 

med nærpoliti, regionalt politi, nærliggende 

kommuner og andre organisasjoner og 

instanser jfr. Barnekonvensjonens paragrafer § 

33, 34, 40, 11, 16 og 19. (Konkrete tiltak er 

blant annet deltakelse på politiråd, 

torsdagsmøter, TFT, Kjernegruppemøter, KOG, 

FAU, Plattform og andre samarbeidsarenaer, 

hasjavvenning og annen målrettet innsats). 

Full måloppnåelse. Monitorering og samarbeid 

med relevante instanser gjennom faste og 

strategiske møteplasser. Iverksettelse av 

nødvendige tiltak ved behov. Barne- og 

ungdomskriminaliteten er lav i Songdalen 

kommune. Trivselsvandring er et nytt 

forebyggende tiltak som er iverksatt. Det er 

også gjennomført foreldrenettverkstiltak. 

Drift av ulike forebyggende inkluderings- og 

fritidstiltak jfr. Barnekonvensjonens paragrafer 

§ 31, 14, 15 (konkrete tiltak er drift av 

ungdomsklubb, grupper, integreringstiltak og 

samarbeid med det øvrige fritidstilbudet i 

kommunen). 

Full måloppnåelse. Junior- og ungdomsklubb 

har økt antall besøkende og frivillige. Det er 

også økte ansattressurser på ungdomsarbeid, 

da dette har vært et stort behov ettersom 

klubbene har vokst. 

Arbeide for ung medvirkning og 

demokratiutvikling jfr. Barnekonvensjonens 

paragrafer § 12, 13 (konkrete tiltak er drift av 

barne- og ungdomsråd, demokratisk 

strukturering av ungdomstilbudene og 

arrangørfabrikken). 

 

Full måloppnåelse. Barnas kommunestyre og 

ungdomsråd gjennomført. Det jobbes også 

kontinuerlig med medvirkningsprosesser både i 

de ulike tilbudene (klubb, Noden+ og annet) 

og i kommunesammenslåingsprosessen. 

Implementering av forpliktende politiske 

dokumenter: 

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

voldelig ekstremisme. 

Delvis måloppnåelse. Grunnet sykdom i 

personalet har det ikke vært kapasitet til å 

gjennomføre alle planlagte oppgaver knyttet til 

implementering av de to dokumentene. 

Dokumentene er presentert på 

samarbeidsmøter. 

 

Følge opp prosjekter som bygger opp under 

overstående tiltak og målsettinger: 

 Prosjekt for seksuell helse 
 Los-koordinator 
 Kompetanse- og kvalitetshevingsprosjekt 

mot vold i nære relasjoner. 

Full måloppnåelse i prosjekt for seksuell helse 

og los. Grunnet sykdom i personalet har det 

ikke vært kapasitet til å gjennomføre alle 

planlagte oppgaver i 

kompetansehevingsprosjektet. 

Grunnopplæringen for oppvekst i vold i nære 

relasjoner er fullført. 
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Tiltakskonsulent 

1. Motvirke utenforskap i arbeidsmarkedet 

 Sysselsettingen i kommunen øker. Sosialhjelpeutbetalingene reduseres. 

 

Tiltakskonsulent 

Individuell kartlegging og tilrettelegging for at 

personer kan gjenoppta deltakelse i arbeid og 

utdanning gjennom samarbeid med offentlige 

og private arbeidsgivere. 

Gjennomføres. 

Ha hovedansvar for systematisering av 

kommunens praksisplasser iht. tverrfaglig 

praksisplassrapport. 

Gjennomføres. 

 

Viktige hendelser i året som gikk

Forebyggende team barn og unge:  

 Uke 6 ble organisert i samarbeid 

med Kristiansand kommune og 

mange ulike organisasjoner og 

foreninger med en rekke ulike 

arrangementer. Som resultat la 

ungdomspolitikere frem 

interpellasjon i Kristiansand, Søgne 

og Songdalen. Det ble vedtatt å 

innføre det nasjonalt 

kvalitetssikrede 

undervisningsopplegget «uke 6» 

som standard i kommunens skoler. 

 Hele oppvekstsektoren fikk 

grunnopplæring om vold i nære 

relasjoner. 

 Stort, helt gratis, full dags 

sommerprosjekt med 50 barn som 

deltok i fritidsaktiviteter en hel 

uke, og 10 ungdommer som hadde 

sommerjobb. 

 Juniorklubb har økt. Ca. 30 barn 

deltar hver gang. 

 Ungdomsklubb har økt. Ca. 120 

besøk hver uke. 

 Flere foreldrenettverk iverksatt og 

fulgt opp. 

 Økt faglig fokus på klubb, blant 

annet med besøk og temaer som 

rus. 

 Opprettelse av trivselsvandring, 

som har gitt forebyggende team 

økt kontakt med foreldre, gir 

foreldre en arena for å være 

tettere på ungdomsmiljøet og gjør 

Songdalen et tryggere sted 

gjennom å ha tilgjengelige voksne. 

 

Kulturskolen: 

 Oppstart av 3x gruppetilbud på 

Finsland skole: Breakdance (1) og 

Karusell (2). 

 Nye tilbud høsten 18: Karusell og 

Film & Foto. 

 Økning i dansetilbudet (fra 7 til 9 

grupper). 

 Økning i visuell kunst-tilbudet (fra 

4 til 6 grupper). 

 K3 samarbeid: felles 

markedsføring foran 

søknadsfristen våren 2018, og 

felles juleforestilling i Kilden “Tre 

Dråper Vann”. 

 Kulturskoletilbudet er blitt bedre 

dimensjonert: gratistilbud 

etablert, med bedre balanse 

mellom breddetilbud og 

fordypningstilbud. 

 "Kulturskolens dag”, med både 

utendørs (Haugenparken) og 

innendørsforestilling + 

kunstutstilling om 

utrydningstruede bier. 

 Styrket relasjon til (og utveksling 

med) grunnskolen via deltakelse i 

rektornettverket. 

 Økning fra 1 til 2 fellespauser for 

undervisningspersonalet i uken 

gir et bedre arbeidsmiljø. 
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Birkelid læringssenter: 

 Ca 150 mennesker fra 40 ulike 

land var innom Birkelid 

læringssenter for å lære norsk. 

 14 stk fikk spesialundervisning . 

 Resultat på Norsk og 

samfunnskunnskapsprøver er bra. 

 Turer med Midt Agder friluftsråd 

til Sandrib og Helleviga. 

 Enhet for livsmestring har satt av 

tid til å mingle blant elevene og 

gjøre avtaler med de som trenger 

det. 

 Flyktningtjernesten og pegagoger 

har utviklet metoder og bedre 

rutine for samarbeid. 

 

Kulturkonsulent:  

 Nyttårskonsert med lokale 

kulturaktører – nye samarbeider 

og kulturprisutdeling. 

UKM – med 70 deltagere, unge 

arrangører. Vi tar i bruk Noden 

for første gang, og det ble gjort 

forberedelser med åpen scene, 

teknikerkurs, vinterferiejobbing 

på klubben, snekring av 

utstillingsvegger, og ny strategi 

for UKM media med mentor. 

Songdalen vant Turbopris fra 

fylke! Vi hadde med Unge 

arrangører og deltagere i flere 

sjangere på fylkesfestival og 

landsfestival.  

 Ny støtteordning – ALLE MED 

kurs. 

 Sommeruka. 

 Kartlegging for Nye Kristiansand 

på vinter/vår og prosjekter på 

høsten. 

 Kurs på biblioteket – film, 

skriving, fanzine. 

 Nissebyen – i 2019 er det 10 års 

jubileum. 

 kultur/ungdom/fritids-forum. 

 

 

Flyktningetjenesten: 

 Reduksjon i bosetting fra 34 i 

2017 til anmodning om 10 i 

2018. 

 Deltakere på introprogrammet i 

2018: Pr 1.1.2018 - 50 

deltakere, pr 31.1.2018 – 36 

deltakere. 

 Deltakelse i workshops/ Nye 

Kristiansand. 

 Deltakelse i prosjektet «kvalitet i 

praksis». 

 Mulighet til å ha større fokus på å 

bedre kvalitet i 

oppfølgingsarbeidet med færre 

bosettinger. 
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Utfordringer i året som kommer 

Forebyggende team barn og unge: 

 Ivareta det faglige fokuset under 

omorganisering. Songdalen 

kommune har en helhetlig 

tilnærming til ungdomsarbeid og 

forebygging. Det er tett kontakt 

mellom de ordinære 

ungdomsaktivitetene og tilgang til 

tilbud og tjenester. Når 

organiseringen omstruktureres 

må vi sørge for å ivareta 

kommunikasjon og møtearenaer 

for å opprettholde nivået på 

prioritering av 

ungdomsforebygging, 

monitorering og samarbeid. 

 Skaffe nok frivillige for å 

gjennomføre trivselsvandring. 

 Sørge for at det viktige arbeidet 

og møtearenaen som Noden+ har 

blitt fortsatt blir prioritert av alle 

samarbeidspartnere og drives 

som prioritert oppgave. 

 

Kulturskolen:  

 Jobbe mot fortsatt bedre balanse 

i ventelistene. 

 Tilstedeværelse på nett kan 

forbedres kraftig, men krever 

mye tid og oppfølging. 

 God evalueringsprosess av 

nyoppstartede tilbud, for å kunne 

styrke og videre etablere våre 

nye tilbud inn mot neste skoleår. 

 Kommunesammenslåingen. 
 

Birkelid læringssenter: 

 Hovedutfordringen er å forholde 

seg til usikkerhet om Birkelid 

læringssenters framtid inn i 

kommunesammenslåingen, 

samtidig som det gis  god 

individuell undervisning til alle 

elever. 
 

Kulturkonsulent: 

 Drift av arrangementer og 

saksbehandling samtidig som det 

skal utvikles en ny kommune.  

 Styrke det lokale kulturlivet og 

møteplassene i den nye 

kommunen.  

 

 Kulturell møteplass på Nodeland – 

spennende prosjekt som skal 

utvikles på en god måte for 

Songdalens innbyggere og 

kulturliv.  

 Utvikle ungdomstilbudet i 

Finsland.  
 

Flyktningetjenesten: 

 Frivillig arbeid er viktig for at 

flyktninger skal integreres best 

mulig og Songdalen kommune har 

en utfordring i å få flere frivillige 

engasjert i dette arbeidet.  

 Motivere introdeltakere til å 

engasjere seg i frivillig arbeid og 

andre fritidsaktiviteter, i 

aktiviteter som gir mulighet til å 

praktisere norsk språk.  

 Skaffe praksisplasser som gir 

mulighet til deltidsjobb. Flere 

introdeltakere ønsker å ta høyere 

utdanning, da blir det særlig 

viktig å ha en deltidsjobb for å 

kunne finansiere studiet. 

 Bidra til at introdeltakerne 

kommer ut i arbeid eller 

utdanning etter endt 

introduksjonsprogram. 

 Av de vi bosetter erfarer vi at 

flere har helseutfordringer, særlig 

familier som kommer som 

overføringsflyktninger. Vi ser at 

flere vi bosetter gir grunnlag for å 

søke/få ekstratilskudd (Tilskudd 

for flyktninger med nedsatt 

funksjonsevne eller 

adferdsvansker). 

Familiene/familiemedlemmene 

har behov fra flere tjenester i 

kommunen, og utfordringen i 

2019 blir å følge opp og å 

koordinere arbeidet rundt 

familiene slik at kommunen gir en 

best mulig tjeneste til de det 

gjelder.  

 Kommunesammenslåingen. 
 

Tiltakskonsulent 
 Få ledige arbeidsplasser. 

 Tiltaksplasser for de som trenger 

mer hjalp enn andre for å komme 

ut i arbeid. 

 I forbindelse med kommune-

sammenslåingsprosessen er det 
uklart hvor totalarbeidet til 
tiltakskonsulent organiseres, og 

hvilken målgruppe det rettes mot.
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Nøkkeltall økonomi og personal  
                                                                                                                                     Tall i kr. 1.000 

 

 

  
Årsverk 

2018 2017 2016 2015 

 32,45 32,45 32,45 28,57 

 
 
 

Sykefravær 2018 2017 2016 2015 

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

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

 

 

 
 

 

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 36 277 30 932

Driftsinntekter -14 590 -9 480

Netto driftsutg. 21 687 21 452 235

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

 Veiledning i forhold til 

arbeidsmuligheter og kvalifisering 

til arbeid. 

