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INTRODUKSJON 

 
Årsberetningen inneholder pliktig informasjon iht. 
Kommunelovens § 48 nr. 1 og nr. 5, og skal gi 
opplysninger om forhold som er viktig for å 
bedømme kommunens økonomiske stilling og 
resultat av virksomheten som ikke fremgår av 
årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig 
betydning for kommunen. 
 
Det skal i henhold til § 48 nr. 5 redegjøres for 
hvordan kommunen går frem for å sikre en høy 
etisk standard i virksomheten og for kommunens 
likestillingsarbeid. Dette er presentert under 
kapittelet om organisering av kommunen. 
 
Årsberetningen er rådmannens presentasjon av 
kommunens offisielle årsmelding for 
kommunestyret. Rapporten fungerer i tillegg som 
et informasjonsdokument for kommunens 
innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom 
beskrivelse av de kommunale sektorene og 
tilhørende virksomheter og oppnådde resultater i 
2015. Årsberetningen presenterer overordnede 
mål og oppnåelsen av disse, bruk av ressurser og 
økonomiske resultater. 
 
Regler for utarbeiding av årsberetningen er angitt i 
regnskapsforskriftens § 10. Av 4. avsnitt framgår at 
der det er vesentlige avvik mellom utgifter i 
årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert 
budsjett, skal det redegjøres for avviket. 
Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i 
årsregnskapet. 
 
Det er lagt spesiell vekt på hendelser og resultater 
som er oppnådd i 2015, og hvert tjenesteområde 
innledes av et sektorovergripende kapittel. Diverse 
indikatorer og nøkkeltall presenteres under hver 
sektor og/ eller virksomhet. Fortrinnsvis er det 
benyttet nøkkeltall fra KOSTRA (KOmmune-STat-
RApportering) for å kunne sammenligne 
resultatmål for Andebu med andre kommuner i 
tillegg til landsgjennomsnittet. 

 

 

 

 

 

FAKTA OG NØKKELTALL 

Brutto driftsutgifter fordelt på tjenester i 

2015 

 

Brutto driftsinntekter – fordeling av hovedtall 
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RÅDMANNENS FORORD 

 
Vi legger bak oss et år som har vært preget av 

omstilling og endring. 

3. februar 2015 godkjente kommunestyret 

søknaden om å slå sammen Stokke, Andebu og 

Sandefjord kommuner. Et viktig vedtak om 

kommunens videre framtid fra 1.1.2017 og 

avslutning av Andebu som har vært egen 

kommune fra 1838.  

Den 24.04.2015 vedtok kongen i statsråd at 

kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke fra og 

med 1.1.2017 blir en kommune. Vedtaket ble feiret 

med kake i alle de tre kommunenes sentrum siste 

helgen i april. 

Fellesnemnda for den nye kommunen fikk i løpet 

av vårparten etablert seg med fast møteplan og 

begynte på arbeidet med å bygge en ny kommune. 

Fra Andebu kommune er det 3 medlemmer i 

fellesnemnda, som totalt består av 17 politikere fra 

de tre respektive kommunene. 

For administrasjonen oppstod det på mange måter 

et beslutningsvakuum etter at vedtaket om 

sammenslåing ble tatt. Dette hadde bl.a. 

sammenheng med arbeidet med rekruttering av 

prosjektleder for prosessen. Det var derfor en 

milepæl når prosjektleder var på plass i oktober 

2015, og prosessen for alvor kunne tilta. 

2015 har på mange måter vært preget av doble 

prosesser, og man har innad i de tre kommunene 

snakket om den fjerde kommunen – nye Sandefjord 

i forhold til saksbehandling og organisering.  

Det å sikre ordinær drift og samtidig ha et 

utviklingsperspektiv i forhold til ny kommune er 

utfordrende. Rådmannen ser derfor svært positivt 

på partssamarbeidet man har etablert mellom 

ledelsen, vernetjenesten, fagforeningene og de 

folkevalgte, der man i stor grad har oppnådd 

enighet i forhold til prioriterings- og fokusområder 

i den gjenværende tiden for kommunen. Slike 

avklaringer vil også bli nødvendig i 2016 hvor 

etableringen av nye Sandefjord vil kreve en økende 

ressursinnsats. 

Det har i løpet av 2015 blitt nedlagt et stort stykke 

arbeid i forhold til helse-, miljø og sikkerhet, noe 

som kan leses i årsberetningens kapittel for 

internkontroll. Det nevnes sykefraværsprosjektet 

sammen på jobb, hvor kommunen i 2015 nådde 

målet om redusert sykefravær med et samlet 

sykefravær for kommunen på 6,27 %, men også 

gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen 10 

faktor, samt fokus på etikk og leveregler, 

lederopplæring og tettere samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten. Dette arbeidet skal bidra 

positivt for alle ansatte og for 

tjenesteproduksjonen. Trivsel, utvikling, mestring 

og nærvær er noen viktige elementer for hvordan 

vi vil ha det på jobb. Det er lederne som er 

ansvarlige for å sørge for en god 

oppfølgingsprosess, men også medarbeiderne må 

involvere seg å få en god utvikling. Oppfølgingen av 

medarbeiderundersøkelsen starter i 2016. 

Samtidig har organisasjonen vært opptatt av å få 

på plass politiske prioriteringer som er ønskelig å få 

ferdig mens kommunen fortsatt består på 

egenhånd og fremdeles rår over egne ressurser og 

prioriteringer. Det er forutsatt at disse 

prioriteringene ikke skal svekke den nye 

kommunen. 

Gjennom hele 2015 har det vært jobbet med 

kommuneplanens arealdel, som skal behandles 

politisk tidlig i 2016. 

Det har vært gått flere runder i forhold til 

reguleringsplan samt lokalisering for nytt 

omsorgsbygg. Også fylkesmannen og Husbanken 

har vist interesse for prosjektet, og kommunen har 

måttet sannsynliggjøre behov for det planlagte 

omfanget av prosjektet – også i fremtiden inn i en 

større kommune. 

Arbeider i forbindelse med gang- og sykkelveien i 

Høyjord nærmer seg slutten. Fremdeles gjenstår 

noe arbeid, men fra og med desember 2015 er 

sykkelveien blitt fylkeskommunal. Dette innebærer 

også at det er inngått en avtale om justeringsrett 

knyttet til momskompensasjon, som kan leses av 
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GKRS note nr 6 nedskriving av anleggsmidler i 

regnskapsdokumentet. 

Kommunens visjon «det gode liv i hjertet av 

Vestfold» søkes å nås gjennom flere tiltak. 

Andebu kommune ble i 2015 sertifisert som Trygt 

lokalsamfunn og første steg for å bli sertifisert som 

trafikksikker kommune er startet. For å lykkes med 

forebygging av skader og ulykker, er det en premiss 

at arbeidet skjer i flere av kommunens 

virksomheter. Godt trafikksikkerhetsarbeid gir 

kommunen et trygt lokalmiljø, mindre skader og 

fornøyde innbyggere. Ulykkesskader utgjør en stor 

risiko for helse og livskvalitet, særlig blant eldre. I 

tillegg har arbeidet med å etablere et trygt 

lokalsamfunn derfor blant annet tatt for seg 

fallforebygging, brannforebygging samt andre tiltak 

spesielt innrettet mot innbyggere i målgruppen. 

Det har blitt etablert tursti rundt Askjemvannet og 

bruforbindelse mellom Stokke og Andebu vil være 

på plass i disse dager. I økonomiplanperioden 

2016-2019 er det satt av midler til utvikling av flere 

nærmiljøtiltak i alle kommunens tre sogn. 

Investeringsregnskapet for 2015 viste et utgiftsnivå 

på 38,6 mill. kr, hvorav 69,12 % er finansiert 

gjennom bruk av lån. Kommunen har over flere år 

opparbeidet seg et betydelig låneopptak, og ligger 

per 31.12.2015 på xx % av 

landsgjennomsnittet i forhold til gjeld per 

innbygger. 

Kommunen har per i dag svært gunstige 

lånebetingelser, og gitt en stigende rente 

over tid vil tilpasningen som kommunen har 

gjort i forhold til et relativt sett høyt 

gjeldsnivå kunne få effekt i forhold til 

fremtidig tilpasning både på drifts- og 

investeringssiden. 

Kommunen oppnådde et positivt netto 

driftsresultat på 3,2 %. 

I 2015 har store deler av det positive avviket 

knyttet til netto driftsresultat relatert seg til 

kommunens budsjetterte pensjonskostnader. 

Normalt ville disse ha vært satt av på 

pensjonsfond, og ville da ha redusert det 

regnskapsmessige resultatet med nær 13 mill. kr. 

Virksomhetene samlet leverer et resultat på 3,2 

mill. kr over budsjett, noe som er en markant 

forbedring fra siste månedsrapport som ble levert 

til kommunestyret i desember. Forbedringen i 

forhold til virksomhetenes resultater, slår også ut i 

forhold til reserverte bevilgninger, som i siste 

prognose var forutsatt disponert for å dekke opp 

for særdeles pressede budsjetter for de 

kommunale tjenestene.  

Videre bidro også finansmarkedene noe til et 

bedre resultat enn varslet, da man etter oktober 

hadde svært lave resultater knyttet til finans som 

rettet seg noe opp mot slutten av året. 

Økonomistyring har vært et viktig fokusområde i 

2015. Erfaringene fra 2015 medfører at området vil 

bli forsterket ytterligere i 2016. 

Kommunens økonomi er presset på flere områder, 

og det er helt nødvendig at organisasjonen har den 

internkontrollen den behøver for å kunne levere 

gode tjenester til innbyggerne over tid. 

Det vises til virksomhetenes beskrivelse av 2015 i 

de enkelte kapitler.  

    2015 har vært et år med et høyt 

aktivitetsnivå, og vi kan se tilbake på et 

år med mange milepæler og 

omfattende prosesser. Krav og 

forventninger til tjenestene er store og 

det leveres en betydelig innsats fra alle 

ansatte.  

 

 

Takk for innsatsen! 

              
                    Rådmann 
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FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2015 – 2018  

      
 

Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator Resultat 2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Økonomistyring 1 
Netto driftsresultat i % av sum 
driftsinntekter 3,2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

  2 

Brutto driftsresultat ekskl. 
avskrivninger skal være positivt og 
nominellt øke fra år til år 

Delvis oppfylt, 
øker ikke Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt 

  3 
Maks andel årlige netto finansutg i 
prosent av sum driftsinntekter. 2,85 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 

  4 
Min andel beholdning av disp.fond i 
prosent av sum driftsinntekter 12,1 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

  5 
Realavkastning Kraftfondet - 
avsetning til disposisjonsfond Ikke oppfylt  1/3  1/3  1/3  1/3 

  6 
Realavkastning Kraftfondet - 
egenkapital til investeringer Ikke benyttet  2/3  2/3  2/3  2/3 

  7 

Realavkastning Kraftfondet - 
Avkastning tilsvarende prisstigning 
avsettes til disposisjonsfond Ikke oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt 

  8 Egenkapitalprosent 22,6 % 30 % 30 % 30 % 30 % 

  9 

Gjeldsgrad, Netto lånegjeld  i % av 
brutto driftsinntekter. 
Maksimumsnivå 67,9 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

  10 
Maks avvik på regnskapsresultat ifht 
reg.budsjett 317,44 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

  11 

Maks avvik på avgitt prognose etter 
2 tertial ifht endelig 
regnskapsresultat 306,86 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

  12 Indikator økonomistyring 0 
   

  

  13 
Maks andel finansiering lånemidler i 
investeringsbudsjett i planperioden 76,34 % 70 % 70 % 70 % 70 % 

Medarbeidertilfredshet 1 
Sykefravær - maks prosent 
egenmeldt og legemeldt 6,3 % 7 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 

  2 
Gjennomført 
medarbeiderundersøkelse 79 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

  3 Gjennomført medarbeidersamtale 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

  4 Score medarbeidertilfredshet - 
   

  

  5 Gjennomførte vernerunder 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Omdømme 1 Score brukerundersøkelse -         

 

Målekortet viser oppnådde mål i 2015 for 
kommunen som helhet. Måloppnåelsen vurderes 
samlet sett som tilfredsstillende, dog noe svakere 
enn foregående år. Avvikene på levert prognose er 
for store og særlig brutto driftsresultat er for lavt. I 
tillegg har et dårlig år knyttet til finans medført for 
høye netto finanskostnader, noe som slår kraftig ut 
i målekortet for økonomistyring. Mål om avsetning 
til Kraftfondet er heller ikke oppnådd, da samlet 
regnskapsmessig overskudd disponeres i 
regnskapssaken. Rådmannen innstiller imidlertid 
på at overskuddet skal disponeres til avsetning til 
Kraftfondet. Netto driftsresultat er imidlertid 
høyere enn budsjett og prognose skulle tilsi, og 
medfører at kommunen når målet om netto 
driftsresultat på 3 % med en margin på 0,2 %. 

 

Det er i 2015 gjennomført 
medarbeiderundersøkelsen 10 faktor, som er en 
medarbeiderundersøkelse i regi av KS, i samtlige av 
kommunens virksomheter. Analyse av 
undersøkelsen gjennomføres våren 2016, og det 
skal etableres tiltak i den enkelte virksomhet med 
tanke på organisasjonsutvikling. Det skal også 
utarbeides tiltak for lederforum som samlet 
gruppe. Score i forhold til medarbeidertilfredshet 
kan imidlertid ikke leses direkte av undersøkelsen, 
da det er valgt en litt annen tilnærming til 
medarbeiderundersøkelse enn hva som 
opprinnelig var tenkt. Det vil derfor være 
nødvendig å gjøre om dette delmålet ved rullering 
av økonomiplan og etablering av nye målekort. De 
ti faktorene som måles er henholdsvis 
oppgavemotivasjon, mestringstro, selvstendighet, 
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bruk av kompetanse, mestringsorientert ledelse, 
rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling, 
fleksibilitetsvilje, mestringsklima og nytteorientert 
motivasjon. Kommunen samlet oppnådde et snitt 
på 4,2 som er det samme som landsgjennomsnittet 
for de som har tatt undersøkelsen. For ytterligere 
informasjon henvises til www.10faktor.no   

Kommunen har en utfordring i forhold til 
økonomistyring og utarbeiding av prognoser for 
netto driftsresultat. Maks avvik på 
regnskapsresultat ift regulert budsjett samt ift 
avgitt prognose etter 2. tertialrapport, viser til 
avviket mellom budsjett/ prognose og oppnådd 
netto driftsresultat.  

Kommunen oppnådde et netto driftsresultat som 
var nær 20,0 mill. kr bedre enn budsjettert og 20,3 
mill. kr enn hva prognosen per 2. tertial skulle tilsi. 
I forhold til siste månedsrapport, som ble levert 
etter oktober, ble netto driftsresultat 16,5 mill. kr 
bedre enn prognosen. Det vises til kapittel for 
økonomisk resultat og utvikling for nærmere 
beskrivelse av kommunens ulike resultatmål. 

Når det gjelder de ulike virksomhetenes prognoser 
og avvik til budsjett, vises til målekort for 
virksomhetene og forklaringene i de ulike 
kapitlene. Regnskapsresultatene per virksomhet 
vises også samlet i regnskapsskjema 1B i 
regnskapsdokumentet for 2015. 

Indikator for økonomistyring ble innført i 
forbindelse med budsjett 2014. Indikatoren setter 
poeng i forhold til vurdering av måloppnåelse på 
regnskapsresultat i forhold til budsjett, samt i 
forhold til prognosekvalitet levert gjennom 
rapporteringsåret. 

Indikator for vurdering av måloppnåelse er definert 
med en poengskala med maks oppnådde 6 poeng 
og minst 0 poeng. Disse er som følger: 
 

Kriterier for vurdering 
  

Grense- 
verdi 

Poeng 

REGNSKAPSRESULTAT: 
Budsjettavvik innenfor 
grenseverdi i prosent av 
justert årsbudsjett (brutto).  

  +/-1,5 % 1 

  
+/-1 % 1 

MAKS 3 POENG   +/-0,5 % 1 

PROGNOSEKVALITET: Avvik 
mellom endelig 
regnskapsresultat og leders 
kvalifiserte årsprognose i 
prosent av justert årsbudsjett 
(brutto). 

1. 
tertial 

+/-2,5 % 1 

2. 
tertial 

+/-1,5 % 1 

MAKS 3 POENG 

Siste 
mnd. 

rapport 
+/-0,5 % 1 

Dersom regnskapsresultat eksempelvis har et 
avvik på – 1 % så oppnås 2 poeng da man er 
innenfor 2 av 3 grenseverdier. Det samme dersom 
prognosekvaliteten avviker med 1,5 %. Samlet 
verdi 4. dvs. innenfor nivå for tilfredsstillende 
økonomistyring.  

Verdi Vurdering 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 
 

 
Måloppnåelsen per sektor er svært variabel. Mens 
Helse, omsorg og velferd oppnår en samlet score 
på 4 poeng og Staben oppnår 2 poeng, scorer både 
Teknisk, landbruk og næring samt Oppvekst og 
kultur null poeng i forhold til de grenseverdiene 
som er satt. Virksomhetene, sett under ett, 
oppnådde en score på 3 poeng. 

Virksomhetene samlet sett oppnådde et 
regnskapsresultat som var 1,23 % høyere enn 
budsjett, og som var 0,59 % høyere enn prognosen 
per 2. tertial skulle tilsi. Det er altså store 
variasjoner mellom resultat for virksomhetene og 
kommunens netto driftsresultat i forhold til de 
prognosene som har vært lagt. 

For å oppnå en prognose på netto driftsresultat 
som treffer i forhold til endelig regnskapsresultat 
er det mange faktorer som påvirker endelig 
resultat. For det første vil, i tillegg til 
virksomhetenes endelige regnskapsresultat, 
disponeringer til og fra fond kunne slå kraftig ut på 
netto driftsresultat. Det er derfor viktig at det 
legges så gode prognoser som mulig for at 
kommunens samlede disponeringer skal treffe. I 
tillegg vil netto finansutgifter i tillegg til pensjon 
påvirke resultatet vesentlig. Det vises til kapittel for 
økonomisk utvikling og resultat for ytterligere 
informasjon. 

Det er verdt å merke seg at ved mindreforbruk/ 
merinntekt i forhold til budsjett eller prognose, vil 
avvikene fremstå som positive, mens det ved 
merforbruk/ mindreinntekt vil oppstå negative 
avvik i forhold til budsjett eller prognose. 

 

 

 

Når det gjelder økonomi blir 

mål knyttet til økonomi 

rapportert i årsberetningen, 

mens avvik i forhold til 

budsjett rapporteres 

regelmessig gjennom hele året 

iht. rutine for rapportering. 

http://www.10faktor.no/
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Avvik på regnskap per sektor 
 Avvik i forhold 

til budsjett  

 Avvik 
prognose 1. 

tertial  

 Avvik 
prognose 2. 

tertial  
 Avvik prognose 

oktober 2015  

 Score hvis 
måling per 

sektor  

Oppvekst og kultur -3,24 % -4,73 % -2,08 % -1,65 %                              -    

Helse, omsorg og velferd -0,82 % 1,40 % 1,42 % 3,48 %                         4,00  

Teknisk Landbruk og næring 6,81 % 9,90 % 14,03 % 31,28 %                              -    

Staben 1,44 % -10,00 % -0,51 % -0,51 %                         2,00  

 

Virksomhetene samlet 
 Avvik i forhold til 

budsjett  
 Avvik prognose 

1. tertial  
 Avvik prognose 

2. tertial  
 Avvik prognose 

oktober 2015  
 Score 

virksomhetene  

Avvik -1,23 % -1,60 % 0,59 % 1,35 %   

Poeng                                  1                                 1                             1  0                         3,00  
  

Netto driftsresultat  Regnskap  
 Prognose 1. 

tertial  
 Prognose 2. 

tertial  
 Prognose oktober 

2015  
 Score - netto 
driftsresultat  

Oppnådd netto driftsresultat -13 683 505,38         

Avvik regnskapet 19 976 505,38 21 625 705,38 20 298 505,23 16 490 505,38   

Budsjett/ prognose 6 293 000 7 942 200 6 615 000 2 807 000   

Avvik i % 317,44 % 272,29 % 306,86 % 587,48 %                              -    
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BEFOLKNINGSUTVIKLING 

Befolkning  

Folkemengden i Andebu er 5 937 personer pr. 

1.1.2016. Veksten siste år er på 77 personer eller 

1,31 %.  Dette er en lavere vekst sammenliknet 

med de to foregående årene, men er høyere enn 

kommuneplanens vedtatte målsetting.   

Folketallets fordeling på aldergrupper vil ligge til 

grunn når tilbud og etterspørsel beregnes. De 

yngste aldersgruppene (som representerer 

barnehagebarn og elever) driver etterspørselen 

etter lærer- og pedagogikkutdannet personell. De 

eldre aldersgruppene driver etterspørselen i 

helsesektoren.   

Befolkningsutvikling pr. 1.1.2016 

 

 

Innflytting og utflytting 2009-2014 (antall 

personer) 

 Kilde: SSB, tabell 01223 

Tallene viser en lavere grad av innflytting 

sammenliknet med foregående år, men det er 

fortsatt flere personer som flytter til kommunen 

enn personer som flytter fra kommunen. Det er 

derfor et innflyttingsoverskudd som bidrar positivt 

til befolkningstallet. Antall personer som flytter fra 

kommunen har holdt seg relativt stabilt de siste 

årene.  

 

 

Folkemengde i Andebu pr.1.1. fra 2011 til 2016 etter alder 

Folkemengde 1. januar, etter tid, region, statistikkvariabel og alder 

 

Folkemengde pr. 

01.01 

0-9 

år 

10-19 

år 

20-29 

år 

30-39 

år 

40-49 

år 

50-59 

år 

60-69 

år 

70-79 

år 

80-89 

år 

90-99 

år 

100 år eller 

eldre 

2011                       5 372  697 735 648 746 801 702 535 276 189 43 0 

2012                       5 448  702 725 649 754 833 710 559 294 172 49 1 

2013                       5 546  695 734 686 740 866 702 591 292 184 55 1 

2014                       5 719  711 739 720 812 863 710 623 306 175 59 1 

Ny gruppeinndeling            

 

Folkemengde pr. 