 Økonomisk sosialhjelp 

 Økonomisk råd og veiledning 

 Midlertidig bolig/nødbolig 

 Kvalifiseringsprogrammet 

 Gjeldsrådgivning 
 

 

Vedtak med konsekvenser for tjenesten 

 Lov om sosiale tjenester i Nav  

 Folketrygdloven 

 Introduksjonsloven 

 Forskrift om arbeidsrettede tiltak 
 

Mål og måloppnåelse 

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

tjenester basert på en faglig vurdering 

 Minst 85 % av brukere som henvender seg på telefon til Nav skal kontaktes innen 

48 timer dersom veileder ikke kan nås umiddelbart. 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse 2018 

Lokale brukerundersøkelse ”ris og ros” 

gjennomføres kontinuerlig, og tjenesten 

evalueres på bakgrunn av tilbakemeldingene. 

Vi har ikke gjennomført brukerundersøkelse i 

året som har gått. 

Det gjennomføres nasjonal brukerundersøkelse 

hvert år. Målkravet er snittscore på nivå på 

landsbasis og i vår region. 

Vi har ikke vært med på nasjonal 

brukerundersøkelse i 2018. 
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2. Nav sine arbeidssøkere skal få god og relevant veiledning i forhold til arbeid 

og aktivitet.  
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Andel arbeidssøkere under 30 år med overgang 

til arbeid. 

56% Vi har høyt fokus på ungdomsgruppen 

under 30 år og vi er godt fornøyd med at hele 

56% har en overgang til arbeid etter endt 

oppfølging hos Nav. I tillegg har vi en del unge 

under 30 år som er i gang med  kvalifisering 

mot arbeid. 

Andel personer under 30 år med nedsatt 

arbeidsevne med overgang til arbeid. 

15,4% Vi har ikke i samme grad fått til et godt 

resultat for unge med nedsatt arbeidsevne 

med overgang til arbeid i 2018. Flere er nå i 

kvalifiseringsprogrammet, slik at vi kan 

forvente bedre resultater i 2019/2020. 

Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid. 62%. Dette er et godt resultat. Det er et godt 

arbeidsmarked. Det er lav ledighet og 2018 

har vært et år hvor også ufaglært arbeidskraft 

har vært etterspurt i arbeidsmarkedet. 

Andel kontakt brukere innen 48 timer. 96% Det vil i praksis si at nærmest alle våre 

brukere blir kontaktet innen frist. I tillegg har 

veiledere og brukere direkte kontakt via ny 

digital flate. Her får våre brukere svar fra sin 

veileder innen 24 timer. 

Andel arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne 

med overgang til arbeid. 

50% av alle våre arbeidssøkere/brukere har 

etter endt oppfølging hos Nav gått over til 

arbeid. Dette er et godt resultat. 

Andel virksomheter som har fått 

arbeidsmarkedsbistand og IA tjenester fra Nav. 

42%. Det vil si at Nav kontoret i 2018 i stor 

grad har vært i kontakt med arbeidsgivere i 

forhold til å få til rekruttering og inkludering 

for våre brukere. 

Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp pr. 

mnd. skal ikke overstige 30 personer. 

Vi har total hatt 157 mottakere i 2018.  Det er 

på samme nivå som i 2017. 

For alle friske unge arbeidssøkere under 30 år 

som søker økonomisk sosialhjelp, skal det 

være et vilkår for utbetaling, at de møter i 

relevant aktivitet. 

Vi har benyttet arbeidspraksis i kommunen og 

det private næringslivet til aktivitetsplikt for 

ungdom. Dette er ikke en optimal løsning, 

men dette vil bli på en helt annen måte i ny 

kommunen fra 2020. 

Andel personer med arbeidsavklaringspenger 

som har fått et oppfølgingsvedtak. 

94% Dette er høy grad av måloppnåelse. 

Andel dialogmøte 2 innen 26 uker. 60% All sykefraværsoppfølging er overtatt av 

Nav Kristiansand i 2018.   
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3.Det skal være god kvalitetssikring av tjenesten 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Minst 90 % av søknader om økonomisk 

sosialhjelp skal behandles innen 21 dager. 

 

18 dager i gjennomsnitt. 

Parallelt med behandlingen av alle søknader 

om økonomisk sosialhjelp, skal vi gi veiledning 

i forhold til arbeid, aktivitet og målsetting 

knyttet til økonomisk selvhjulpenhet for 

arbeidssøker/bruker. 

Vi er organisert i team rundt våre brukere, slik 

at både veileder og saksbehandler koordinerer 

oppfølgingen. Dette har ført til at flere av våre 

brukere som har mottatt sosialhjelp i 2018,  er 

nå i lønnet arbeid. 

 

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

kompetanse 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Sykefravær kommunalt ansatte på under  

4,2 %.  

Statlige ansatte (7 stk.) hadde et fravær på 

rundt 3%. De kommunalt ansatte (5 stk.) 

hadde et fravær på 9 %.  Det er stor grad av 

tilstedeværelse i kontoret. 

Enheten har oppdatert kompetanseplan og 

avsatt midler til å dekke 

kompetansehevingstiltak. 

I år har vi ikke hatt en kompetanseplan for 

hele kontoret, men det har vært gjennomført 

omfattende kompetanseheving på nye IKT 

system/IT løsninger for bedre samhandling 

med Navs brukere. Alle medarbeidere har 

tilegnet seg ny IT kompetanse, noe som er 

avgjørende viktig med tanke på fremtidig 

digitalisering. 

Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hver 

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

mulige energiscore. Jo nærmere kontoret 

scoret opp mot 30 på ulike energiindikatorer, 

jo større engasjement og motivasjon vil vi 

kunne finne igjen i Nav kontoret. 

Undersøkelsen er gjennomført i 2018, men 

resultatene er forsinket av tekniske årsaker. Vi 

har derfor ikke resultater å vise til i 

årsrapporten. 

Vi skal også ha oppfølging av 10-

faktorundersøkelsen hvert år. 

Det er ikke gjennomført 10- 

faktorundersøkelse i regi av kommunen i 

2018. Vi har derfor ingen resultater å vise til 

her heller. 

Vi skal legge til grunn resultatene fra begge 

undersøkelsene, når vi vurderer tiltak i forhold 

til arbeidsmiljøet. 

Når resultatene fra (HKI) foreligger, vil disse 

bli presentert for alle ansatte i kontoret og vi 

vil sammen vurdere eventuelle nødvendige 

tiltak 2019. 
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Viktige hendelser i året som gikk 

Vi har i flere år hatt fokus på kvalitet i 

brukersamtalene. Vi erfarer at brukere er 

mer fornøyde når de slipper å skifte 

veileder i løpet av oppfølgingsløpet med 

Nav.  

Vi har hatt et tett samarbeid med ulike 

arbeidsgivere i forhold til ordinære 

ansettelser, arbeidstreningsplasser og 

andre tiltak i regi hos arbeidsgivere. 

Dette samarbeidet er helt avgjørende for 

at våre brukere kommer ut i arbeid eller 

klarer å kvalifisere seg for 

arbeidsmarkedet.  

Vi har fortsatt å prioritere ungdom under 

30 år og deltakere på introprogrammet. 

Vi har organisert ungdomssatsningen slik 

at ungdom får vesentlig mer og 

grundigere veiledning enn voksne 

brukere over 30 år. Familie og 

barneperspektivet har stått sterkt i 

kartleggingen av de ulike brukerne, i 

veiledningen og i vedtak. 

 

Nav kontoret er fremdeles organisert i 

tre team og to av teamene har hatt et 

særlig fokus på ungdom under 30 år. 

Vi har tatt i bruk nytt IT system som gjør 

at våre brukere enkelt og raskt (innen et 

døgn) får direkte kontakt og svar fra sin 

veileder. I dette systemet avtales mål og 

aktiviteter, som støtter opp under 

brukers ønsker om jobb eller skole.  

Vi har også i langt større grad planlagte 

brukermøter på Nav kontoret og ute i 

ulike virksomheter.  

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

14.00 og fungerer fortsatt veldig bra. 

Mottaket er godt bemannet og det er lite 

ventetid for dem som dropper innom. 

Kontorets veiledere har nå bedre tid til 

planlagte timeavtaler fra kl. 08.00–

15.30, mandag til fredag. 

 

Det har ikke vært vold og trussel- 

situasjoner i kontoret i 2018.  Det er vi 

veldig godt fornøyd med. Vi mener at 

dette har sammenheng med flere 

planlagte brukersamtaler og gode 

samarbeidsrutiner med Livsmestring i 

kommunen. 

En viktig hendelse er også 

kommunesammenslåing som får direkte 

konsekvens for Nav kontoret. Det er 

lovfestet et det skal være et Nav kontor i 

hver kommune. Kommende år og 2020 

vil bli et spennende år for alle oss som 

jobber i Nav kontoret i Songdalen. 
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Utfordringer i året som kommer  

Økt inkludering av utsatte grupper på 

arbeidsmarkedet  

 

Nav skal kvalifisere flere til arbeid. For 

personer med behov for kvalifisering skal 

Navs opplæringstiltak vurderes. For 

brukere med nedsatt arbeidsevne skal 

Nav vurdere bruk av utdanningstiltaket. 

Dette gjelder særlig brukere som ikke 

har fullført videregående opplæring. For 

ungdom under 30 år som står utenfor 

arbeid og utdanning, er det spesielt 

viktig å styrke bruken av kvalifiserende 

opplæringstiltak.   

 

Navs bruk av opplæring i form av 

arbeidsmarkedskurs skal som hovedregel 

føre fram til formell kompetanse i form 

av offentlige prøvebevis, sertifikater mv.  

 

Vi skal ta i bruk ordinært arbeidsliv som 

arena for inkludering. Bruken av 

tjenester og virkemidler skal gi best 

mulig resultat for inkludering og 

overgang til arbeid.  

 

Vi skal ha en forsterket oppfølging av 

langtidsledige som nærmer seg slutten 

av dagpengeperioden. 

Dagpengemottakere, som har seks 

måneder igjen av dagpengerettighetene, 

skal sikres en tettere oppfølging hvor 

brukers behov vurderes på nytt.  

Oppfølgingen skal bestå av nye 

samtaler/veiledning hvor formålet er å 

finne nye jobbmuligheter og motivere til 

ytterligere jobbsøking. Bruker må også 

få informasjon om hva som skjer etter at 

dagpengene tar slutt. Det må sikres et 

godt samarbeid med andre enheter som 

arbeidsrådgivningskontorer, 

arbeidslivssenter og jobbspesialister.   

Nav er i gang med å etablere et nytt Nav 

kontor i den nye storkommune. Alle 

ansatte i Songdalen er sterkt involvert i 

ulike arbeidsgrupper. Vår utfordring i år 

er å gjennomføre denne store 

endringsprosessen og holde driften i 

gang, uten at dette går ut over våre 

tjenester til våre brukere.
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Nøkkeltall økonomi og personal 
                                                                                                                                   Tall i kr. 1.000   

 

 

Årsverk 2018 2017 2016 2015 

 5,0 4,5 4,5 4,5 

 

 

 
Sykefravær 2018 2017 2016 2015 

Snitt 9,0 1,3 7,8 6,7 

  
 

 

 

 

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 11 520 9 980

Driftsinntekter -2 731 -1 663

Netto driftsutg. 8 789 8 317 472

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

Utvikling og forvaltning: 

 Forvaltning/stab 

 Kommunelegetjenestene 

 FoU med samarbeid USHT 

 Dagsenter 

 Fysio-/ergoterapi 

 Friskliv 

 Kreftkoordinator 
 

 

 
 

Vedtak med konsekvenser for tjenesten 

 Primærhelsemeldingen 

 Leve hele livet, Meld.St. 15 - kvalitetsreform for eldre  

 Plan for helse- og omsorgstjenestene mot 2030 

 

Mål og måloppnåelse 

1. Den enkelte bruker skal oppleve at det finnes forebyggende tjenester og at 

det gis helse- og omsorgstjenester i tråd med lovens krav i form av riktig 

tiltak, på riktig nivå til rett tid ut i fra faglig vurdering 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Fortsatt satsing på forebyggende tjenester og 

tidlig intervensjon rettet mot «yngre eldre». 