01.01 

0-5 

år 

6-15 

år 

16-66 

år 

67-79 

år 

80-89 

år 

90 år 

+      

2015             5 860  444 751 3933 502 167 63      

2016             5 937  441 738 4007 523 173 55      

Kilde: SSB, tabell 07459 
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ORGANISASJONEN

ORGANISERING OG LIKESTILLING 
 
Administrativ organisering 
Den administrative organiseringen følger av vedtak 

i kommunestyret sak 71/11 og sak 11/1562 med 

virkning fra hhv 25.9.2012 og 01.5.13. Rådmannen 

er kommunens øverste administrative leder og står 

ansvarlig overfor kommunestyret. Rådmannens 

stab består av økonomiavdelingen og 

organisasjonsavdelingen. Andebu kommune er 

organisert i tre ansvarsområder (sektorer), som 

igjen er delt inn i virksomheter. Rådmannens 

ledergruppe, bestående av rådmannen, 

kommunalsjefer, økonomisjef og organisasjonssjef, 

utgjør kommunens strategiske ledelse. 

Rådmannens ledergruppe og virksomhetslederne 

utgjør kommunens faglige og operative ledelse 

(lederforum). Virksomhetslederne er tillagt 

helhetlig ansvar for drift, utvikling og måloppnåelse 

i egen virksomhet.   

 

Fig: organisering 

Arbeidstakere og årsverk 
Pr. 31.12.15 har Andebu kommune 510 ansatte 
fordelt på 377,2 årsverk. Ledige stillinger og 
ansatte i vikariater er ikke med i oversikten. 
Sammenliknet med 2014 er antall ansatte økt med 
23 personer og antall årsverk er økt med 13,7. 
Fordelingen på kjønn viser at det er andel 
kvinnelige ansatte som har økt, mens andel 
mannlige ansatte er redusert. Økningen på antall 
kvinner er på 38 personer, mens antall menn er 
redusert med 15 personer.  
 
Kvinner har en gjennomsnittlig lavere 
stillingsstørrelse sammenliknet med menn. For 
kvinner er stillingsstørrelsen redusert fra 73,1 til 
72,0 % i snitt, mens den for menn er økt fra 83,4 % 
til 89,1 %. Antall ansatte i deltidsstillinger er 320 
personer i 2015 mot 304 i 2014, en økning på 16 

personer. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for 
ansatte i deltidsstillinger er redusert fra 60,4 % til 
56,5 % i snitt fra 2014 til 2015. Kommunen ønsker 
å redusere andel ufrivillig deltid, men har ingen 
kartlegging som viser hvor mange av 
deltidsstillingene som faktisk er ufrivillig. 
 
Antall ansatte og årsverk 

      Antall ansatte pr 31/12 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvinner 358 362 378 415 453 

Menn 65 72 72 72 57 

I alt 423 434 450 487 510 

Fordelt på undervisning 87 83 87 89 86 

Turnuspersonell 119 131 131 149 152 

Annet personell 217 220 235 249 272 

I alt 423 434 453 487 510 

      Antall årsverk pr 31/12 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvinner 255 262,4 278,3 303,5 326,4 

Menn 58,1 60,1 62,4 60,1 50,8 

I alt 313,1 322,5 340,7 363,5 377,2 

Fordelt på undervisning 75,4 73,8 76,5 78,0 73,7 

Turnuspersonell 73,8 80,5 83,8 98,9 97,3 

Annet personell 164,0 168,2 180,4 186,7 206,1 

I alt 313,1 322,5 340,7 363,5 377,2 
 

Deltid gj.sn. stillingsstørrelse 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Alle 74,0 % 74,3 % 75,7 % 74,6 % 74,0 % 

Kvinner 71,2 % 72,5 % 73,6 % 73,1 % 72,0 % 

Menn 89,4 % 83,5 % 86,6 % 83,4 % 89,1 % 

 
Fordeling på stillingsstørrelse 

2015 Kvinner  Menn Samlet 

Antall ansatte i 100 % stilling 145 45 190 

Antall ansatte i deltidsstilling 308 12 320 

Sum antall ansatte 453 57 510 

Gj.snittlig størrelse ansatte m/deltid 58,8 48,1 56,5 

Andel av ansatte i deltidsstillinger 68,0%  21,1% 62,7% 

2014    

Antall ansatte i 100 % stilling 132 51 183 

Antall ansatte i deltidsstilling 283 21 304 

Sum antall ansatte 415 72 487 

Gj.snittlig størrelse ansatte m/deltid 61,6 43,0 60,4 

Andel av ansatte i deltidsstillinger 68,2% 29,2% 62,4% 
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Kjønnsfordeling, likestilling og diskriminering 
Kommunen har en klar overvekt av kvinner. Det er 
overvekt av kvinner i alle sektorer bortsett fra 
sektor teknisk, landbruk og næring. Sektor 
oppvekst og kultur har 200 kvinner og 32 menn, 
dette er en kvinneandel på 86 %. Sektor helse, 
omsorg og velferd har 191 kvinner og 16 menn, 
dette er en kvinneandel på 92 %. For begge 
sektorer er dette tilsvarende tall som for 2014.  

Kjønnsfordeling  

 
 

Sektor Ansatte Kvinner Menn 

Staben 29 21 8 

Oppvekst og kultur 238 213 25 

Helse, omsorg og velferd 217 209 8 

Teknisk, landbruk og miljø 27 11 16 

I alt 511 454 57 

 
Det er en overvekt av kvinner i lederstillinger i 
kommunen. Av 18 ledere i lederforum er 13 
kvinner og 5 menn. Dette er en fordeling med 72 % 
kvinner og 28 % menn. I 2014 var fordelingen 55 % 
kvinner og 45 % menn.   
 
Ledere kjønnsfordeling 

Sektor Ansatte Kvinner Menn 

Staben 3 2 1 

Oppvekst og kultur 8 6 2 

Helse, omsorg og velferd 5 5 0 

Teknisk, landbruk og miljø 2 0 2 

I alt 18 13 5 

 
Ansatte menn i kommunen har hatt en 
gjennomsnittlig vekst i årslønn på 11 898 kr i 2015. 
Tilsvarende vekst for ansatte kvinner er 30 528 kr. 
Sammenliknet med 2014 var den årlige veksten i 
gjennomsnitt hhv 21 613 kr for menn og 13 341 kr 
for kvinner.  
 
I 2015 utgjorde kvinners gjennomsnittlige årslønn 
90,7 % av menns gjennomsnittlige årslønn. I 2014 
var tilsvarende tall 86,5 %. I snitt har det dermed 
vært en reduksjon i gapet mellom kvinnelige og 
mannlige årslønner.  
 
 

 
 
 Kjønnsfordeling beregnet gj.snitt årslønn 

 
Kvinner Menn 

Gj.snitt-årslønn 2015 443 890 489 653 

Gj.snitt-årslønn 2014 413 362 477 755 

Gj.snitt-årslønn 2013 400 021 456 142 

Gj.snitt-årslønn 2012 388 716 460 315 

Gj.snitt-årslønn 2011 368 231 432 960 

 
Gj. årslønn ledere 

  Kvinner Menn Alle 

Antall 2015 13 5 18 

Gjennomsnittlig årslønn 2015 647 431 777 650 683 578 

Antall 2014 12 10 22 

Gjennomsnittlig årslønn 2014 624 667 708 310 664 323 

Antall 2013 11 8 19 

Gjennomsnittlig årslønn 2013 619 909 699 775 653 537 

 
 
Det er ikke planlagt eller iverksatt spesifikke tiltak i 
2015 for å fremme likestilling eller hindre 
forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, 
diskrimineringsloven eller diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven. 
 

 
INTERNKONTROLL 
Kommunens plan for internkontroll og 
kvalitetsstyring som ble vedtatt av rådmannens 
ledergruppe første gang 23.09.13, har vært 
revidert i 2015 og vedtatt på ny av Rådmannens 
ledergruppe 25.8.15. Planens målsetting er den 
samme:  

 Kvalitet og effektivitet i tjenestene 

 Godt omdømme og legitimitet 

 Helhetlig styring og riktig utvikling 

 Etterlevelse av lover og regler 
Det er lagt inn endringer i planen som skal bidra til 
bedre fremdrift i internkontrollarbeidet, og en 
bedre forankring av dette arbeidet i Rådmannens 
ledergruppe, samt i sektorer og virksomheter. 
Organisasjoners internkontroll kan vurderes i ulike 
modenhetsnivåer: 
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Rapport fra forvaltningsrevisjon om Internkontroll i 
Andebu kommune datert 14.11.13, konkluderte 
med at Andebu kommune hører til i kategorien 
formalisert. En internkontroll på dette 
modenhetsnivået har formaliserte 
kontrollaktiviteter på plass og dokumenterte 
kontrollrutiner. Andebu kommunen har besluttet i 
sin plan å ha målsetting om å heve sitt 
modenhetsnivå gradvis, og har satt mål om å ha et 
integrert modenhetsnivå innen 
kommunesammenslåingen 1.1.17. På et slikt 
modenhetsnivå er kontrollsystemet integrert i 
virksomhetsstyringen, og det er stor grad av 
automatiserte kontroller der det er mulig. 
 
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 
Det systematiske HMS arbeidet (Internkontroll 
HMS) inngår i internkontrollsystemet for 
kvalitetsstyring. I 2015 har kommunen utviklet en 
overordnet plan for HMS. HMS-planens 
overordnede mål er at Andebu kommune skal ha et 
trygt og sikkert arbeidsmiljø som hindrer skade og 
sykdom, og som fremmer helse, motivasjon og 
arbeidsglede for alle ansatte. 
Delmål: 

1. Ledere og verneombud driver et aktivt 
HMS-arbeid for å sikre et 
helsefremmende og forsvarlig 
arbeidsmiljø 

2. Overordnet ledelse har en aktiv rolle i det 
systematiske HMS-arbeidet 

3. AMU med underutvalg fungerer som 
sentrale utvalg i HMS-arbeidet 

4. Det er god og oppdatert HMS-kompetanse 
i organisasjonen 

5. Det systematiske HMS-arbeidet fungerer 
som forutsatt 

HMS-arbeidet i Andebu kommune skal være 
systematisk og velfungerende, for å sikre at 
kommunens aktiviteter planlegges, organiseres, 
utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav 
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen. Med systematisk menes at 
den overordnede HMS-planen skal sikre en 
helhetlig HMS-tenkning, som samkjører HMS-
aktiviteter mellom virksomhet, sektor og rådmann 
og AMU. Med velfungerende menes at aktivitetene 
i overordnet plan gjennomføres som forutsatt. 
HMS-internkontroll årsrapport datert 25.1.16 viser 
at kommunen ligger godt an mht til måloppnåelse 
av delmål 3 og delmål 4, som omhandler AMU som 
et sentralt utvalg i HMS-arbeidet og god HMS-
kompetanse i organisasjonen. For delmål 1, 2 og 5 
ses ikke en like høy måloppnåelse, og det er 
anbefalt å iverksette tiltak for å sikre en bedre 
måloppnåelse her. Henviser for øvrig til årsrapport 
2015 for HMS-internkontroll.  

 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
I Andebu kommune har AMU to underutvalg. Dette 
er IA- og tilretteleggingsutvalget og AKAN-utvalget. 
Både AMU og dets underutvalg har gjennomført 
sine møter som planlagt i 2015. AMU hadde seks 
møter i 2015, og behandlet planer, rapporter og 
saker av betydning for organisasjonens 
arbeidsmiljø. I forbindelse med den overordnede 
HMS planen som ble vedtatt i 2015, ble AMUs rolle 
sett i sammenheng med organisasjonen øvrige 
HMS-arbeid og tydeliggjort. I følge delmål 3 i 
planen skal AMU med underutvalg fungerer som 
sentrale utvalg i HMS-arbeidet. De fleste aktiviteter 
som er satt opp i planen for å nå denne 
målsettingen, ble gjennomført i 2015. Innføringen 
av ny rutine i 2015 for oppfølging og behandling av 
arbeidsrelatert skade og sykdom, hvor disse 
meldes til AMU på internmeldeskjemaer, har gitt 
AMU mulighet for innsikt også i arbeidsrelatert 
skade og sykdom som inntreffer i løpet av året.  
 
Vernetjenesten  
Antallet verneombud skal fastsettes i forhold til 
virksomhetens størrelse, arbeidets art og 
arbeidsforholdene for øvrig. Det arbeidsområdet 
det enkelte verneombud fungerer innen betegnes 
for verneområde. I 2015 har AMU gjort en ny 
vurdering av verneområdene organisasjonen er 
delt inn i. Etter de vurderinger og justeringer som 
ble gjort, er organisasjonen nå delt inn i 17 
verneområder. Hovedverneombudet har ansvar for 
å samordne verneombudenes virksomhet, og 
spørsmål som gjelder flere verneområder, skal 
forelegges hovedverneombudet. 
Kommunesammenslåingen utgjør en 
endringsprosess som generer økte oppgaver. Dette 
sammen med kommunens satsing på HMS 
medførte behov for en økning av frikjøp for 
hovedverneombudet. Saken ble behandlet i 
kommunstyret i møteserie 2, og frikjøpet ble økt 
fra 20 % til 30 %. Fra hovedverneombudets 
årsberetning for 2015 fremgår det at kommunen 
har en aktiv vernetjenestene som er sentral i 
kommunens HMS-arbeid. Hovedverneombudet har 
i 2015 også vært delaktig i et omfattende 
kartleggingsarbeid mht risikofaktorer i forbindelse 
med kommunesammenslåingen.  I dette arbeidet 
ble det utarbeidet et spørreskjema som ble brukt 
som grunnlag for kartlegging i alle virksomheter for 
å fange de ansattes tanker om «det verst 
tenkelige» i sammenslåingsprosessen. Funnene 
skal benyttes for å vurdere hvilke tiltak som er 
nødvendige for å redusere eventuelle uheldige 
konsekvenser av omstilling/sammenslåing. Det at 
det gjennomføres risikovurderinger i forbindelse 
med endrings- og omstillingsprosesser er i tråd 
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med Arbeidsmiljøloven § 4-2 (3) og § 6-2. Viser for 
øvrig til årsberetning fra hovedverneombudet 
datert 18.12.2015. 
 
Bedriftshelsetjenesten (BHT) 
Andebu kommune er tilknyttet Rubicon 
bedriftshelsetjeneste. I 2015 er handlingsplan for 
samarbeidet utviklet og behandlet av AMU. 
Rubicon har laget årsrapport for sin bistand til 
Andebu kommune i 2015, og her fremgår det at de 
har bistått kommunen innen både fysisk, kjemisk, 
ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø. Alle 
ansatte i kommunen har mulighet for å kontakte 
Rubicon for vurdering og bistand ved 
arbeidsrelaterte plager. Representant fra Rubicon 
er fast representant i AMU.  
 

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA) 
 
Kommunen har vært IA-virksomhet fra oktober 
2002. Sammen med de tillitsvalgte har kommunen 
videreført avtalen for perioden 2014-2018.  Ny IA 
mål- og aktivitetsplan ble vedtatt i AMU 23.03.15. I 
2015 var kommunens mål for delmål 1 om 
redusert sykefravær satt til 6,5 %. Kommunens 
samlede fravær for 2015 var på 6,27 % og 
målsettingen ble innfridd. Delmål 2 i IA avtalen er å 
hindre frafall og øke sysselsetting av personer med 
nedsatt funksjonsevne. Det er lagt tiltak i 
handlingsplanen for å jobbe mot dette målet, men 
det er ikke satt konkret mål for delmål 2. Delmål 3 i 
avtalen skal øke avgangsalderen for arbeidstakere. 
Et av tiltakene som ble gjennomført i 2015 for å 
bidra til dette målet, var tilbud om kurs for 
arbeidstakere 60 +. Bidragsytere på kurset var NAV 
arbeidslivssenter, Andebu Kommunale 
Pensjonskasse, Sentralen og Rubicon 
Bedriftshelsetjeneste.  
 
Sykefravær 
Resultatet på 6,27 % for sykefraværet i 2015 er et 
svært godt resultat. Sykefraværet gjennom året var 
lavere eller likt sammenliknet med 2014 for alle 
måneder, bortsett fra september og oktober. 
Samlet sykefravær for 2015 på 6,27 % mot 7,19 % i 
2014, viser en nedgang på 0,9 % prosentpoeng.  
 
Sykefravær i prosent 
Det er gode sykefraværstall for alle de tre 
sektorene. Det ses en stor nedgang i sykefraværet 
både i sektor helse, omsorg og velferd og teknisk, 
landbruk og næring på hhv 2,3 og 4,2 
prosentpoeng. Nærmere presentasjon av 
sykefravær fordelt på virksomhet følger i 
presentasjon for virksomhetene, og en samlet 
oversikt finnes i årsrapport for sykefravær 2015.  
 

 

Sektor 2015 2014 2013 

Staben 2,2 1,5 4,0 

Oppvekst og kultur 5,6 5,5 7,1 

Helse, omsorg og velferd 8,2 10,5 9,0 

Teknisk, landbruk og næring 3,2 7,4 4,0 

Kommunen samlet 6,3 7,2 7,5 

 
Flere faktorer påvirker sykefraværet, og nedgangen 
vi ser i Andebu kommune er trolig et resultat av 
flere faktorer. Flere ulike tiltak rettet mot ulike 
grupper, har vært iverksatt i løpet av året. Disse 
har vært nedfelt i IA mål- og aktivitetsplan og/eller 
handlingsplan i prosjekt «Sammen på jobb». Av 
tiltak som er gjennomført er bl.a kurs i 
sykefraværsarbeid for partene, prøveprosjekt om 
frisklivsresept, temadag for alle ansatte og sosialt 
arrangement med IA konkurranse og utdeling av IA 
midler.  
 
Sammen på jobb 
Prosjekt Sammen på jobb er et 
sykefraværsprosjekt under det nasjonale 
programmet «sammen om en bedre kommune» 
Prosjektperioden var fra 2013 til 2015. Selv om 
prosjektet nå er avsluttet har tiltak som har vært 
iverksatt gjennom prosjektperioden med god 
effekt, blitt implementert løpende i driften. 
Prosjektets bidrag til redusert sykefravær antas 
derfor å ha virkninger også etter prosjektperioden. 
Ved siden av den systematiske jobbingen som er 
nedlagt i prosjektperioden, er partssamarbeid et av 
suksesskriteriene som prosjektgruppen selv løfter 
frem betydningen av. Selv om prosjektet formelt er 
avsluttet, ser partene på hvordan 
partssamarbeidet kan ivaretas videre.  
 

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
Det rapporteres i den økonomiske 
månedsrapportering fra virksomhetene på bruken 
av anskaffelsesreglementet, protokollføring og 
avvik.  Det er ikke rapportert om avvik i forhold til 
lov om offentlige anskaffelser.  

ETIKK 
Etikk og leveregler for ansatte og folkevalgte ble 
vedtatt i kommunestyret i mars 2006. I tillegg er 
etiske retningslinjer for innkjøp/anskaffelser i 
Andebu kommune vedtatt av kommunestyret i 
februar 2011.  

Kontrollutvalget behandlet Andebu kommunes 
system for Internkontroll i november 2013. I 
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forbindelse med denne behandlingen ble det blant 
annet vedtatt av kontrollutvalget(senere vedtatt av 
kommunestyret i februar 2014) at  

 Det bør gjøres en overordnet risikovurdering 
hvor blant annet interne misligheter og 
korrupsjonsrisiko vurderes 

 Regler for habilitet og registrering av bi-verv 
bør formaliseres.  

Dette arbeidet ble igangsatt i 2015, og 
rapportering til kontrollutvalg forventes vil være 
våren 2016.  

 

FOLKEHELSE 
Kommunen har etablert en tydelig folkehelseprofil 
i Kommuneplanen samfunnsdel 2014-2026. 
Uansett alder skal sunnhet og frivillighet være i 
høysetet, sammen med trygghet og trivsel.  
Intensjonen er blant annet å forebygge og utjevne 
sosiale helseforskjeller, med følgende 
innsatsområder: Fysisk miljø, psykososialt miljø og 
levevaner. Målet er å oppnå bedre helse hos 
Andebus befolkning.    
 

Fra 2012 har Andebu kommune videreutviklet 
samarbeid mellom Frisklivs- og Frivilligsentralen, til 
”Sentralen» for friskliv og frivillighet.   
 
«Sentralen» er et møtested for aktiviteter og en 
sosial hverdag, et sted å skape nettverk, oppleve 
mestring og medvirkning. Det er en arena for 
frivillighet og samhandling, samt et sted å 
mobilisere og motivere til det gode liv.  Når det 
gjelder folkehelsetiltak skal «Sentralen» fungere 
som et kraftsenter og nav i kommunen og ha fokus 
på tidlig innsats med nye løsninger. 
  
I tråd med kommuneplanen 2014-2026 jobber 
Sentralen for å: 

 Legge til rette for å stimulere til frivillig innsats 
og økt engasjement fra innbyggerne  

 Legge til rette for fysisk aktivitet og utfoldelse  

 Ha fokus på mangfold og utjevning av sosiale 
forskjeller  

 Utvikle strategier og retningslinjer for å fange 
opp utsatte grupper  

 Ivareta trygghet og sikkerhet gjennom «Trygge 
lokalsamfunn» og «Trafikksikker kommune». 

 
Metoden som brukes for å oppnå dette er 
samarbeid på tvers.
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ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT 

 

DRIFTSRESULTAT 
 
BRUTTO DRIFSRESULTAT 

Regnskapet for 2015 viser et brutto driftsresultat 
på 12,4 mill. kr. Brutto driftsresultat viser 
resultatet i forhold til kommunens ordinære 
driftsinntekter og utgifter, og er således resultatet 
før finanstransaksjoner, bruk og avsetninger av 
fondsmidler, samt overføringer til 
investeringsregnskapet. 