Gjennomført som planlagt og planlegges 

videre. 

Velferdsteknologi har et særlig fokus fremover 

hvor lokal arbeidsgruppe er etablert. 

Implementering av nytt sykesignalanlegg med 

tilhørende sensorer er gjennomført. 

Planlegging for implementering av digitale 

trygghetsalarmer er i gang. 

Tydelig og faglig forsvarlig saksbehandling. Gjennomført som planlagt. Tettere samarbeid 

med Kristiansand og Søgne med faste møter. 

Nødvendig helsehjelp skal ivaretas i tråd med 

gjeldende lover og forskrifter. 

Ivaretas på en faglig forsvarlig måte. 
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2. Utvikling og forvaltning skal følge opp sentrale føringer og bistå andre 

enheter innen helse og omsorgstjenester der hvor dette er hensiktsmessig 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Sikre at komplekse saker blir plassert i riktig 

enhet og at egnet koordinator blir utpekt.  

Koordinerende overordna tverrfaglig team, 

KOTT,  har gjennomført møter hvor plassering 

av ansvar er sentralt. 

Sampro er valgt som digital løsning for å 

ivareta Individuell plan/koordinator og skal 

implementeres i hele kommunen. 

Nytt digitalt verktøy skal tas i bruk i ny 

kommune, sampro fases ut. 

Delta på felles samarbeidsarenaer i kommunen. Gjennomført som planlagt. 

 

3. Utvikling og forvaltning skal ha god kvalitetssikring av tjenester og sikre at 

ansatte til enhver tid har nødvendig kompetanse 

 Kompetansekartlegging, kompetanseplan og kontinuerlig fagutvikling på aktuelle 

områder gjennom utdanning, etterutdanning, kurs og veiledning 

 Legge til rette for deltakelse/ledelse av prosjektarbeid 

 Fou fungerer som koordinerende instans og pådriver for fagutvikling. 
 

4. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og vi fokus på nærværsarbeid 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Årlig medarbeidersamtaler og følge opp 10-

faktor med medarbeiderundersøkelser. 

Utviklingssamtaler gjennomføres januar-

februar 2019. 

Utarbeide årshjul med faglige og sosiale 

arenaer. 

Gjennomført som planlagt. 

Jevnlige møte i HMS-gruppe med VO og TV som 

er etablert. 

Gjennomført som planlagt. 

Fokus på nærvær. Gjennomgående tema som løftes frem i ulike 

sammenhenger hvor det er naturlig. 

Sykefraværet skal være under 8 %. Noe høyere fravær grunnet langvarig sykdom 

hos 3 ansatte i enheten. 
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Viktige hendelser i året som gikk  

Utvikling og forvaltning har grunnet sitt 

brede ansvarsområde vært preget av at 

flere ansatte i enheten har deltatt i ulike 

delprosjekt/arbeidsgrupper knyttet til 

Nye Kristiansand. Enhetsleder har deltatt 

i særlig mange oppdrag grunnet dette og 

har også hatt ledelse av et 

delprosjekt/oppdrag. 

I 2018 har FoUi-team i Songdalen deltatt 

i flere faglig strategiske forskning-, 

utvikling- og innovasjonsprosjekter. 

Hovedsakelig har prosjektarbeidet 

omfattet områder som samarbeid med 

frivillige og pårørende, pasientsikkerhet, 

demens, lindring og arbeidsinkludering 

og teknologi for personer med 

utviklingshemming. I tillegg har det vært 

fokus på å videreutvikle gode erfaringer 

fra simulering som kompetansehevende 

metode, ved å utarbeide et 

simuleringssenter for ansatte. I løpet av 

året har to sentrale medarbeidere gått 

over i annet arbeid. Grunnet overgang til 

ny kommune, har ikke disse stillingene 

blitt lyst ut eksternt, noe som har 

medført en merbelastning på 

gjenværende medarbeidere.  

I 2018 har Songdalen hatt oppdrag for 

Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester i Vest-Agder. 

Oppdraget har i hovedsak innebært 

ledelse og koordinering av 

interkommunale fagnettverk i lindring, 

demens og habilitering, ansvar for all 

ABC-opplæring i fylket og prosjektledelse 

av TILT, et verktøy for å tidlig kunne 

identifisere livstruende tilstander og 

forverringer hos brukere.  

For første gang ble det arrangert et 

seminar med tittel «Samarbeid om 

utvikling av gode helse-, omsorgs- og 

velferdstjenester». Denne dagen var 

fokus på forskning, utvikling og 

innovasjon i Songdalens helse- og 

omsorgstjenester og samlet 92 deltakere 

fra samarbeidspartnere, frivillig sektor, 

kommunalt ansatte og ikke minst var 

innbyggere, brukere og pårørende 

representert blant deltakerne. Dagen gav 

rom for god dialog på tvers av ulike 

aktører med statsråden tilstede. 

Forvaltning innen helse og 

omsorgstjenester, ble i 2017 samlet i 

enheten. Saksbehandlerne har i 2018 

begynt samarbeidet med Søgne og 

Kristiansand innen forvaltning. Dette for 

å harmonisere ulike områder innen 

forvaltning og saksbehandling mot 2020. 

Koordinerende enhet (KE) med ansvar 

for ordningen koordinator/individuell 

plan er samlet under forvaltningen. 

Sampro benyttes som digitalt verktøy 

men skal gradvis fases ut da nye 

Kristiansand har valgt et annet digitalt 

verktøy. 

Dagaktiviteter for hjemmeboende 

personer demens ble etablert som et 

nytt tiltak i 2017 med tilskuddsmidler fra 

helsedirektoratet. Songdalen fikk nye 

tilskuddsmidler for 2018, har etablert 

flere dagsenter og driver en kontinuerlig 

utvikling av tjenesten for å møte behov 

for denne brukergruppen. 
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Utfordringer i året som kommer  

Etablering av Nye Kristiansand vil ta mye 

tid i 2019. Alle ansatte blir berørt av 

dette men i første omgang er det 

innplassering på ledernivå 2 og 3.  

Samtidig skal nåværende kommune 

drives på en god måte frem til endelig 

sammenslåing. Prioritering i hverdagen 

blir svært viktig fremover hvor noen 

områder naturlig må vies mindre tid i 

2019. Fokus blir å levere gode tjenester 

til innbyggere. 

Forvaltning videreutvikles kontinuerlig 

for å sikre en god forvaltningspraksis. 

Det tette samarbeidet med Søgne og 

Kristiansand fortsetter mot 2020. 

Ordningen individuell plan/koordinator 

videreføres men ny kommune har valgt 

et annet digitalt verktøy som krever ny 

opplæring for aktuelle brukere og 

ansatte. 

FoUI-team er avhengig av dyktige 

fagpersoner med erfaring og 

gjennomføringsevne. I 2019 har vi valgt 

å avslutte satellitt-samarbeidet med 

USHT Vest-Agder grunnet 

kapasitetsutfordringer og 

kommunesammenslåing. Det vil fortsatt 

være fokus på prosjekt- og 

innovasjonsarbeid og fagutvikling og 

kompetanseheving. Det vil det alltid 

være en balansegang mellom 

tjenestenes behov for å gjennomføre 

forsvarlig drift i en hektisk hverdag, og 

behov for endring og nytenkning i 

prosjektene.  

Forebygging, tidlig innsats, 

hverdagsrehabilitering og 

velferdsteknologi skal satses på videre 

for å sikre at innbyggere i Songdalen kan 

bo hjemme og føle seg trygge lengst 

mulig. Dagaktiviteter for hjemmeboende 

personer med demens blir lovpålagt i 

2020 og enheten ser muligheter for å 

videreutvikle denne tjenesten. 

Songdalen deltar sammen med alle 

kommuner på Agder i en felles prosjekt 

om innføring av velferdsteknologi på 

Agder. Dette for å sikre gode løsninger 

for innkjøp av velferdsteknologi og 

responssenter som mottar og svarer på 

alarmer. Grunnet forsinkelse skal 

varslingsteknologi implementeres 

februar/mars 2019. 

Sykefravær må arbeides med 

kontinuerlig. Dette gjøres sammen med 

ressurspersoner fra personal. 
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Nøkkeltall økonomi og personal   
                                                                                                                                       Tall i kr. 1.000 

 
 

 

Årsverk 2018 2017 2016 2015 

Utvikling og forvaltning 26,5* 27 - - 

 Tall for 2016 -2015: Utvikling & Forvaltning ikke etablert 

 * Kommunale bistillinger til fastleger+ LIS1(turnuslege) er tatt med men ikke 

fastlegestillinger. 

 
 
 

Sykefravær 2018 2017 2016 2015 

Utvikling og forvaltning 8,8* 4,9 - - 

 Tall for 2016-2015: Utvikling & forvaltning ikke etablert. 

 *Langvarig sykdom hos 3 ansatte i enheten. 

 

 

 
 

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 31 966 29 672

Driftsinntekter -14 056 -10 254

Netto driftsutg. 17 910 19 418 -1 508

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

 Bolig Svarttjønnheia 2 

 Bolig Kirkeveien 14 

 Bolig Rosselandsvegen 47 

 Aktivitetssenteret 

 Avlastning/støttekontakttjenester 

 

 

 
 

Viktige dokumenter 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

 Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 

 Lov om spesialhelsetjenester 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter 

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

med utviklingshemmede. 

 

Mål og måloppnåelse  

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

gjennom selvstendighet og deltagelse. Brukermedvirkning skal ha stort fokus. 

 

 

1. Den enkelte bruker skal oppleve at det finnes forebyggende tjenester og at 

det gis helse- og omsorgstjenester i tråd med lovens krav i form av riktige 

tiltak, på riktig nivå til rett tid ut fra en faglig vurdering 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Helsehjelp skal ivaretas i tråd med gjeldende 

lover og forskrifter. 

Fylkesmannen hadde tilsyn i mai 2018. 

Forhold som ble påpekt er det laget en plan 

for å rette opp. Fylkesmannen anser avviket 

som rettet opp og tilsynet avsluttet høsten 

2018. 

Det skal sikres at den ansatte besitter riktig 

kompetanse for å kunne ivareta brukeren av 

tjenesten på en god måte. 

Det arbeides kontinuerlig med 

kompetanseheving på alle nivåer i 

organisasjonen. 

Alle brukere skal ha en primærkontakt eller 

koordinator som er kjent for bruker og 

samarbeidspartnere. 

Ja. 

Brukermedvirkning skal ivaretas. Det er bruker 

som eier sin sak og skal være den sentrale. 

Bruker skal møtes med respekt. 

Ja. 

Økt fokus på pårørendearbeid. Enheten er med på et prosjekt sammen med 

andre enheter i helse og omsorg for å 

dyktiggjøre ansatte. 
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2. Kompetansebygging 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Fagutvikling på definerte områder skal 

gjennomføres ved kurs, veiledning, 

videreutdanning ol. 

Gjennomført ABC-kurs for en ny gruppe 

ansatte. 

En ansatt gjennomførte videreutdanning med 

tema Utfordrende adferd. 

Gjennomført samling for ansatte med tema 

Makt og tvang. 

Rekrutteringsarbeid skal gjenspeile behovet for 

riktig kompetanse. 

Fokus på å rekruttere inn ansatte med riktig 

kompetanse. 

Delta i faglige fora med andre kommuner. Deltakelse i interkommunalt fagnettverk. 

Etablere faglig forum for miljøterapeuter i egen 

enhet. 

Miljøterapeuter som er koordinatorer for 

individuell plan har faste samlinger. Faglige 

fora utover det er ikke etablert. 

 

 

3. Arbeidsmiljø og nærværsarbeid 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Årlige medarbeidersamtaler etter mal fra 10-

faktor systemet som gjelder i kommunen. 

Medarbeidersamtaler gjennomført høsten 

2017 og vår 2018. 

Fokus på HMS arbeid. Lokal HMS-gruppe i 

habilitering er etablert og skal brukes aktivt. 

Lokal HMS-gruppe etablert med faste møter. 

Tema også i personalmøter. 

HMS avvik som rapporteres i systemet 

Compilo. 

Ja. 

Arbeidsmiljø og nærværsarbeid skal ha fokus i 

personalmøter på avdelingene. 

Ja. 

Sammenkomster av faglig og sosial karakter 

for alle ansatte. 

Ja. 

Personalleder må prioritere tid for å møte de 

ansatte. 