 
NETTO DRIFTSRESULTAT 
For 2015 er det et positivt netto driftsresultat på 
13,7 mill. kr, noe som er 20,0 mill. kr bedre enn 
revidert budsjett. Netto driftsresultat i % av brutto 
driftsinntekter er 3,2 %.  

 

 
Fig.1: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 

 
Netto driftsresultat viser kommunens økonomiske 
resultat av den ordinære driftsvirksomheten når 
man tar hensyn til finansposter, men holder 
utenfor de pliktige avsetningene. Det er et krav til 
balansen(jf. Kommuneloven) at driftsresultatet skal 
dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.  

  
En anbefalt målsetning fra departement og 
fylkesmann er at man over tid oppnår et netto 
driftsresultat på minimum 1,75 % av brutto 
driftsinntekter, slik at man sikrer en økonomisk 
bærekraftig drift som sørger for at man kan 
opprettholde den kommunale 
tjenesteproduksjonen og levere gode og stabile 
tjenester til innbyggerne. 

 
Det er en svakhet ved netto driftsresultat at det er 
avdragsutbetalingene og ikke avskrivningene som 
innvirker på driftsresultatet, da avskrivningene ikke 
har resultateffekt i det kommunale regnskapet.  
 
En avskrivningskostnad gir uttrykk for 
verdiforringelsen av bygninger, anlegg og varige  

 
driftsmidler som skyldes elde, slitasje og 
utrangering. I det kommunale regnskapssystemet 
skal slike kapitalkostnader bare belastes med den 
lånefinansierte delen av driftsmidlene, uttrykt 
gjennom låneavdrag. Når avdragene fordeles jevnt 
over driftsmidlenes levetid, vil avdragene ha 
samme effekt og innhold som avskrivninger i et 
resultatregnskap hvor slike driftsmidler er 
finansiert med lån. 
 
Når avdragene erstattes med avskrivningene blir 
belastningen i regnskapet for 2014 høyere.  Dette  
fordi avdragene belaster regnskapet med 11,0 mill. 
kr, men avskrivningene utgjør 13,5 mill. kr. Dvs. at 
netto driftsresultat ville vært redusert med 2,5 
mill. kr.  

 
Figur 1 viser at netto driftsresultat i perioden 2007-
2015 hadde vært betydelig høyere dersom 
avskrivningene, og ikke avdragene, hadde vært 
utgiftsført med resultateffekt. Fra og med 2014 har 
man imidlertid kuttet ned på avdragsutgiftene ved 
å forlenge avdragstiden på deler av 
gjeldsporteføljen. Resultatet for 2015 blir etter 
dette en bedring på 2,5 mill. kr i netto 
driftsresultat, eller 0,6 % sett i forhold til brutto 
driftsinntekter, i forhold til hva det hadde vært ved 
resultatføring av avskrivningskostnadene. 
 
Ekstraordinære avdrag i kommunens 
investeringsregnskap bidrar til at man er innenfor 
kommunelovens krav til minste avdrag, jfr. Koml. § 
50 nr. 7a. 

 
KORRIGERT NETTO DRIFTSRESULTAT 

For å kunne sammenligne netto driftsresultat med 
revidert budsjett, må imidlertid de samme 
forutsetningene legges til grunn, både i budsjettet 
og i disponeringene som gjøres i forbindelse med 
regnskapsavslutningen. Ved siste tertialrapport i 
2015 hadde man imidlertid ikke alle 
disponeringene klare, og det var dermed flere 
forhold som lå inne som forutsetninger i forhold til 
det forventede resultatet som ble innrapportert. 
Følgelig er dette forhold som ikke fremgår av 
revidert budsjett. 

 
Skal netto driftsresultat vurderes mot budsjettert 
netto driftsresultat bør resultatet korrigeres for 
bruk av egenkapital som etter forutsetningene skal 
dekke driftsutgiftene, samt korrigering for bundet 
avsetning til fond, altså ikke-budsjetterte 
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avsetninger eller disposisjoner. I Andebu kommune 
er store deler av disse avsetningene og 
disposisjonene også knyttet til ubundne driftsfond, 
slik at disse også tas med når man korrigerer 
regnskapsresultatet for å gjøre det 
sammenlignbart med budsjettet. 

 
Figur 2 viser at dersom man korrigerer for bruk av 
bundet fond får man et forbedret korrigert netto 
driftsresultat på 2,4 mill i forhold til budsjett, noe 
som henger sammen med at det er disponert 
betydelig mer midler fra bundne fond enn hva det 
er lagt opp til i budsjettet.  
 
Tar man også hensyn til bruk av disposisjonsfond, 
reduseres imidlertid resultatet «tilbake» med 2,7 
mill. kr. Bruk av disposisjonsfond er budsjettert 
med nær 2,3 mill. kr i bruk av VAR-fond tilknyttet 
kommunale gebyrer. Dette er disponeringer som 
er gjort av bundne avsetninger fra tidligere år, og 
man har dermed budsjettert med disposisjonsfond 
i stedet for bundne fond (se kommentar ovenfor). 
Faktisk bruk av bundne selvkostfond ble i 2015 i 
underkant av 1,0 mill. kr. Kommunen har i flere år 
hatt avvik mellom budsjettert bruk og faktisk bruk 
av selvkostfond. For 2015 er imidlertid gapet lavere 
enn hva det har vært tidligere, og for 2016 er det 
budsjettert med betydelig høyere andel av 
selvkostfondene. Mer aktiv budsjettering av 
selvkostfondene skal gjøre lovpålagt utjevning av 
selvkostfond innen fem år mer oppnåelig. For 
ytterligere bemerkninger, se også kommentarer i 
kommunens budsjettdokument for 2016. 
 
For renovasjonsområdet har man også i 2015 hatt 
overskudd på selvkostområdet, og man har måttet 
gjøre ytterligere fondsavsetning på området. I 
forhold til septik, er dette et område kommunen 
har hatt underdekning på i flere år. 
Underdekningen er håndtert resultatmessig i 
forbindelse med den enkelte regnskapsavslutning, 
men er fremført på memoriakonto for innlemming 
i kommunens selvkostkalkyler etter regler om fem 
års utjevning. Kommunen vil måtte ta stilling til 
håndtering av nevnte memoriakonto i løpet av 
2016, og det legges opp til at problemstillingen 
løftes opp for kommunestyret senest i forbindelse 
med 2. tertialrapport 2016. 
 
Videre er det budsjettert med 0,4 mill. kr i bruk av 
midler tilknyttet folkehelse. Midlene er i hovesak 
hentet fra bundne fond. Til sammen er det 
benyttet i underkant av 0,6 mill. kr til formålet i 
2015. Øvrig bruk av disposisjonsfond utover 
budsjett er bruk til kommunereformen med 0,1 
mill. kr samt til ungdomsrom bibliotek med 0,1 
mill. 

 
Videre er det gjort avsetninger til bundne 
driftsfond på nær 1,8 mill. kr i forbindelse med 
regnskapsavslutningen. Ingen av avsetningene var 
budsjetterte, og korrigerer resultatet tilsvarende.  
 
Avsetninger til disposisjonsfond korrigerer også 
netto driftsresultat med 0,5 mill. kr sett i forhold til 
budsjett, da inndekning av tidligere års fremførte 
underskudd på selvkostområde kun er ført via 
memoriakonto og ikke er resultatført som en del 
av regnskapsavslutningen, jfr. kommenter ovenfor. 
 
Rådmannen konstanterer at administrasjonen i 
2015 har blitt flinkere til å budsjettjustere innenfor 
bruk og avsetninger til disposisjonsfond, noe som 
også er i tråd med både egne og revisors 
kommentarer tilknyttet regnskapet for 2014. 
 
Samlet sett ser vi av avvikskolonnen i figur 2 at 
disse disposisjonene og fondsavsetningene 
korrigerer netto driftsresultat med 1,6 mill. kr sett i 
forhold til budsjett (0,1 mill. kr i forhold til 
regnskap), og at man dermed får et korrigert netto 
driftsresultat som er 18,4 mill. kr høyere enn hva 
man hadde lagt til grunn i budsjettet. 
 
Det er imidlertid viktig å merke seg at korrigert 
netto driftsresultat ikke viser den økonomiske 
situasjonen kommunen befinner seg i, men 
representerer forskjellen mellom oppnådd netto 
driftsresultat i regnskapet sett i forhold til de 
forutsetningene som var lagt til grunn i regulert 
budsjett, og således også i de prognoser som har 
blitt avgitt i løpet av regnskapsåret. 
 

    
 Regnskap 

2015  

 Reg. 
budsjett 

2015   Avvik  

LN23 Brutto driftsresultat 
                    -

12 447  
                        

6 042  
                  

18 489  

LN35 Korr. Avskrivninger 
                    -

13 537  
                   -

12 325  
                     

1 212  

LN25+LN29 Netto renteutgifter 
                         

1 107  
                        

1 272  
                         

165  
LN26+LN30 + 
LN31 Netto avdrag på lån 

                      
11 193  

                     
11 304  

                         
111  

  Netto driftsresultat 
                    -

13 684  
                        

6 293  
                  

19 977  

 

 
Korrigering av forhold ut  
over budsjettert nivå 

  
 

 Regnskap 
2015  

 Reg. 
budsjett 

2015   Avvik  

LN40 Bruk av bundet fond 
                       -

2 798  
                          

-401  
                     

2 397  

LN39 
Bruk av 
disposisjonsfond 

                       -
3 955  

                      -
6 682  

                    -
2 727  

LN47 
Avsetning til bundet 
fond 

                         
1 761  

                                 
-    

                    -
1 761  

LN46 
Avsetning til 
disposisjonsfond 

                         
4 902  

                        
5 419  

                         
517  

  Sum korrigeringer 
                              

-90  
                      -

1 664  
                    -

1 574  

          

  
Korrigert netto 
driftsresultat 

                    -
13 774  

                        
4 629  

                  
18 403  

Fig.2: Korrigert netto driftsresultat (i hele tusen) 
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REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 
Regnskapsmessig resultat viser endelig resultat for 
kommunen etter at bruk av avsetninger og 
avsetninger er foretatt. Regnskapsmessig resultat 
for 2015 er på 18,4 mill. kr.  
 

 
Figur 3 viser sammenhengen mellom de ulike 
resultatene i kommunens regnskap 2015.  
 
 
 
 

Linje Alle tall i hele tusen  Regnskap 2014   Regnskap 2015  
 Reg.bud. 

2015   Avvik  
 Regnskap i % 

av budsjett  

LN23 Brutto driftsresultat -15 038  -12 447  6 042  18 489  -206 % 

LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -11 522      -10 319  -7 054  
                               

3 265  146 % 

LN26 Mottatte avdrag på lån 
                                    

-77  -56  
                              

-    
                                     

56    
LN27 Sum eksterne finansinntekter -11 599  -10 374  -7 054  3 320  147 % 

LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 9 905  11 426  8 326  
                               

-3 100  137 % 

LN30 Avdragsutgifter 
                                

8 801  11 041  11 304  
                                   

263  98 % 

LN31 Utlån 
                                    

182  
                          

208  
                              

-    
                                 

-208    
LN32 Sum eksterne finansutgifter 18 888  22 675  19 630  -3 045  116 % 
LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 7 289  12 300  12 576  276  98 % 

LN35 Motpost avskrivninger -12 040  -13 537  -12 325  
                                 

1 212  110 % 
LN36 Netto driftsresultat -19 789  -13 684  6 293  19 977  -217 % 

LN38 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb -1 108  -4 939  -4 939  
                                        

0  100 % 
LN39 Bruk av disposisjonsfond -9 043  -3 955  -6 682  -2 727  59 % 

LN40 Bruk av bundne fond 
                                  

-601  -2 798  -401  
                               

2 397  698 % 
LN42 Sum bruk av avsetninger -10 752  -11 692  -12 022  -330  97 % 

LN44 Overført til investeringsregnskapet 
                                   

243  
                           

310  
                           

310  
                                       

-    100 % 

LN46 Avsetninger disposisjonsfond 
                               

22 101  4 902  5 419  
                                    

517  90 % 

LN47 Avsetninger til bundne fond 3 258  1 761  
                              

-    
                                

-1 761    
LN49 Sum avsetninger 25 601  6 973  5 729  -1 244  122 % 
LN51 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -4 939  -18 403  -    18 403    

Fig.3: Brutto, netto og regnskapsmessig resultat (i hele tusen) 

 
Figur 4 viser resultatet per virksomhet i forhold til 
budsjett. Årsaker til budsjettavvik er presentert 
under respektive kapitler. Samlet sett leverte 
kommunens virksomheter et regnskapsresultat 
som var 3,2 mill. kr eller 1,23 % høyere enn 
budsjett, men 3,6 mill. kr lavere enn siste prognose 
som ble avgitt i forbindelse med månedsrapporten 
for oktober. Resultatene til virksomhetene har vist 
seg å svinge til dels mye i  
 

 
 
forhold til de prognoser som er blitt avlevert 
gjennom året, noe også regnskapsresultatet for 
2015 er preget av. Rådmannen ser det derfor som 
helt nødvendig å forsterke fokuset på 
økonomistyring og prognoser ytterligere i året som 
kommer. Det vises også til indikator for 
økonomistyring under felles målekort for 
kommunen på side 8.  

 

     Regnskap 2015   Reg. bud 2015   Avvik  
 Regnskap i % 

av budsjett  

10 Staben, Folkevalgte og Felles 23 704  24 050  346  98,6 % 
20 Adm Skole, Bhg, Kultur 10 317  9 312  -1 005  110,8 % 
21 Andebu skole 21 359  20 194  -1 165  105,8 % 
22 Høyjord skole 6 911  6 435  -476  107,4 % 
23 Kodal skole 15 060  14 017  -1 043  107,4 % 
24 Andebu ungdomsskole 17 325  17 235  -90  100,5 % 
25 Kultur 4 506  4 617  111  97,6 % 
27 Barnehager 39 028  39 101  73  99,8 % 
40 Adm Helse, omsorg og velferd -2 032  -2 010  22  101,1 % 
41 Institusjonsbaserte tjenester 27 995  25 849  -2 146  108,3 % 
42 Hjemmetjenester 19 773  20 200  427  97,9 % 
43 Familietjenester 27 386  27 473  87  99,7 % 
44 Funksjonshemmede og boligtjeneste 31 961  29 208  -2 753  109,4 % 
50 Teknisk 7 796  8 006  210  97,4 % 
51 Virksomhet Landbruksforvaltning 1 179  1 250  71  94,3 % 
52 Virksomhet Eiendomsforvaltning 5 615  7 258  1 643  77,4 % 
53 Virksomhet Kommunalteknikk 3 344  2 731  -613  122,5 % 
60 NAV 2 540  6 030  3 490  42,1 % 
80 Andebu kirkelige fellesråd 3 543  3 118  -425  113,6 % 

Fig.4: Resultat per virksomhet ift budsjett 
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DRIFTSREGNSKAPET 
 
DRIFTSINNTEKTER 
 

 
Fig.5: Driftsinntekter ift budsjett. Tall i hele tusen. 

 
Figur 5 viser ulike driftsinntekter sett i forhold til 
budsjett.  
 
Størst avvik i kroner er det mellom regnskapsført 
og budsjetterte er overføringer – krav til 
motytelser, hvor regnskapet utgjør 115 % av det 
budsjetterte nivået. Her inngår blant annet 
refusjon for bolig for mindreårige flyktninger som 
fikk en merinntekt på ca 3 mill kr, som største 
merinntekt.  
 
Prosentvis er avviket mellom budsjetterte og 
regnskapsførte inntekter størst i forhold til andre 
overføringsinntekter, hvor regnskapet viser 1225 % 
av det budsjetterte beløpet. Her er imidlertid 
forskjellen i reelle kroner liten. 
 
For 2015 ble resultatet av finansforvaltningen 
betydelig verre enn hva som lå til grunn i 
budsjettet. I forbindelse med 2. tertialrapport ble 
det varslet et tap på langsiktig finansiell aktiva med 
2,2 mill. kr. Det ble ikke foretatt noen 
budsjettjustering, da kommunens finansreglement 
har tydelige rammer for bruk og avsetning til 
bufferfond finans ved svingninger i avkastningen 
sett i forhold til budsjett.  
 
For 2015 viste langsiktig finansiell aktiva en samlet 
avkastning på 3,5 mill. kr. Dette er et negativt avvik 
fra budsjettert langsiktig avkastningsnivå med 2,4 
mill. kr for 2015. I tråd med kommunens 
finansreglement er dette midler som skulle ha vært 
disponert fra bufferfond finans. 
 
Renteinntekter på overskuddslikviditet samt lavere 
renteutgifter på kommunens låneportefølje enn 

hva som lå til grunn i budsjettet, har imidlertid 
bidratt til at samlede netto finansutgifter ble noe 
lavere enn budsjettert nivå. Det er derfor ikke 
foretatt noen disponering fra bufferfond finans. 
 
Det er heller ikke foretatt noen avsetning for å 
opprettholde realverdi på Kraftfondet, eller å sette 
av ubenyttede midler tilknyttet pensjon til 
pensjonsfond i 2015. 
 
De enkelte budsjettavvik er ellers kommentert 
under den enkelte virksomhet. 

 
FRIE INNTEKTER 
Kommunens frie inntekter i form av skatt og 
rammetilskudd viser en merinntekt på 2,1 mill. kr i 
forhold til budsjett. Prosentvis er dette små 
forskjeller i forhold til budsjettert nivå, slik at det i 
figur 5 fremstår som henholdsvis 99 % og 102 % i 
forhold til budsjett. 
 
Andebu kommunes frie inntekter ble i 2015 på 
286,6 mill. kr. Dette tilsvarer en vekst i frie 
inntekter på 4,4 % fra 2014. Av dette utgjorde 
rammetilskuddet fra staten den største delen på 
168,8 mill. kr.  
 
Vekst i frie inntekter må i tillegg dekke forventet 
befolkningsvekst og endringer i 
befolkningssammensetningen, reell vekst i 
pensjonskostnadene for kommunesektoren, samt 
reell underliggende utgiftsvekst som følge av flere 
med behov for kommunale hjelpetiltak, ut over det 
som vil være en del av sektorens 
demografikostnader. 

 
Anslaget på frie inntekter for kommunene ble noe 
justert i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015. 
Først og fremst var det skatteanslaget som ble 
nedjustert, med 1,6 mrd kroner i forhold til 
anslaget i Nasjonalbudsjettet 2015. I tillegg ble det 
foreslått en økning i rammeoverføringer på 1,1 
mrd. Kr. Også anslaget for prisstigningen på 
kommunale tjenester (deflatoren) ble nedjustert 
med 0,1 prosentpoeng, noe som bidro til et anslag 
på økt realvekst. Nedjusteringen av deflatoren 
skyldtes først og fremst et lavere anslag på 
lønnsveksten enn hva som opprinnelig var lagt til 
grunn.  
 
Skatteanslaget tok seg imidlertid opp i løpet av 
2015, slik at rådmannen korrigerte anslaget i 2. 
tertialrapport. Totalt ble frie inntekter justert med 
1,4 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett, mens 
det reelle regnskapsførte nivået viste seg å bli 
ytterligere 2,2 mill. kr høyere. Andebu kommune 
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hadde ingen synlig effekt av uførebeskatningen, 
noe som ble lagt til grunn i RNB 2015 at ville gi mye 
av den reduserte skatteprognosen på landsbasis. 
Kommunen, i likhet med de øvrige Vestfold-
kommunene, ble heller ikke rammet av den 
stigende arbeidsledigheten som har gjort seg 
gjeldende på landsbasis, noe som heller ikke 
rammer kommunen i forhold til redusert 
skatteinngang. 
 

  
Regnskap     

2015 
Reg.bud. 

2015 
Avvik 

Regnskap      
2014 

Rammetilskudd fra staten -168 753 -165 147 3 606 -163 101 

Skatt på inntekt og formue -117 824 -119 292 -1 468 -111 489 

Sum frie inntekter -286 577 -284 439 2 138 -274 591 

Fig.6: Frie inntekter 
 

 
 Skatt per 
innbygger 

2012 2013 2014 2015 

Holmestrand 
                          

83,2  
                          

83,0  
                          

82,0  
86,4 

Hof 
                          

85,3  
                          

89,0  
                          

82,8  
81,2 

Re 
                          

80,0  
                           

81,3  
                           

81,6  
85,6 

Sandefjord 
                          

97,8  
                          

87,9  
                          

87,9  
89,9 

Stokke 
                           

79,1  
                          

80,0  
                          

80,7  
84,3 

Andebu 
                          

75,4  
                          

75,3  
                          

74,9  
76,0 

Fig.7: Skatt per innbygger i % av landsgjennomsnittet 
 
DRIFTSUTGIFTER 
 

 
 Fig.8: Driftsutgifter ift budsjett. Tall i hele tusen. 

 
Lønnsutgiftene utgjør 99 % i forhold til budsjettert 
nivå, noe som tilsvarer 3,5 mill. kr mindre enn 
budsjettert.  
 
Eksterne finansutgifter og interne 
finansieringstransaksjoner er regnskapsført med 
4,3 mill. kr utover budsjettert nivå.  
 
Størsteparten av budsjettavviket skyldes tap på 
finansielle instrumenter, 4,2 mill kr, mindreutgifter 
renter på 1,3 mill kr, samt avsetninger til bundne 
driftsfond på 1,1 mill kr. 

 
Man har i enkelte måneder hatt tap på finansielle 
instrumenter på til sammen 4,3 mill. kr i 
forbindelse med finansforvaltningen. Tap på 
finansielle instrumenter skal føres som utgift de 
månedene man har negativ avkastning, mens man 
i måneder med positiv avkastning fører inntekten 
som gevinst på finansielle instrumenter. 
Budsjettert avkastning er satt samlet som en 
gevinst hvor man hadde forventning om en netto 
avkastning på 5,9 mill. kr. Netto avkastning ble 2,4 
mill. kr lavere enn budsjettert. I tillegg viste 
kommunens gjeldsportefølje en mindreutgift på 
1,7 mill. kr knyttet til rente- og avdragsutgifter, 
samtidig som forvaltningsinntekter knyttet til 
kortisktig likviditet gav en merinntekt på 1,3 mill. 
kr.  
 