Enhetsleder har personalansvar. Utfordrende i 

en travel hverdag, men prioritert. 

Sykefraværet skal være under 8 %. Sykefraværet var på 8,1 %. 
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Viktige hendelser i året som gikk 

Arbeidet med å etablere en ny kommune 

har hatt fokus i 2018. Enhetsleder og 

andre har vært involvert i arbeidet med 

kunnskapsgrunnlag våren 2018. Høsten 

2018 er det brukt mye tid på arbeid i 

prosjektgrupper som har relevans for 

den framtidige tjenesten. 

I mai 2018 gjennomførte Fylkesmannen 

et planlagt tilsyn med helse- og 

omsorgstjenester til utviklingshemmede i 

kommunen. De avvik som fremkom i 

etterkant av tilsynet er arbeidet med og 

Fylkesmannen avsluttet saken i 

tilbakemelding høsten 2018.  

Habilitering gir oppfølging til brukere 

som ikke er knyttet til døgnbemannede 

boliger.  I den forbindelse har antall 

koordinatorer for IP økt, spesielt i forhold 

til barn og unge. Fagprogrammet 

Sampro er innført for mer effektivt å 

samordne oppfølgingen. 

Endret rutiner for støttekontakt/avlaster. 

Rapporteringsskjema utarbeidet. Det 

rapporteres halvårlig. 

Det har i 2018 vært et økt behov for 

avlastningstjenester for barn og unge, 

deler av disse tjenesten er kjøpt av 

Søgne kommune. 

Støttekontakt: 

Det er opprettet en «vennegruppe» i 

kommunen, intensjonen med den er å få 

til et mer variert og attraktivt tilbud for 

de som har behov for støttekontakt. 

Saksbehandling: 

Tildeling av tjenester i henhold til helse- 

og omsorgstjenesteloven er tatt ut av 

enheten. Det er etablert gode 

samarbeidsrutiner med Enhet for 

Utvikling og Forvaltning som 

saksbehandler vedtak. 

Faglig fokus: 

Ansatte i Habilitering har tatt «Mitt livs 

ABC» opplæringsprogram rettet mot 

brukergruppene. En ansatt har tatt 

videreutdanning med tema utfordrende 

adferd. 

Songdalen kommune er deltager i 

interkommunalt nettverk for 

utviklingshemmede. 

Eksterne prosjekter: 

Inn-arbeid. Kommunen er deltaker i 

prosjektet «Inn-arbeid». Dette er et 3-

årig prosjekt med fokus på å få 

mennesker med utviklingshemmede ut i 

arbeid. 

Deltaker i et interkommunalt prosjekt 

FRISTED som fokuserer på 

velferdsteknologi mot fritid og 

fritidsaktiviteter. 
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Utfordringer i året som kommer 

Sammenslåingsprosessen med Søgne og 

Kristiansand vil innvirke på enheten. 

Det er stort press spesielt på 

lederfunksjon, og bruk av ressurser i 

forbindelse med sammenslåingen. 

Ansatte i nøkkelroller må jobbe inn mot 

den nye kommunen samtidig som man 

skal ivareta den «gamle jobben». Det 

kan være fare for at ansatte slutter, og 

kortsiktig vanskelig å få rekruttert inn 

nye folk. Det kan også bli en utfordring å 

gi nok informasjon til ansatte underveis. 

Det vil øke utryggheten for enkelte som 

lurer på hva som skal bli med meg. Det 

vil være viktig å trygge ansatte best 

mulig. 

Planlegging av tjenestene lengre fram i 

tid kan bli krevende grunnet usikkerhet 

rundt sammenslåingen. Endringer i 

enheten som synes nødvendige er 

utfordrende å gjøre da alt skal sees i en 

større sammenheng i ny kommune. 

Derfor blir det et viktig fokus å drifte 

enheten på en god måte på tross av 

dette. 

Det er et stadig økende behov for 

oppfølging av vedtak rettet mot bruker 

som ikke bor i bofellesskapene. Det er 

utfordrende når det ikke er etablert 

ambulerende team. Miljøterapeuter som 

er tilknyttet boligene ivaretar disse 

oppgavene. Det må sørges for at dette 

ikke går på bekostning av arbeidet i 

boligene. 

Skaffe nok støttekontakter til å ivareta 

vedtak om tjenester er utfordrende. 

Mange støttekontakter står kort tid i 

jobben, noe som også krever mye 

administrativ jobb. 

Kompetanseheving: Det å holde på og få 

inn nok fagpersoner på feltet habilitering 

må vektlegges. 

Jobbe videre med å følge opp rutiner på 

alle nivåer. 

Fortsatt fokus på å bidra i tverrfaglig 

samarbeid i kommunen og eksternt. 

Kommunen kjøper avlastningsplasser i 

Søgne for barn og unge. Det kan bli en 

kapasitetsutfordring når det gjelder 

plasser da behovet også i Søgne er 

økende. 

Følge med på utviklingen av feltet 

velferdsteknologi og ta dette i bruk. 

Faglig fokus må opprettholdes. I de ulike 

personalgruppene er det et mål om å ha 

større fokus på etisk refleksjon. Det blir 

våren 2019 gjennomført en kursrekke 

med tema traumebevisst omsorg med 

hjelp fra 2-linjetjenesten. 

Det tilkommer enheten flere komplekse 

saker som utfordrer oss faglig og som 

krever godt tverrfaglig samarbeid. 

Økonomisk for kommunen er disse også 

utfordrende. 
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Nøkkeltall økonomi og personal   
                                                                                                                                      Tall i kr. 1.000 

 

   

Årsverk 2018 2017 2016 2015 

 30 30 128 121 

 Tall i 2016-2015 gjelder Helse og omsorg. 

 Fra 2017 gjelder kun Habilitering.   

 

      
Sykefravær 2018 2017 2016 2015 

 8,1 6,6 9,1 6,2 

 Tall i 2016-2015 gjelder Helse og omsorg. 

 Fra 2017 gjelder kun Habilitering. 

 

 

 

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 26 326 23 589

Driftsinntekter -4 455 -3 378

Netto driftsutg. 21 871 20 211 1 660

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

 Hjemmetjenesten i hele 

kommunen.  

 Egen base på Kilen 

 Omsorgsboliger med heldøgns 

omsorg og pleie.  

 Egne ansatte, personlige 

assistenter, hos enkelte 

brukere.  
 

 
  

Mål og måloppnåelse 

1. Brukere og pårørende opplever at det gis gode hjemmetjenester med fokus 

på brukermedvirkning og respekt. Tjenestene gis i tråd med lovens krav.  

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Alle brukere skal ha primærkontakt som sin 

hovedpleier. 

Dette er en grunnpilar for å bygge tillit mellom 

bruker og tjenestene som er videreført 

gjennom året. 

Turnus og arbeidslister skal bygges slik at 

brukerne forholder seg til færrest mulig 

ansatte. 

Selve grunnmuren i vårt arbeid som står trygt 

og uforandret. 

Fokus på fordeling av oppgaver og ansvar. Brukeroppfølgning og drift blir effektiv og 

presis. Personalets trygghet på fokuset er 

forsterket.   

 

2. Hjemmetjenesten skal ha god kvalitetssikring av tjenestene 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Politisk vedtatt tjenestekriterier og standard på 

hjemmetjenester følges opp. 

Dette er forenklet med en god dialog mellom 

en solid forvaltning og tjenesteutøvere. 

Deltakelse i utarbeidelse av de gode 

pasientforløp. 

Har deltatt i utarbeidelse sjekklister og innført 

ny systematikk i pasientforløp. 

Felles satsing på velferdsteknologi i Agder. Alt av utstyr og avtaler for å kople seg mot 

felles responssenter var på plass ved årets 

utgang. 

Videreutvikle bruk av elektronisk 

kommunikasjonen med Helseforetak (HF) og 

fastlegene. 

Utviklingen er gått fra noe nytt, til en god 

innarbeidet og naturlig del av samhandlingen. 
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3. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og vi skal til enhver tid ha nødvendig 

kompetanse 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Jevnlig samarbeidsmøter med tillitsvalgte og 

verneombud. 

Har faste møter hver 6. uke, men litt ulik 

deltakelse. Vært travelt år for mange. 

Årlig utviklingssamtaler med alle ansatte. Er gjennomført med snaut halvparten, men 

alle har fått tilbud. 

Faglig og sosial utviklingstur hver 3-4 år. Neste 

planlegges i løpet av 2018. 

Hatt flere sosiale treffpunkt, men tur ble 

dessverre ikke gjennomført. 

Fokus på lavt sykefravær som rapporteres i 

hver tertialrapport og skal ikke overskride 8,0 

%. 

En positiv utvikling fra 2017 – 2018 som endte 

på måltallet. 

 

 

Viktige hendelser i året som gikk  

2018 ble første hele år som egen enhet, 

og vi fikk ha hele ledelsen og stab på 

plass gjennom hele året. Det var ett godt 

år, det tilgjengeligheten for personalet 

var på plass.  

Det er hyggelig å registrere at 

hjemmetjenesten i mange 

sammenhenger omtales positivt og at 

tilliten mellom ansatte og brukere 

oppleves som høy.  

De ansatte er fokusert på å gjøre gode 

jobber preget av respekt for brukerne 

samtidig som de skal jobbe effektivt.  

Sykefravær var betydelig lavere enn året 

før, og havnet mer på det normale for 

hjemmetjenesten ca. 8 %. Nestleders 

oppfølgning og koordinators 

tilgjengelighet bidro utvilsomt til dette.   

Vi fikk etablert en god administrativ 

struktur. Vi kombinerte den innsatsen 

med å delta i ett prosjekt ledet av 

Universitetet i Stavanger. SAFE-LEAD 

som handler om ledelse av kvalitet og 

sikkerhet i kommunehelsetjenesten.  

Det var ett annerledes år der 

tidshorisonten for arbeidet ble snevrere 

enn normalt. Planer og arbeid vi 

fokuserte på i 2017, forhold til fremtidig 

behov for bolig og sykehjemsplasser, ble 

ett kunnskapsgrunnlag, mer enn faktisk 

reelle planer. Bolig og rom må sees i en 

stor kommunesammenheng.  

Felles responssenter for 

trygghetsalarmer og velferdsteknologi 

kom på plass, og Songdalen kopler seg 

på tidlig 2019.  

Faglige ble det også bygd mye 

kunnskap, spesielt i forhold til hvordan 

en økende andel demente i kommunen 

kan ivaretas godt. Vi innarbeidet 

prosjekter i drift og er godt i gang med å 

utarbeide ny kunnskap og praksis i 

forhold til denne gruppen.   
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Utfordringer i året som kommer  

For ett år siden var situasjonen slik: «I 

hjemmetjenesten vil alle sentrale 

stillinger være besatt fra februar. En god 

struktur rundt fordeling av oppgaver og 

ansvar skal da på plass.» 

 

I år er forholdet at leder og nestleder har 

vært gjennom omstillingssamtaler og 

våre roller i Nye Kristiansand er ikke 

avklart.  

Koordinatoren, skal ut i barselpermisjon 

senest i mai. Ser at det kan bli 

utfordrende for enheten.  

Innsatsstyrt finansiering, forvaltning og 

tildeling er andre begreper som skal 

harmoniseres. 

Vi er stolte av kulturen vår. Den er 

preget av åpenhet, respekt og samarbeid 

på alle plan i kommunen. Ikke minst 

mellom bruker/pårørende og den enkelte 

pleier.  

 

Nøkkeltall økonomi og personal   
                                                                                                                                       Tall i kr. 1.000 

 

 

Årsverk 2018 2017 2016 2015 

 39,9 41,5 42,3 33,32 

 Har økt bemanningen på kveldstid som følge av økt behov. 

 I løpet av året delte vi natt tjenesten mellom institusjon og hjemmetjenesten, slik 

at alle fikk tilhørighet der de faktisk jobber. All natt-tjeneste lå tidligere til 

hjemmetjenesten.    

 

 

Sykefravær 2018 2017 2016 2015 

 8,0 11,4 9,1 6,2 

 Tall i 2016-2015 gjelder Helse og omsorg.  

 2017 – 2018 gjelder kun hjemmetjenesten. 

 Sykefravær hadde en svært positiv utvikling fra 17-18. Vært bra å få nestleder på 

plass til å ta sykefraværsoppfølgingen.   