De enkelte budsjettavvik er ellers kommentert 
under den enkelte virksomhet. 

 
PENSJON 
Pensjonskostnader utgjør en stor del av 
kommunens totale kostnader. Samlet for 
kommunen var netto pensjonskostnader inkl. 
administrasjonskostnader(ekskl. arbeidsgiveravgift) 
på 23,5 mill. kr.  
 
Regnskapsføringen av pensjonskostnadene følger 
et regelverk hvor det skilles tydelig mellom 
pensjonskostnad og pensjonspremie. 
Pensjonskostnad er en aktuarberegnet størrelse, 
mens pensjonspremien er det som faktisk 
innbetales. 
 
Figur 9 gir oversikt over variasjonene mellom 
pensjonsinnbetalinger og pensjonskostnad som 
kommer til utrykk via premieavviket det enkelte år. 
Størrelsene er oppgitt inkl. arbeidsgiveravgift. 
 

Oppsummert 
Regnskap 

2015 
Regnskap 

2014 
Regnskap 

2013 
Regnskap 

2012 

Reguleringspremie 5 323 -8 306 4 795   

Bruk av premiefond -714 -1 672     

Egenkapitaltilskudd 135 3 311 0 5 000 

Rentegarantipremie  0 171   

Premieavvik året før -95 -5 431 -3 059 -5 098 

Premieavvik årets -5 219 95 5 431 3 059 

Sum -540 -12 004 7 338 2 961 

 
Fig.9: Pensjonsinnbetalinger og pensjonskostnad 

 
Avviket mellom pensjonskostnad og 
pensjonspremie kommer til uttrykk i 
driftsregnskapet via premieavviket. Premieavvik og 
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reguleringspremie kan variere mye hvert enkelt år. 
Regelverket åpner for å fordele premieavviket over 
10 år, kommunen har imidlertid valgt 1 år 
(amortisering).  
 
I 2015 bidro netto premieavvik med nær 4,7 mill. 
kr i forhold til det regnskapsmessige resultatet. 
Aktuar oppgav i oktober denne størrelsen til å 
være en utgift på 3,4 mill. kr. Isolert sett er dette et 
positivt regnskapsavvik på 8,1 mill. kr som inngår i 
kommunens resultat for 2015. 
 
Av reguleringspremie fra KLP på 0,9 mill. kr ble 0,7 
mill. kr tatt av premiefond, og bidro derfor 
ytterligere til resultatet. Reguleringspremien fra 
Andebu kommunale pensjonskasse ble for 2015 på 
4,4 mill. kr. Denne var budsjettert til 7,3 mill. kr. 
Reguleringspremien for 2015 ble innbetalt som 
ekstraordinær premie, slik at premiefondet i 
pensjonskassen er videreført til 2016. 
Samlet sett utgjorde endringene i pensjon et 
regnskapsmessig avvik på 13,2 mill. kr sett i forhold 
til budsjett. 
 
For å eliminere den risiko det er for at 
premieavviket det enkelte år skal få konsekvenser 
for kommunens tjenesteproduksjon, ble det fra 
budsjett 2009 vedtatt opprettet et pensjonsfond. 
Et pensjonsfond er et disposisjonsfond som avvik i 
pensjonskostnadene ved årets slutt kan bokføres 
mot.  
 
Pensjonsfondet var per 01.01.2015 på drøyt 24,0 
mill. kr. I forbindelse med utarbeidelse av budsjett 
2016 og økonomiplan 2017-2019 er det lagt noen 
føringer for bruk og avsetninger til pensjonsfondet. 
 
Rådmannen har ikke funnet det hensiktsmessig å 
tilføre pensjonsfondet budsjettavviket knyttet til 
pensjon på 13,2 mill. kr til pensjonsfondet for 
2015, men har villet se hele regnskapsresultatet i 
en sammenheng. Disponering av 
regnskapsresultatet tas derfor direkte i forbindelse 
med behandling av regnskapet for 2015.  
 
Det er imidlertid viktig å merke seg at dersom man 
hadde foretatt de disponeringene som rådmannen 
har fått delegert myndighet til å foreta seg i 
forbindelse med regnskapsavslutningen, så hadde 
det regnskapsmessige resultatet vært betydelig 
dårligere enn det som nå ligger til grunn. Det gjøres 
i sammenhengen oppmerksom på at netto 
driftsresultat ikke påvirkes av at avsetninger og 
disposisjoner ikke er foretatt. 
 
Oppsummert er følgende poster ikke disponert 
eller avsatt i forbindelse med 

regnskapsavslutningen: bruk av bufferfond finans 
med 2,4 mill. kr, avsetning til opprettholdelse av 
realverdien med 2,3 mill. kr. avsetning til 
pensjonsfond med 13,2 mill. kr. I sum hadde disse 
posteringene korrigert det regnskapsmessige 
resultatet med 13,1 mill. kr. 

 

INVESTERINGSREGNSKAPET 
 
Investeringsregnskapet viser totale utgifter på 30,9 
mill kr. Dette er om lag 8,2 mill kr lavere enn 
budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at flere 
prosjekter ikke er avsluttet i 2015. 
 

 
Regnskap 

2015 
Reg.bud. 

2015 
Avvik 

Sum inntekter -3 648 -5 527 -1 879 
Sum utgifter 30 931 39 144 8 213 
Avdragsutgifter 641 2 470 1 829 
Utlån 0 5 000 5 000 
Kjøp av aksjer og andeler 6 135 130 -6 005 
Dekning av tidligere års 
udekket 

865 865 0 

Finansieringsbehov 34 924 42 082 7 158 

Bruk av lån -26 663 -39 407 -12 744 
Mottatte avdrag på lån -557 -470 87 
Salg av aksjer og andeler -6 500 0 6 500 
Overføringer fra 
driftsregnskapet 

-310 -310 0 

Bruk av disposisjonsfond 0 -1 745 -1 745 
Bruk av ubundne 
investeringsfond 

-895 -150 745 

Sum finansiering -34 924 -42 082 -7 158 

 
Fig.10: Investeringsregnskapet. Tall i hele tusen 

 
Begrepet udekket/ udisponert gjelder differansen 
mellom samlet tilgang og bruk av midler i året, og 
ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller 
avvik på enkeltprosjektnivå. Udekket beløp skal 
føres opp til dekning i budsjettet for det 
påfølgende år, jfr. regnskapsforskriftens § 9, fjerde 
ledd. I 2014 var det et udekket beløp på 0,865 milll 
kr. Dette er finansiert i 2015, i.h.h.t. 
regnskapssaken for 2014 samt til gjeldende regler i 
regnskapsforskriften. 
 
Det er foretatt kjøp av aksjer og andeler på 6,1 
mill. kr. Samtidig er det solgt tilsvarende for 6,5 
mill. kr. 
 
Bruk av ubundet investeringsfond er i henhold til 
budsjett. 0,7 mill. kr er imidlertid budsjettert som 
disposisjonsfond, men er brukt fra ubundet 
investeringsfond i tråd med intensjonen i vedtaket 
om bruk av fond som ble gjort i 2. tertialrapport.  
 
1,0 mill. kr budsjettert på bruk av disposisjonsfond 
tilknyttet bredbåndsutbygging prosjekt 138 er ikke 
disponert, da det heller ikke er utgiftsført noe på 
prosjektet i 2015. 
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Investeringsprosjektene, og særlig 
byggeprosjektene, går i hovedsak over flere 
regnskapsår, og det er derfor ikke uvanlig med 
periodiske avvik mellom budsjett og regnskap i 
byggetiden. Da avvikene mellom budsjett og 
regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger og 
ikke at vedtatte prosjektkostnader er overskredet, 
må man se det enkelte investeringsprosjekt opp 
mot bevilget kostnadsramme for prosjektet. 
Aktive investeringsprosjekt rapporteres løpende i 
tertialrapporter gjennom regnskapsåret. 
 
I forbindelse med avslutning av regnskapet for 
2014 oppstod et finansieringsproblem knyttet til 
bruk av lån, som hang sammen med at innlåns- og 
avdragsinntekter på midler til videre utlån ikke var 
budsjettert i henhold til faktisk bruk av lån, men 
budsjettertes til netto null i 
investeringsregnskapet. Bruk av lån for 2015 
tilknyttet videre utlån ble budsjettert til 5,0 mill. kr. 
Tilsvarende ble midler til videre utlån budsjettert 
med 5,0 mill. kr. Selv om budsjetteringen ikke 
påvirker regnskapsresultatet for 2015, ser 
rådmannen det som helt nødvendig at praksis i 
forhold til oppfølging av prosjekt 306 renter og 
avdrag formidlingslån skjerpes inn. Dette 
innebærer at det for fremtiden vil bli en tettere 
oppfølging mellom NAV og kommunens 
administrasjon for å sette riktig nivå på midler til 
videre utlån i kommunens investeringsbudsjett. 
 
Det vil, i likhet med i fjor, bli foretatt en 
revurdering av behov for låneopptak i forkant av 
låneopptak 2016. Man vil samtidig vurdere bruk av 
ubrukte lånemidler fra tidligere år, slik at man 
følger intensjonen i regnskapsforskriften om en 
felles finansiering for alle kommunens 
investeringsutgifter i det enkelte regnskapsår. 
Videre fordrer den forestående 
kommunesammenslåingen samtidig at utgående 
verdier på ubrukte lånemidler 31.12.2016 er i tråd 
med utestående verdier på kommunens 
investeringsprosjekter. 

 
Investeringene i 2015 fordeler seg etter følgende 
hovedformål: 

 

 
Fig.11: Investeringer etter hovedformål. Tall i hele tusen 

 
Investeringskostnader knyttet til egne bygg på 4,9 
mill. kr fordeler seg på følgende måte: 

 

 
Fig.12: Investeringer i egne bygg. Tall i hele tusen 

 
Høyest er investeringskostnadene knyttet til 
sykehjem/ bofellesskap. Her har kommunen 
investert 0,4 mill. kr i 2015 knyttet til 
samlokaliseringen på Skjeggerød, samt at det for 
omsorgsbygget er påløpt nær 1,7 mill. kr. 1,9 mill. 
kr er klima- og energitiltak på Andebu sykehjem.  
 
Både barnehagebygg og skolebygg har fått utført 
klima- og energitiltak med til sammen 0,2 mill, 
mens det for skolebygg i tillegg er påløpt 0,5 mill. 
kr tilknyttet ventilasjonsanlegg i Høyjord. I tillegg er 
det regnskapsført godt i underkant av 0,1 mill. kr i 
utgifter på prosjektet for utbygging av skolen i 
Kodal.  
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BALANSEREGNSKAPET 
 
Balansen viser verdien av kommunens eiendeler 
per 31.12.15, og hvordan eiendelene (anleggs- og 
omløpsmidler) er finansiert med henholdsvis 
egenkapital og gjeld. 
 