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 34 069 32 084

Driftsinntekter -4 259 -3 173

Netto driftsutg. 29 810 28 911 899

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

Budsjett- 

 Langtidsavdeling (15 plasser for 

personer med langtkommet 

demens-sykdom) 

 Korttids/rehab.avdeling (10 

plasser, inkl. 2 ØHD plasser) 

 Loftet (10 plasser for personer 

med demens sykdom) 

 Kjøkken 

 Renhold 

 Vaskeri 

 

Mål og måloppnåelse 

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

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

fra en helhetlig og faglig vurdering 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Alle brukere skal ha primærkontakt som er 

kjent for bruker og pårørende. 

Alle beboere/pasienter får tildelt 

primærkontakt. Dette blir det informert om. 

Økt prioritering av institusjonsplasser til 

rehabilitering, utredning og øyeblikkelig hjelp 

for å møte de utfordringene som 

Samhandlingsreformen gir. 

Det var til enhver tid tilgjengelige plasser. Det 

ansees at det antall plasser vi har i dag 

samsvarer med dagens behov. 

Dimensjonering av plasser til heldøgns omsorg 

tilpasses den demografiske utviklingen i 

kommunen. 

Slik det ser ut nå så er dimensjoneringen av 

antall plasser for heldøgns omsorg i tråd med 

den demografiske utviklingen. Vi har til enhver 

tid kunnet ta imot pasienter som har hatt 

behov for dette tilbudet. 

Det satses på velferdsteknologi som et 

supplement til de kommunale tjenester som et 

virkemiddel for helsepolitiske mål om kvalitet, 

effektivitet og helhetlig pasientforløp. 

Det ble i 2018 installert nytt sykesignalanlegg 

på Songdalstunet. I tillegg ble det installert 

senge- og døralarmer. 
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2. Enhet for institusjonstjenester skal følge opp sentrale føringer 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Videreutvikle bruk av elektronisk 

kommunikasjonen med HF (Helseforetak) og 

fastlegene. 

Dette fungerer godt. Det er utarbeidet gode 

rutiner. 

Institusjonen tar imot utskrivningsklare 

pasienter raskt for å unngå bøter fra 2. 

linjetjenesten. 

Institusjonen har mottatt alle utskrivningsklare 

pasienter fra SSH innen avtalt tidsfrist. 

Videreføre prioritering av institusjonsplasser til 

rehabilitering, utredning og kommunal 

øyeblikkelig hjelp for å møte utfordringene som 

Samhandlingsreformen gir. 

Det er gode rutiner på pasientflyt. Det er få 

reinnleggelser og ingen ventelister. Samarbeid 

om kommunal ØHD med Søgne i 

sommerferien var nyttig for å sikre 

sykepleiedekning. 

ØHD-plasser for rus/psykisk helse er nå 

innført. De skal bygge på samme prinsipper 

som ble lagt vekt på ved ØHD innen somatiske 

lidelser. 

Det har vært liten etterspørsel fra rus/psykisk 

helse ift ØHD-plasser. 

 

3. Enhet for institusjonstjenester skal ha god kvalitetssikring av tjenestene 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Politisk vedtatt tjenestekriterier og standard på 

helse- og omsorgstjenestene følges opp. 

Vi har stor bevissthet ift. dette. 

Digitalt kvalitetssystem videreutvikles. Fortløpende. 

I samarbeid med alle kommunene og 

spesialisthelsetjenesten i Agder skal det 

iverksettes felles rutiner for å få til «Gode 

pasientforløp». «Hva er viktig for deg?». 

Det har blitt arbeidet med å harmonisere 

sjekklister mellom sykehus, korttidsavd. og 

hjemmetjeneste. 

Det er vedtatt å opprette felles responssenter 

for trygghetsalarmer og annen 

velferdsteknologi i samarbeid med flere av 

kommunene på Agder. 

Responssenteret er nå i drift. Erfaringene så 

langt er at det fungerer greit. Det mangler 

fremdeles noen detaljer og funksjoner som det 

arbeides med. 

Det satses på bruk av ulike former for 

velferdsteknologi for å kunne imøtekomme 

utfordringen med betydelig flere personer over 

80 år. 

Det er stor bevissthet ift. det og en ser 

viktigheten av å informere brukere og 

pårørende om dette. Ansatte har gått på ABC-

kurs, velferdsteknologi. 
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4. De ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø og vi skal til enhver tid ha 

nødvendig kompetanse 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Kompetanseplanen legges til grunn for 

kompetanseutviklingen. 

Ansatte har deltatt i ABC-opplæring, 

ernæringsprosjekt for beboere i sykehjem, 

safe lead for ledere (kvalitetssikringsprogram 

for sykepleiere). 

Mobid2 (smertekartlegging for personer med 

demens) m.m. 

Oppfølging av 10-faktor program i 2018. Følges ifbm. utviklingssamtalen. 

Fokus på lavt sykefravær og oppfølging av 

sykemeldte. 

Det arbeides kontinuerlig med dette. 

Årlig utviklingsamtale med alle fast ansatte. Det er avviklet utviklingsamtale med alle fast 

ansatte. 

For å møte utfordringen med å rekruttere og 

beholde kvalifisert arbeidskraft må det arbeides 

videre med heltidskultur. 

Dette arbeides det med kontinuerlig. 

Sykefraværet skal være under 8 %. Tall fra Notus viser at fraværsprosenten var 

5,7 % på pleieavd. og 9,3 % på kjøkken, 

vaskeri og renhold. Samlet fravær i enheten 

var 9,0 %. 

 

 

Viktige hendelser i året som gikk 

Enhetsleder og gruppeledere har deltatt i 

flere arbeidsgrupper i forhold til 

planlegging og organisering i Nye 

Kristiansand. Dette arbeidet har kommet 

i tillegg til daglig drift. 

Institusjonen har deltatt i følgende 

arbeidsgrupper:  

* Omsorgssentre, rehabilitering, 

omsorgsboliger, «aktive senter» og 

årsplan. 

 

Utfordringer i året som kommer 

Fortsette det gode samarbeidet med 

Kristiansand og Søgne for å planlegge 

utforming og drift av Nye Kristiansand. 

Planlegge oppgradering av 

langtidsavdelingen (forprosjekt). 

Utfordring på sykepleiersiden – det er 

mange sykepleiere som har søkt 

reduksjon av sin stilling på grunn av 

omsorg for små barn. Dette gir 

utfordringer ift. kontinuitet i driften. 
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Nøkkeltall økonomi og personal 
                                                                                                                                       Tall i kr. 1.000   

 

 
Årsverk 2018 2017 2016 2015 

Institusjonen 44,21 39 128 121 

 Tall i 2016-2015 gjelder Helse og omsorg 

 Tall fra 2017 gjelder kun institusjonen. 

 
 

Sykefravær 2018 2017 2016 2015 

Institusjonen 9,0 8,5 9,1 6,2 

 Tall i 2016-2015 gjelder Helse og omsorg.  

 Fra 2017 gjelder kun institusjonen. 

 

 

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 39 122 36 187

Driftsinntekter -9 636 -6 547

Netto driftsutg. 29 486 29 640 -154

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

 Oppfølgingsteam 

 Boteam 

 Familiens hus 

 Veksthuset 

 

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

 Rådmannen administrativ beslutning den 1.10.2014 om at avdelingene 

Helsestasjon og Familiesenteret med nåværende organisering i enhet for Kultur og 

Levekår flyttes til enhet for Livsmestring fra 1.1.15 

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

kommune. 

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

 

 
Viktige dokumenter 

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

helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

 IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- 

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

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

barseltid for familien» 

 Oppfølgingsrutine for gravide, Songdalen kommune 

 IS-1022 Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og 

familiegjenforente 

 IS-1332 Veileder. Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene 

 IS-2076 Veileder. Sammen om mestring 

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

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

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

 IS-XXXX, Rapport Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold 

Veiledningsmateriell 

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

 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.  

 

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

de ansatte. Enhetens mål og delmål for 2018 har vært:  

 

Hovedmål 

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

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

Integrering – Ansvar, gjennom følgende delmål og indikatorer:    

1. Møte den enkelte med respekt 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Kartlegging av den enkeltes mål, 

funksjonsnivå, ressurser og utarbeide 

oppfølging- og/eller behandlingsplan med 

utgangpunkt i brukerens ønsker. 

Videreført gode kartleggingsrutiner. 

Etablert en felles forvaltningsenhet for hele 

helse og omsorgsfeltet. Forvaltning overtok 

ansvaret for nye saker fra 1.3.2018. 

 

2. Inkluderende tjenester 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Videreutvikle inntaksrutiner som sikrer 

inkludering og samarbeid. 

Innføring av FIT (Feedbackinformerte 

tjenester). 

Kontinuerlig utvikling av tilbudet på 

Veksthuset. 

Videreutvikling av gruppetilbudet i enheten. 

Gode rutiner for samhandling med forvaltning 

og andre instanser internt og eksternt. 

 

Videreutvikle møteplasser tilpasset brukernes 

behov og ønsker. 

Tilby individuell støtte med fokus på sosial 

integrasjon. 

Fokus på aktivitet og sosial trening. 

 

3. Integrert brukermedvirkning både på bruker- og systemnivå 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Tilbud om individuell plan og 

koordinatorfunksjon, ta i bruk Sampro IP (IT-

verktøy). 

Alle brukerne i Boteam og oppfølgingsteam har 

koordinator og får tilbud om IP der det er 

behov for samordnede tjenester. 

Bruker Sampro som fagprogram. 

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

fra fylkesmannen. 

Videreføre enhetens brukerutvalg og inkludere 

dette i utviklingsarbeidet. 

Enheten har brukerutvalg. 

Brukerrepresentanter har deltatt i ulike 

prosjekter i Nye Kristiansand. 
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4. Være en samarbeidende enhet 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Tilgjengelige tjenester og tilgjengelighet 

tilpasset brukernes behov. 

Godt samarbeid med forvaltning. Tverrfaglig 

inntaksteam. Gode rutiner for responstid og 

saksbehandling. 

Videreutvikle rutiner for intern og ekstern 

samarbeid. Familiens hus, oppfølgingsteam og 

Bo-team. 

Deltar i KOTT. 

Samarbeid med NAV. 

Gjennomført samarbeidsmøter med relaterte 

tjenester i Lillesand, Vennesla, Søgne og 

Birkenes.  

Samarbeid med andre instanser. 

Gjennomført samarbeidsmøte med 

spesialisthelsetjenesten. 

Lav terskel for inntak og rask respons på 

henvendelser. 

Ingen ventetid på inntak av nye brukere ved 

utgangen av 2018. Økt trykk på inntak av nye 

saker i familiens hus. 

Delta på felles samarbeidsarenaer med andre 

tjenester og enheter. 

Kontinuerlig samarbeid. 

Gjennomført samarbeidsmøter med Jegersberg 

og Portalen. 

Økt fokus på pårørendearbeid barn, unge og 

voksne. 

Enheten har definert barneansvarlig. 

Rutiner for kartlegging av barn. Økt fokus på 

dette. 

Tilbudet om pårørendesamtaler noe redusert i 

2018 på grunn av mangel på ansatte samt 

mye arbeid på kommunepsykologen inn i Nye 

Kristiansand. 

Videreutvikle pårørendetilbudet. Kontinuerlig arbeid. 

Etablere gode samarbeidsrutiner med 

spesialisthelsetjenesten. 

Kontinuerlig arbeid. 

Profilering av enheten internt og eksternt. Kontinuerlig arbeid. 
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5.Kontinuerlig kompetansebygging 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Gjennomføre kompetansekartlegging og 

utforme kompetanseplan. 

Gjennomført en kompetansekartlegging. Hvert 

team bruker denne som styrende for sitt 

teams fagutvikling. 

Kontinuerlig fagutvikling på definerte områder, 

gjennom utdanning, etterutdanning, deltakelse 

på kurs og veiledning. 

Fagdager gjennomført. 

Studietur for hele enheten høsten 2018. 

Pågående videreutdanning for flere ansatte 

samt 3 psykologer i spesialistforløp. 

 

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

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Årlig utviklingssamtaler. Gjennomført for alle ansatte. 

Følge opp årshjul med sosiale og faglige 

arrangementer. 

Årshjul med sosiale og faglige arrangementer 

gjennomført. 

Jevnlige samarbeidsmøter HMS-møter med VO 

og tillitsvalgte. 

Gjennomført 4 møter som planlagt. God 

samhandling med TV og VO. 

Tydeliggjøre roller, ansvar og oppgavedeling. Kontinuerlig arbeid. 

 
 

Viktige hendelser i året som gikk  

Aktivitetsnivået av antall aktive brukere 

har siste 4 år hatt jevn økning fra 2013-

2016. Driftsåret 2017 og 2018 synes det 

å stabilisere seg på samme nivå som 

2016. Det er fortsatt mange innbyggere 

som mottar bistand fra enhet for 

livsmestring. Også på det forebyggende 

arbeidet innen barne- og ungefeltet har 

økningen vært markant. Det har vært 

økning i antall henvendelser og fra 2016-

2017 og 2017-2018. Vi ser samtidig at 

alvorligheten i flere av sakene øker. Det 

er behov for tett og godt samarbeid med 

PPT og Barneverntjenesten.  

Enheten har innført FIT høsten 2018 for 

økt fokus på brukerinformerte tjenester. 

Rask psykisk helsehjelp har hatt sitt 

første driftsår. Gode resultater. 

2018 har vært et år der mye av 

ressurser og fokus har gått til arbeid 

med Nye Kristiansand. Enhetsleder har 

vært inne i flere delprosjekter, noen som 

har medført at det har vært mindre 

stedlig ledelse enn vanlig. Samtidig så 

har enheten et jevnt lavt sykefravær 

som har holdt seg stabilt de siste årene.



11/19 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune - 19/06978-1 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune : Årsrapport 2018

Livsmestring 
 

76 
 

Utfordringer i året som kommer  

Ny kommunestruktur –Nye 

Kristiansand: 

Enheten har vært gjennom flere 

omorganiseringer de siste årene. Det har 

skapt en del uro blant de ansatte. Det er 

av vesentlig betydning at det videre 

arbeidet med bygging av ny 

kommunestruktur skjer på en slik måte 

at både ansatte og brukere opplever den 

som forståelig, hensiktsmessig og god.  

 

Å opprettholde god drift og gi gode 

tjenester i Songdalen mens vi parallelt 

bygger en ny kommune er en utfordring 

i året som kommer. 

 

Samarbeid med SSHF 

Psykisk helse og rusfeltet er fra 2018 

inkludert som del av Samhandlings-

reformen, med det ansvar og 

oppgavetildelinger dette vil medføre av 

kompetanse- og økonomiske 

utfordringer. Det er p.t ikke utført 

konsekvensutredning fra myndighetene i 

forhold til hvilke økonomiske utfordringer 

dette vil medføre for kommunen.  

 

Innfasing av Samhandlingsreformen 

skjer samtidig og parallelt med at vekst i 

antall henvisninger og søknader allerede 

er i økning. Spesielt er den vekst vi ser 

innen barn- og ungefeltet 

 

 

 

 

 

bekymringsfull. Behov for økning av 

både ressurs og kompetanse er markant. 

 

Fra 1.1.2019 får kommunene 

betalingsplikt for ferdigbehandlet 

pasienter i spesialisthelsetjenesten på 

psykisk helse og rusfeltet. Kommunen 

jobber med å innføre rutiner for god 

samhandling med SSHF. 

 

 
 

 

 

 



11/19 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune - 19/06978-1 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune : Årsrapport 2018

Livsmestring 
 

77 
 

Nøkkeltall økonomi og personal   
                                                                                                                                            Tall i kr. 1.000 

 
 

 
 

Årsverk 

2018 2017 2016 2015 

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

Prosjektansatte 3    

Til sammen: 37,8    

 

 

Sykefravær 2018 2017 2016 2015 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 28 526 29 338

Driftsinntekter -12 882 -9 811

Netto driftsutg. 15 644 19 527 -3 883

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

sykkelveger  

 Vann og avløpsnett, renovasjon 

 Idrettsanlegg og friområder 

 Behandling av arealplaner og 

planregister 

 Byggesaksbehandling  

 Matrikkel og geodata 

 Viltforvaltning, jord- og skogbruk 

 Bygningsvedlikehold 

 Bygge- og anleggsprosjekter 

 

 

Mål og måloppnåelse  

1. Fremme folkehelse i arealplanlegging og saksbehandling 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Vurdere bomiljø og folkehelse i forbindelse 

med behandling av arealplaner. 

Vurderes i oppstartsmøter og dialog med 

planlegger. 

Involvering av kommuneplanlegger, 

folkehelsekoordinator mv. i planbehandlingen. 

Folkehelseforum, prosjektgrupper for større 

planarbeid. 

Delta i samarbeidsforum med 

kommuneplanlegger, folkehelsekoordinator 

mv. 

Deltar i folkehelseforum. Folkehelsekoordinator 

og kommuneplanlegger deltar i planarbeid som 

involverer disse interessene. 

Bidra til utarbeidelse av temakart til bruk for 

ivaretakelse av viktige samfunnshensyn 

(eksempelvis overordnet grøntstruktur). 

Grøntområder og stier har vært vurdert og 

vektlagt i sentrumsplanen. 

Vurdere gode forutsetninger for 

folkehelsearbeid i forbindelse med behandling 

av arealplaner. 

Involvere folkehelsekoordinator, samarbeid 

med barnas representant. 

Involvere aktuelle interesser i planarbeidet. 
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2. Sikre beredskap og forebygge skadefølger av klimatiske og naturgitte forhold 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Sikre gode rutiner for at beredskap og 

forebyggende tiltak vurderes. 

Samarbeid med beredskapskoordinator. 

Naturhendelser som flom, ras o.l. vurderes i 

planarbeid og byggesaksbehandling. 

Arbeide med å få laget kart som viser 

overvann og flomveier. 

Kartet er under utarbeidelse i forbindelse med 

hovedplanarbeidet. 

 

3. Følge opp hovedmålene i vedtatt kommuneplan 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Sikre planhierarkiet i behandlingen av 

arealplaner. 

I all arealplan- og byggesaksbehandling legges 

kommuneplanen til grunn. 

 

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

og imøtekommende måte 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Revidere hjemmesiden til kommunen, med 

tanke på å bedre informasjonsnivået og 

forenkle kontakt mellom saksbehandler og 

innbygger. 

 

Info er lagt ut på hjemmesiden.  

Info blir gitt i forhåndskonferanser og i møter 

med innbyggere/søkere. 

 

5. Opprettholde god dialog mellom kommune, innbyggere og næring 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Være tilgjengelig for spørsmål via telefon eller 

ved personlig oppmøte i Rådhuset. 

Det er vektlagt å være tilgjengelig for å kunne 

gi informasjon på en god måte. 

 

6. Gjennomføre saksbehandling innenfor lovbestemte frister og rett kvalitet 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Fokus på saksbehandling og bruk av P360. 

Arbeide med muligheten for å ta i bruk 

byggesaksmodul, med sikte på å bedre 

kvaliteten i digital saksbehandling. Samarbeid 

med Søgne og Kristiansand kommuner. 

Det avklares i forbindelse med 

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

forskrifter 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Videreutvikle rutiner og kvalitetssystem for 

prosjektgjennomføringen, med fokus på 

designkriterier og anskaffelsestema. 

Samarbeidsmøter mellom prosjekt og drift.  

Arbeidet forutsettes videreført i K3. 

 

 

8. Sikre at investeringsprosjektene blir gjennomført på den mest økonomiske 

fordelaktige måten 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Bruke ISY-prosjektøkonomi for å bedre 

rapporteringen i våre prosjekter. 

Rapportering skjer via programmet. 

 

9. Arbeide med kommunereformen 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Delta i ulike prosjektgrupper. Teknisk enhet er representert i flere 

prosjektgrupper og oppdrag. 

Arbeide med harmonisering av normer og 

planer, som skal bli felles for ny kommune. 

Arbeidet er startet opp og videreføres i 2019. 

Forberedelser til sammenslåing. Jobbing 

internt og avklaringer på hvilke verdier og 

organisering vi vil holde frem inn mot bygging 

av en ny kommune. 

Flere av teknisk enhets ledere har deltatt i 

arbeidsgrupper rundt temaet. 

 

10. Videreutvikle den digitale verktøykassen 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Legge til rette for bruk av Plania WEB og 

fullføre implementering av tegninger i Plania. 

Arbeidet pågår. Plania er valgt som FDVU 

system i nye Kristiansand. 

Oppstart av BIM tegninger (3-D-tegninger) Ikke startet opp pga. Nye Kristiansand. 

Arbeide for å integrere fagsystemer og heve 

kompetansen for bruk av digitale verktøy. 

Interne kurs/møter er avholdt. 
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11. HMS arbeid og gode arbeidsrutiner skal ligge til grunn for alt arbeid som 

utføres i enheten 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Fokusere på HMS arbeid ved gjennomgang av 

risikofylte arbeidssituasjoner og 

rutinebeskrivelser. Dette utføres ved at risiko- 

og sårbarhet indentifiseres, gjennomgang av 

eksisterende og nye rutinebeskrivelser og 

deretter implementering i daglig arbeid. 

Har laget overordnet rutine og utført ROS- 

analyser som identifiserer hendelser som 

trenger egen oppfølging. Videre er arbeidet 

fulgt opp i avdelingene. 

Gjennomføre systemrevisjon knyttet til 

vedlikehold og tilsyn, brann. 

Systemrevisjon for emnet er utført på flere 

kommunale formålsbygg. 

Tilrettelegge for lærlingeordning, og- eller 

trainee stilling/er. 

Har lærling på vedlikeholdsavdelingen. Har 

ansatt egen traniee på VA avdeling som har 

arbeidet med HMS-oppfølging og faglige emner 

på avdelingen. 

Videreføre ordningen med tiltaksplasser på 

enheten i regi av tiltakskonsulent. 

Vi er ikke blitt kontaktet av tiltakskonsulent om 

mulige kandidater. 

Sykefraværet skal ikke være over 3,5 %. Se tabell. 

 

Viktige hendelser i året som gikk 
 

Vedtak av reguleringsendring for 

Hortemo idrettspark. 

Reguleringsplanlegging av skole på 

Rosseland. 

Behandling av landbrukssaker etter 

tørken sommer 2018. 

Oppstart og bygging av nytt renseanlegg 

på Vatnelid. 

 

Godkjenning, oppstart og bygging av 

Hortemo arena og Finsland idrettspark. 

 

Startet utskiftning til LED-lys på 

kommunale veger. 

Maling av bygg. 

Rivning av hengebro etter flom. 

Utskifting av hovedtavle på gym-bygg 

ved Rådhuset. 

Montering av brannalarmanlegg på 

Birkelid. 

Montert nye 

lysarmaturer og 

lyddemping i 

gymsal ved 

rådhuset. 

Nytt fryserom på 

Songdalstunet. 

Utbedring av EL-

kjele på SUS. 

Tilbygg til 

Finsland skole, tilrettelegging for UH-

elever. 

Planlegging og tilrettelegging for ny 

skole på Rosseland. 

Planlegging og gjennomføring av flere 

mindre prosjekter. 

 

 

Sommerjobb - maling av lekeapparater 
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Utfordringer i året som kommer 

Vedtak reguleringsplan for Ny skole på 

Vollan. 

 

Områdereguleringsplan for sentrum av 

Nodeland. 

 

Ny vei (E39) og ringvirkninger for 

Mjåvann industriområde. 

 

Bygging av ny bro til Birkelid. 

Håndtering av saker i Songdalen 

kommune, samtidig som kommunen slås 

sammen til Nye Kristiansand kommune. 

 

Arbeidet med kommunesammenslåing er 

omfattende, arbeidskrevende og 

involverer i større eller mindre grad alle 

ansatte. 

 

 

Nøkkeltall økonomi og personal   
                                                                                                                                        Tall i kr. 1.000 

 

 

Årsverk  2018 2017 2016 2015 

Ansatte 35,05 37,15 36,2 32,2 

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

som er knyttet til Teknisk enhet. 
 
 

Sykefravær 2018 2017 2016 2015 

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

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

sykefraværet lavt i enheten. 

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 57 216 45 279

Driftsinntekter -30 678 -17 431

Netto driftsutg. 26 538 27 848 -1 310

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

 Beredskap, personal og 

organisasjon, lønn, regnskap, 

skatt 

 Pensjon, forsikringer, 

kommuneplan 

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

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

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

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

Mål og måloppnåelse 

Overordnede mål for rådmannens stab 

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

kommuneorganisasjonen 

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

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

likeverd og respekt for innbyggere og medarbeidere. 

 Arbeidsmiljøundersøkelser viser at arbeidsmiljøet er preget av godt samarbeid, 

gode relasjoner og vilje til å gjøre hverandre gode. 

3. De ansatte har et godt arbeidsmiljø og har til enhver tid nødvendig 

kompetanse 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Sykefraværet skal være 2,5 %. Sykefraværet er 3,9 %. 

Fokus på opplæring og kompetanseutvikling 
samt årlige utviklingssamtaler. 

Det er gjennomført utviklingssamtaler for 
ansatte. 

 

 

Lønn  

1. Hele lønningstjenesten for alle ansatte i Songdalen kommune kjøpes fra 

Kristiansand kommune med virkning fra 1.1.2017. Denne avtalen forutsetter 

blant annet: 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

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

Alle rapporter til offentlige myndigheter er 
avgitt innenfor fastsatte frister. 

Gjennomført. 

Det er gjennomført kontroll av refusjoner fra 
Nav annenhver måned (sykepenger m.m.). 

Gjennomført. 
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Regnskap  

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

godkjenning innen fastsatte frister 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Korrekt regnskap er ferdigstilt innenfor 

lovbestemte frister. 

Kommunens regnskap ble fremmet for politisk 

godkjenning innenfor fastsatt frist. 

Moms og momskompensasjonsoppgaver er 
rapportert innenfor lovbestemte frister. 

Gjennomført. 

KOSTRA-tall er korrekt rapportert til SSB 

innenfor fastsatte frister. 

Gjennomført. 

 

Nøkkeltall økonomi og personal  
                                                                                                                                       Tall i kr. 1.000 

 

 

Årsverk 2018 2017 2016 2015 

 15,5 15,7 17,2 15,65 

 Nedgangen skyldes overføring 20 % stilling knyttet til Aktivitet på resept til Enhet 

for Utvikling og forvaltning 

 

 

Sykefravær 2018 2017 2016 2015 

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

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 20 339 19 538

Driftsinntekter -3 704 -879

Netto driftsutg. 16 635 18 659 -2 024

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

 

 Publikumsmottak og telefon 

 Post og dokumentsenter 

 Politisk sekretariat 

 Bibliotek 

 Nettside og sosiale medier  

 Boligkontor 

 Saksbehandling 

 Økonomiforvaltning og 

kontorrekvisitter 

 

 

 

  

 

Mål og måloppnåelse 
 

Kommunikasjonsstrategi og profilering  

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

informasjonsplattform mot publikum. Facebook er en hurtig og uformell 

dialogarena mellom innbyggerne og kommunen. 

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

2. Ny kommunikasjonsplan definerer åpenhet, tilgjengelighet, troverdighet og 

medvirkning som grunnleggende verdier i god kommunikasjon 

 Egne veiledere for klarspråk, sosiale medier og grafisk profilering er standard som 

blir fulgt. 

 Kvalitet i det vi sier og skriver bidrar til troverdighet og godt omdømme. 

 Media opplever at kommunen praktiserer meroffentlighet og kommunen 

vektlegger god samhandling. 

 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Hjemmesiden er oppdatert og aktuell. Mål oppnådd. 

K3-prosessen har åpen og løpende 

informasjon, både til innbyggerne og ansatte. 

Hjemmesiden har lenke til Nye Kristiansands 

nettside. 

Mål oppnådd. 

Facebook vedlikeholdes daglig og nye 

medier/digitale verktøy vurderes løpende. 

Innbyggerne kan kommunisere med 

kommunen på en uformell arena. 

Mål oppnådd. 

Infoteamet gis kompetanseutvikling i henhold 

til kompetanseplanen og innenfor vedtatte 

rammer. 

Mål oppnådd. 

Rådmann, ordfører og enhetsledere tilstreber 

informasjonsflyt av aktuelt stoff for 

publisering, for eksempel saker i forkant av 

politisk behandling. 

Mål oppnådd. 

Webredaktøren og infoteamet publiserer 

kommunens aktiviteter, nyheter og aktuelle 

saker. 

Mål oppnådd. 
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Dokumentsenter 

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

dokumentasjon gjenfinnes her 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Arkivplanen er oppdatert. Godkjent i 2016.  Arkivverket gjennomførte 

tilsyn i september 2018.  Arkivplanen 

oppdateres i løpet av 2019 etter pålegg i 

tilsynsrapport (frist 1.4.2019). 

Publikum gis innsyn uten unødig opphold, 

vanligvis innen et par dager. 

Lite innsynsforespørsler grunnet publisering av 

dokumenter.  Enkle innsynsforespørsler gjøres 

innen frist, større kan ta mer tid.  Grunn: 

Hentes fra IKAVA, kvalitetssikring fagenheter. 

Dokumentsikkerheten er i henhold til ny 

personvernlovgivning. 

GDPR prosjekt i SK har utarbeidet rutiner for 

avvik, oversikt som beskriver: Behandlinger 

som krever person/personsensitive data, 

aktuelle arkivsystem med 

behandlingsansvarlige.   

 

 

2. Alle fagsystemer er sikkerhetsgodkjent av arkivleder 

 

Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2018 

Arkivleder skal sikre arkivfaglig kvalitet. 
Ansvar for informasjonssikkerheten i 
elektroniske fagsystem ligger hos systemeier 
(fagenhetene). 

Arkivleder har sammen med enhetene 
utarbeidet rutiner for arkivering og 
kvalitetssikring.  Arkivet for systemene 
overvåkes av arkivleder i en felles arkivkjerne. 
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3. Daglig- sentral og fjernarkiv avleveres sentralarkiv i henhold til plan og 

lovverk 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Post registreres daglig i P360. Dokumenter blir 

kvalitetssikret ved gjennomgang av offentlig 

postjournal og journalføring. 

Restanser og reserverte dokumenter er 

rapportert rådmann, oppfølging viser nedgang.  

Følges opp fortløpende av dokumentsenter, 

arkivansvarlige og saksbehandlere. 

SvarUT erstatter papirutsendelser. Flere systemer er koblet til tjenesten. Gjelder 

P360, Profil, IT Kristiansand, Visma Flyt skole. 

 

Superbrukere i P360 gis opplæring og bidrar til 

å styrke kompetansen i enhetene. 

Ingen kurs 2018.  En til en opplæring.  

Informasjon gis via mail fra systemansvarlig.  

Ikke meldt inn behov for kurs.  Skjermdeling 

godt verktøy. 

Råd- og veiledning til skoler og barnehager 

prioriteres for å klargjøre papirarkiver for 

overføring til bortsettingsarkivet i rådhuset. 

Pågår kontinuerlig. 

Fagenheter avleverer avsluttede papirarkiver til 

bortsettingsarkiv i rådhuset. 

5 hyllemeter mottatt i 2018. 

Det er utarbeidet liste for eldre og avsluttede 

arkiver som skal avleveres. 

 

Avsluttede arkiver i bortsettingsarkiv avleveres 

til depò IKAVA. 

Ingen avlevering i 2018. 
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Bibliotek  

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

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

bibliotek som møter innbyggernes behov i alle faser i livet 

 Økende bruk av biblioteket og god oppslutning om bibliotekets arrangementer. 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Utvikle biblioteket til møteplass og kulturarena 

gjennom arrangementer som språkkafeen og 

kurstilbud som Skrive-Skape-Dele, i samarbeid 

med frivillige, skole og barnehage og enhet for 

kultur og inkludering. Tiltakene er 

folkehelsearbeid ved at sosioøkonomiske 

forskjeller utjevnes, interesseområder utvikles 

og nye relasjoner etableres. 

Gjennomført: 

Kursrekke 

Språkkafe 

Sommerles og arrangement 

Arrangement for voksne 

Samarbeid på tvers 

Tilrettelegge biblioteket med møbler, 

belysning, pc-utstyr. 

Ny PC til publikum. 

Videreutvikle bibliotekets nettside Web Løft. Vedlikeholdes. 

Selvbetjeningsstasjoner i Finsland og på 

Nodeland, forutsatt budsjettbevilgning. 

Utsatt til 2019 grunnet nytt biblioteksystem og 

kommunesammenslåing. 

Kompetanseheving internt og ved deltakelse i 

prosjekter, nettverk og på kurs. 

Deltakelse på kurs og nettverksmøter. 

Mer samarbeid med skoler og barnehager, 

inkludert besøk. 

Viderefører nåværende tjeneste. Ikke 

ressurser til å utvikle tilbud videre. 

Elevassistenter på biblioteket i Finsland. Gjennomført og fortsetter i 2019. 

Temasortering gjør det lettere for brukerne å 

finne det de søker. 

Vi jobber med dette kontinuerlig. 

 

 
 

                                             

 



11/19 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune - 19/06978-1 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune : Årsrapport 2018

Kommunikasjon og service 
 

89 
 

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

administrative oppgaver 

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

kvalitetssikret og lett tilgjengelig via nettsiden og ny politikerportal 
 

Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

God tilbakemelding fra politikere og 

innbyggere. 

God måloppnåelse. 

Kommunestyremøter overføres direkte via 

nettTV. Opptak av møtene er tilgjengelig på 

kommunens hjemmeside. 

Mål oppnådd. 

 

 

2. Førstelinjen møter alle henvendelser med respekt. Tjenesten yter topp 

service som bekreftes i brukerundersøkelse 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Fasttelefoner har en glidende overgang til 

mobil og business skype. Telefonsentralen 

avvikles, Triosentral består. 

Alle ansatte i KOMS har skype. 

 

 

3. Boligkontoret og administrativ bolignemnd sikrer en kommunedekkende og 

systematisk boligforvaltning, og en langsiktig og behovsorientert 

boligplanlegging 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Administrativ bolignemnd melder behov for 

kommunal boliger til 

investeringsbudsjettarbeid. 

Ingen boliger innmeldt. 

 

Ved boliginvesteringer søkes tilskuddsmidler 

fra Husbanken. 

Ikke søkt midler. 

 
 

4. Finansieringshjelp med startlån, tilpasningstilskudd, etableringstilskudd og 

bostøtte følger av forskrift og retningslinjer 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Revisjon av lokal retningslinje vurderes etter 

innstramming i henhold til forskrift og krav om 

egenandel. 

Revisjon av retningslinjer er ikke gjennomført. 

Politisk komite er informert av økonomisjef. 

 

 

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

profesjonelt og kostnadseffektivt innenfor gjeldende frister 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

E-handel og e-faktura benyttes der det er 

mulig. 

Mål oppnådd. 
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6. Kompetansetiltak for hele enheten gjennomføres med vekt på mestring, 

endringslæring og lagspill 

 
Indikatorer/tiltak         Måloppnåelse i 2018 

Kompetansetiltak og utviklingssamtaler blir 

fulgt opp. 

Gjennomføres. 

Ansatte søker kompetansebygging og er 

engasjerte i K3-arbeidet frem mot 

kommunesammenslåing i 2020. 

Gjennomføres. 2 ansatte har påbegynt 

fagbrevutdanning. 

 

Viktige hendelser i året som gikk

Kommunereformen er ressurskrevende, 

men enhetens medvirkning ved 

deltakelse i flere arbeidsgrupper har 

vært viktig.   

I biblioteket har det vært gjennomført 

kurs og arrangement i tråd med forskrift 

og nasjonale føringer.  

Elevassistenter i Finsland igangsatt. 

Harmonisering av gebyrer og priser i 

samarbeid med Kristiansand og Søgne.

 

 

Utfordringer i året som kommer  

Kommunereformen er ressurskrevende. 

Normal drift parallelt med reformprosess 

betyr at nye prosjekter må begrenses. 

Informasjon til innbyggere og ansatte 

bør ivaretas best mulig i egnede medier.  

Ansattes involvering må vektlegges.  

Det arbeides med digitalisering og 

utvikling av Min Side i samarbeid med 

Kristiansand. Arbeidsgruppe som jobber 

med dette. 

Det skal innføres nytt felles 

biblioteksystem for  Søgne, Songdalen 

og Kristiansand.
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Nøkkeltall økonomi og personal  
                                                                                                                                         Tall i kr. 1.000 

 
 

 

Årsverk 2018 2017 2016 2015 

 9,2 * 9,2 8,7 9,3 

*Enhetsleder for Kommunikasjon og service gikk av med pensjon i august 2018. 

Lederressursen ble redusert fra samme tidspunkt da lederansvaret for enheten ble delt 

med Kultur og inkluderingsenheten. Dette i påvente av oppstart av Nye Kristiansand 

kommune 1.1.2020. 

 
Sykefravær 2018 2017 2016 2015 

Snitt 5,4 1,4 0,8 4,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 7 581 7 003

Driftsinntekter -997 -242

Netto driftsutg. 6 584 6 761 -177

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond



11/19 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune - 19/06978-1 Regnskap og årsmelding 2018 Songdalen kommune : Årsrapport 2018

Interkommunale samarbeid 
 

92 
 

PP-tjenesten for Søgne og Songdalen  
 

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

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

organisert i et førskoleteam og et skoleteam. 

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

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

ordinære opplæringstilbudet, gis rett til spesialundervisning. Barn under 

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

hjelp.  

PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for 

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

det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. 

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

særlige behov innenfor grunnskolens område.  

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

Overordnede mål 

Visjon for tjenesten: 

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

 Styrke det systemrettede arbeidet i skole og barnehage. 

 Øke fokuset på muligheter innenfor det tilpassede opplæringstilbudet. 

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

viktig element. 

 

 

Planlagte tiltak 2018-2021                     Måloppnåelse i 2018 

PP-tjenesten er for tiden fullt bemannet. 

Resultatet på brukerundersøkelsen 2014, fra 

foresatte ga en del negative resultater som det 

tar tid å endre. Resultatet for undersøkelsen i 

2016, ga fortsatt et negativt resultat vurdert 

fra foresatte. Vårt fokus fremover vil fortsatt 

være å øke tilfredsheten med 

tjenestekvaliteten og informasjonen om vårt 

arbeid. Her er det flere virkemidler som blir 

iverksatt. 

PP-tjenesten har gjennom hele 2018 forsøkt å 

ha tett og god dialog med foresatte og nære 

samarbeidspartnere. Gjennom året har en 

opplevd en svak nedgang i henvisninger, og 

dette vurderer en kan komme av tett 

samarbeid med skoler og barnehager og god 

kvalitet på systemarbeidet. 

PPT har gjennom hele 2018 arbeidet med å 

øke tilgjengeligheten og bidra til god 

informasjon om tjenester. 
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Planlagte tiltak 2018-2021           Måloppnåelse i 2018 

PPT vil arbeide for at god og relevant 

informasjon skal gis til sine brukere spesielt 

ved første møte med tjenesten. Underveis i 

arbeidet skal de veilede og informere om ulike 

valg og anbefalinger for videre god oppfølging 

av barn og unge. 

PP-tjenesten har i løpet av hele 2018 

gjennomført mange foreldresamtaler og fått 

mulighet til å gi god og relevant informasjon til 

sine brukere. De har forbedret sine interne 

rutiner, samt hatt stort fokus på hvordan 

informere godt og gi god veiledning til sine 

brukere. 

Det planlegges og settes av tid internt til felles 

drøftinger av/arbeid med kvaliteten på 

arbeidet. 

Det ble ukentlig satt av tid internt til å øke 

kvaliteten på det faglige arbeidet. Felles 

refleksjon, lærende møter, fagdager og 

studietur ble gjennomført. Det er en felles 

opplevelse i enheten om at dette har vært 

vellykket. 

Det skal arbeides for en bedre kommunikasjon 

internt i enheten. 

Det har vært gjennomført et systematisk godt 

arbeid med tanke på å øke trivsel, bedre 

kommunikasjonen og skape arbeidsglede. 

Sykefraværet var størst på vårhalvåret, mens 

det hadde en stor nedgang på høsthalvåret. 

Dette tolkes som en positiv utvikling. 

Kompetanseplan og drøftinger av behov for 

kompetanseheving gjennomføres jevnlig. 

Det har blitt gjennomført gode drøftinger og 

planlegginger av hvilken kompetanse de 

trenger for å kunne bidra til høy kvalitet i 

tjenesteleveringer. 

Ambisjonsnivået for sykefraværet skal være 

mellom 5,6-7,5 % 

Sykefraværet var på 12,2 % 

Sykefraværet skyldes i hovedsak 

langtidssykemeldte arbeidstakere, men 

korttidsfraværet ligger også høyt. Det har i 

gjennom hele året blitt jobbet godt i HMS-

gruppen for å ha fokus på hvordan få ned 

fraværet, samt ivareta de som er friske og på 

jobb. 

Enheten har hatt mulighet til å få tak i vikarer, 

slik at det ikke skulle gå altfor mye ut over 

brukerne. 
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Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen  
 

Tjeneste Regnskap Budsjett Avvik 

244 (administrasjon) 4 495 868 3 970 000 525 868 

251 (tiltak i hjemmet)      1 634 357       1 368 000        266 357  

252 (tiltak utenfor 

hjemmet) 6 279 618    8 833 000       

-2 553 382 

 

Sum    12 409 843     14 171 000  -1 761 157 

 

Kommunen har samlet et regnskapsmessig underforbruk på 1,7 mill. kr.  

Samlet på 251 er det et merforbruk på 266 000 kr som i hovedsak skyldes merforbruk på 

lønn til besøkshjem og avlastere, samt kjøp av tiltak. Avlasterdommen kom helt i slutten 

av 2017, slik at en ikke rakk å få inn effekten av den i budsjettene for 2018. Så i 2018 

som var første år med helårseffekt av avlasterdommen, økte kostnadene en god del uten 

at budsjettet var økt tilsvarende. Antall besøkshjem har i tillegg økt med to hjem i løpet 

av året fra 9 til 11. Kjøp av tiltak har økt med 179 000 kr fra 2017, og var 220 000 kr 

over budsjett. Dette er kjøp fra private. Kommunen har hatt omkring 3,5 familier inne i 

tiltaksavdelingen i snitt pr måned, mot 5 pr snitt i 2017.  

Samlet på 252 er det et positivt avvik på 2,5 mill. kr i 2018.  Kostnader som er knyttet til 

fosterhjem var på omtrent samme nivå i 2018 og 2017. Budsjettet for 2018 var lagt inn 

for høyt og dermed får en et positivt avvik på 2,5 mill. kr. En er så og si i balanse på kjøp 

av statlige og private institusjonsplasser, som er på ca. samme nivå som i 2017. 

Generelt om tjenesten 

Flere avdelinger har hatt høyt sykefravær og det har vært vanskelig å rekruttere ansatte 

med erfaring som fører til at områdene har mange nyansatte med begrenset erfaring. 

Sykefraværet (10,7 %) er høyere enn det har vært de siste årene (8 % i 2017 og 7,9 % i 

2016).  Til tross for dette var vi en «grønn kommune» på Bufdir. sin monitor i november 

2018. Det har vært stort fokus på bruk av familieråd i 2018 og måloppnåelsen på 50 

familieråd ble nådd. 

Det er igangsatt et større arbeid med å se på bruken av institusjoner og alternative 

treffsikre tiltak for denne gruppen. Dette vil bli arbeidet videre med ulike prosjekter for å 

styrke arbeidet med å ha mer differensierte tiltak for ungdom. Antall ungdom på 

institusjon er redusert i løpet av året.  

Fokus på tidlig innsats var prioritert også i 2018. Barneverntjenesten har også stort fokus 

på kompetanseheving for ledelse og ansatte. KUBA (Kompetanseheving og utvikling for 

barneverntjenestene i Agder) ble startet opp i 2018 i samarbeid med alle 

barnevernlederne i Agder, Fylkesmannen i Agder og UIA. Tema som skal ha fokus i 2019 

er; forsvarlighet i barnevernsarbeid, planmessighet, dokumentasjon og barnevernfaglig 

vurdering. 
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Nøkkeltall økonomi 

 

Politisk styring og kontrollorgan  
                                                                                                                                        Tall i kr. 1.000 

 
 

 

Fellesområdet  
                                                                                                                                         Tall i kr. 1.000 

 
 

 

 

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 3 862 3 742

Driftsinntekter -34 0

Netto driftsutg. 3 828 3 742 86

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond

Regnskap
Regulert 

budsjett

Avvik i 

kroner

Brutto driftsutgifter 13 725 11 040

Driftsinntekter -2 645 -493

Netto driftsutg. 11 080 10 547 533

Tal l  er inkludert avsetning og bruk av fond
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Arkivsak-dok. 19/03482-5 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 

 

 

 

   

Oppfølging - Orientering om brannsikkerhet i forhold til utleie av 

boliger til flyktninger i Songdalen kommune  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 27.02.19 sak 3/19 - Orientering om brannsikkerhet i forhold til utleie av 

boliger til flyktninger. Følgende vedtak ble fattet:  

 

Saken tas til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om en orientering fra flyktning tjenesten med samme tema. 

 

Vedtaket over er bakgrunn for oppfølgingen av saken.  

 

Saksopplysninger: 
I møte 27.02.19 var rådmann invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering om brannsikkerhet/ 

brannforebygging i forhold til utleie av boliger til flyktninger. I tillegg til rådmann møtte Kommunalsjef 

Tekniske tjenester Stein Erik Watne, arbeidsleder vedlikeholdsavdelingen Erling Eidstø og avdelingsleder 

vedlikeholdsavdelingen Tom Birger Urdal. Fokuset den gang var på tekniske tjenester gjør i forhold til 

brannsikkerhet/ brannforebygging i forhold til denne gruppen.  

 

Formålet med denne oppfølgingen er å få belyst hva flykning tjenesten gjør i forhold til brannforebygging 

i forhold til utleie av boliger til flyktninger. Det sentrale spørsmålet er hva flyktning tjenesten tilbyr av 

grunnleggende opplæring med tanke på brannsikkerhet/brannforebygging? 

 

Rådmann i sammen med representanter fra flyktning tjenesten er invitert til kontrollutvalgets møte for å 

gi en orientering om temaet.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens orientering som vil bli gitt i møtet. 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 19/06961-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Songdalen kontrollutvalg 08.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2019 til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn med 

kommunene. Denne saken er ett ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av tilsynsvirksomheten 

rettet mot kommunen, og på denne måten gjøres de planlagte tilsynene for 2019 gjort kjent for 

kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatt Sør, Statsarkivet og kommune-

revisjonen utarbeidet en felles tilsynskalender for planlagte statlige tilsyn med kommunesektoren for 

2019 jf. kapittel 10 A i Kommuneloven. 

 

Tilsynskalenderen for 2019 er lagt ut på fylkesmannens hjemmeside. Kalenderen er detaljert i størst mulig 

grad når det gjelder tidspunkt for tilsynet. 

 

Vedlagt følger utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2019. Tabelloversikten viser aktuelle prosjekter for 

Songdalen kommune. 

 

 

Vedlegg:  

- Utsnitt av statlig tilsynskalender for 2019 
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KALENDER FOR PLANLAGTE KOMMUNERETTEDE TILSYN OG FORVALTNINGSREVISJONER I AUST-AGDER OG VEST-AGDER 2019 

(fritekst) (fritekst) fritekst (velg fra liste) (fritekst) (datoformat) (fritekst) 
  

Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat(er) 
Kontaktperson/ 
revisjonsleder 

Dato/Første 
dato 

Merknad 
tid Andre merknader: 

Helse og sosial, 
Teknisk sektor 

Samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Beredskap Agder Kommunerevisjon Maren Stapnes   Vår 2019 Avsluttes vår/sommer 2019 
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Orientering fra revisjonen 08.05.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg 

orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom 

året. 

 

Saksopplysninger: 
Agder Kommunerevisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 

2. Status for pågående prosjekter 

a. Forvaltningsrevisjon – Beredskap og sikkerhet 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Referatsaker 08.05.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker: 

a. Referat fra Temark`s vårkonferanse i Arendal 26.04.19 

 

2. Innkommen/utgående post: 

Ingen innkommen/utgående post 

 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 

a. 20.03.19 sak 14/19 - Songdalen kontrollutvalg årsmelding 2018. Årsrapport og 

årsregnskap 2018 fra kemneren i Kristiansandsregionen. Kontrollrapport 2018 vedr. 

skatteoppkreverfunksjonen i Songdalen  

 

4. Neste møte 19.06.19 kl. 12:00 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Eventuelt 08.05.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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