 

 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2014 Endring 

(A) Anleggsmidler Kap. 2.2 
                  

808 497  792 938  15 559  

(B) Omløpsmidler Kap.2.1 
                  

220 522  217 796   2 726  

SUM EIENDELER (A + B)  1 029 018  1 010 734  18 284  

(C) Egenkaptal Kap. 2.5 -238 860  -241 239  2 379  

(D) GJELD -790 158  -769 495  -20 663  
SUM EGENKAPITAL OG 
GJELD (C + D) -1 029 018  -1 010 734  -18 284  

Ubrukte lånemidler 
                    

25 757  40 716  -14 959  

Andre memoriakonti 
                      

1 827  2 597     -771  
Motkonto for 
memoriakontiene  -27 584   -43 314  15 729  
BALANSENS NETTOSUM 
(A+B+C+D+E) 

                             
-    

                             
-    

                       
-    

 
Fig.13: Utdrag fra balansen. Tall i hele tusen. 

 

 

EIENDELER 
 
ANLEGGSMIDLER 
Figur 13 viser at verdien av anleggsmidlene er økt 
fra 792,9 mill. kr i 2014 til 808,5 mill. kr i 2015, dvs. 
med totalt 15,6 mill. kr. Aktiverte investeringer i 
faste eiendommer og anlegg med fradrag for 
avgang og avskrivninger utgjør en reduksjon på 
15,6 mill. kr. I tillegg er utstyr, maskiner og 
transportmidler redusert med 0,2 mill. kr, samtidig 
som utlån er redusert med 1,1 mill. kr. 
Beholdningen av aksjer og andeler er økt med 0,4 
mill. kr, og pensjonsmidlene med 33,5 mill. kr. 
 
Når det gjelder aksjer og andeler, er 39,0 mill. kr 
tilknyttet anleggsobligasjoner som kommunen har 
plassert i Nordea. Midlene utgjør en betydelig 
andel av kommunens langsiktige finansielle aktiva. 
I forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2015 
har revisjonen påpekt at KRS 1 og KRS 11 fordrer 
en omklassifisering av obligasjoner fra 
anleggsmidler til omløpsmidler. God kommunal 
regnskapsskikk fordrer at hensynet til 
grunnleggende sammenhenger for 
regnskapsføringer skal veie tyngre enn hvor langt 
frem i tid det er før de ulike papirene forfaller, noe 
som innebærer at obligasjonene i sin helhet enten 

skal føres som anleggsmidler eller som 
omløpsmidler. Omløpsmidler er tradisjonelt 
kortsiktige papirer med forfall innen et år. Av 
kommunens anleggsobligasjoner har kun en 
mindre andel av obligasjonene forfall i løpet av 
2016. Rådmannen er derfor ikke enig i revisjonens 
tolkning av KRS 11, og har derfor ikke foretatt noen 
omklassifisering av de aktuelle midlene. 
 
Videre sier KRS 1 nr. 2.4 tydelig at omklassifisering 
fra anleggsmiddel til omløpsmiddel ikke skal finne 
sted, for ikke å bryte med 
formuesbevaringsprinsippet. Klassifisering av hold- 
til forfallsobligasjonene som Andebu kommune 
sitter på per i dag er et forhold som også den nye 
kommunen må ta stilling til. 
 
Reduksjonen i kommunens anleggsmidler må sees i 
sammenheng med overdragelse av G/S i Høyjord til 
fylkeskommunen. Det vises til note vedrørende 
forholdet i regnskapsdokumentet. 

 
Kommunens utlån består av sosiale utlån, startlån 
samt et utlån til Gigafib AS som etter avtalen skal 
omgjøres til aksjekapital på sikt. Saldo per 31.12.15 
var 0,4 mill. kr i sosiale utlån, 4,1 mill. kr i startlån 
og nær 0,1 mill. kr i utlån til Gigafib AS. 

 
OMLØPSMIDLER 
Omløpsmidlene har økt med 2,7 mill. kr i løpet av 
2015. Aksjer og andeler har økt med 1,9 mill. kr, 
kortsiktige fordringer har økt med 11,6 mill. kr og 
andel premieavvik er bokført med 5,5 mill. kr.  
 
Premieavviket tilknyttet pensjon vil i tråd med 
amortiseringsprinsippet for premieavvik variere 
mellom eiendelssiden og gjeldssiden, da dette 
avhenger av hvorvidt årets premieavvik har vært 
positivt eller negativt. Sammenhengen mellom 
premieavvik og øvrige pensjonskostnader er 
forklart under kapittelet for pensjon ovenfor. 
 
Kommunens bankinnskudd er redusert med 16,3 
mill. kr fra 31.12.14 til 31.12.15. For påvirkning på 
kommunens likviditet, henvises til kapittel 
nedenfor. 

 
Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) viste 
drøyt 1 milliard kr per 31.12.15, og hadde en 
økning på 18,3 mill. kr fra 31.12.14. 

 

EGENKAPITAL OG GJELD 
 
EGENKAPITAL 
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Bokført egenkapital var per 31.12.15 totalt ca. 
238,9 mill. kr, noe som er 2,4 mill. kr lavere enn per 
31.12.14. Av kommunens samlede egenkapital 
utgjorde disposisjonsfond 52,3 mill. kr, bundne 
driftsfond 15,4 mill. kr, ubundne investeringsfond 
53,2 mill. kr og bundne investeringsfond 0,1 mill. 
kr.  
 
Kraftfondet utgjør 35,5 mill. kr av de ubundne 
investeringsmidlene.  I tillegg er tilbakeføring av 
realverdien på Kraftfondet regnskapsført på 
disposisjonsfond med 10,4 mill. kr (netto økning 
med 1,1 mill. kr i 2015) og bufferfond knyttet til 
finansforvaltningen regnskapsført med 15,0 mill. kr 
(samme som per 31.12.2014).  
 
Pensjonsfondet står, som per 31.12.2014 
regnskapsført med 24,0 mill. kr per 31.12.2015. 
 
Det er i forbindelse med regnskapsavslutning 2015 
ikke foretatt disponering av bufferfond finans, ikke 
satt av midler til opprettholdelse av realverdi eller 
regnskapsført udisponerte midler til pensjonsfond. 
Det vises til kapittel for driftsregnskapet ovenfor. 
 
Ubrukte prosjektmidler knyttet til ubundne 
investeringsfond utgjorde nær 3,7 mill. kr per 
31.12.15. 
 
I tillegg til bundne og ubundne fondsmidler, ligger 
også kommunens kapitalkonto under 
egenkapitalen. Kapitalkontoen ble redusert med 
nær 16 mill. kr fra 2014 til 2015. For nærmere 
spesifikasjon av kapitalkonto henvises til note i 
årsregnskapet. 

 
GJELD 
Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser har 
økt med 16,3 mill. kr fra 2014 til 2015, hvorav 
tilnærmet hele økningen skyldes økte 
pensjonsforpliktelser. 
 
Den kortsiktige gjelden er økt med 4,3 mill. kr i 
løpet av 2015, hvorav premieavviket har hatt en 
økning på 0,2 mill. kr.  
 
Ubrukte lånemidler tilknyttet investering utgjorde 
per 31.12.15 25,8 mill. kr, en reduksjon på nær 
15,0 mill. kr fra 2014. Reduksjonen skyldes primært 
bruk av lån knyttet til festetomter. Per 31.12.2015 
utgjør disse 10,7 mill. kr. Det gjøres oppmerksom 
på at det er budsjettert med en relativt høy andel 
av ubrukte lånemidler i 2016, da det tas sikte på å 
rydde opp i alle gamle lånemidler i løpet av året. 
Det vises ellers til kommentarer i kapittel for 
investeringsregnskapet ovenfor. 

 

UTVIKLING LÅNEGJELD 
Kommunens lånegjeld med fratrekk for pensjon, 
utlån og ubrukte lånemidler er ved utgangen av 
2015 på 263,0 mill. kr, noe som er en økning på 
16,0 mill. kr fra foregående år.  

 
2012 2013 2014 2015 

         193 827           219 087                   246 917                 263 011  

Fig.14: Kommunens lånegjeld (tall i hele tusen) 

 
Netto lånegjeld pr. innbygger er i 2015 på kr. 
44.721, en økning på kr 1.950 fra 2014.  
 

 
Fig.15: Gjeld pr innbygger i forhold til landsgjennomsnittet 

 
Etter kommuneloven gis kommunene anledning til 
å lånefinansiere utgifter i investeringsregnskapet. 
Rente- og avdragsutgiftene må imidlertid 
finansieres av inntektene i driftsregnskapet. Da det 
er driftsinntektene som skal betjene gjelden, er det 
nyttig å se hvordan lånegjelden utvikler seg i 
forhold til driftsinntektene.  
 
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter gir 
utrykk for kommunens gjeldsbelastning, og er noe 
av det mest brukte nøkkeltallet i forhold til 
kommuneøkonomi. Nøkkeltallet sier både noe om 
kommunens soliditet og finansieringsstruktur.  
Målet kalles også gjeldsgrad, men må ikke 
forveksles med det mer tradisjonelle målet for 
gjeldsgrad, som er langsiktig gjeld i forhold til 
totalkapital. 
 
Med netto lånegjeld henvises det her til netto 
lånegjeld slik dette er definert i KOSTRA, dvs 
langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og 
ubrukte lånemidler. 
Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto 
lånegjeld og driftsinntekter ekskl. finansinntekter 
og er et nøkkeltall for kommunens økonomiske 
handlefrihet.  
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Fig.16: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad) 

 
Gjeldsgraden inkl. formidlingslån var 67,9 % per 
31.12.15. Eksklusiv formidlingslån var gjeldsgraden 
60,8 %. 
 
Til sammenligning viser foreløpige KOSTRA tall per 
15.03.16 at netto lånegjeld i % av brutto 
driftsinntekter utgjorde 61,9 % for 
landsgjennomsnittet i 2015. 
 
Per 31.12.15 var brutto lånegjeld 293,3 mill. kr, 
dvs. at brutto lånegjeld lå på samme nivå som per 
31.12.14. Av dette utgjorde formidlings- og sosiale 
utlån ca. 4,6 mill. kr 31.12.15. 

 
LIKVIDITETSANALYSE 
For å foreta en best mulig likviditetsanalyse, er det 
nødvendig å korrigere balansen for enkelte forhold 
som påvirker kommunens økonomiske stilling. 
Figur 17 viser derfor en korrigert balanse, og 
danner grunnlaget for den økonomiske analysen 
som redegjøres for videre i dette kapittelet. 

 
Inkludert i anleggsmidlene, ligger midler til videre 
utlån. Neste års avdrag bør likviditetsmessig 
vurderes som omløpsmidler, da dette er midler 
som nedbetales innen de neste 12 månedene. I 
oppstillingen er det brukt budsjetterte avdrag på 
kommunens formidlingslån som gjenstand for 
korrigering.  
 
I oppstillingen som viser kommunens eiendeler, 
finner man bundne VAR-fond (Vann, Avløp, 
Renovasjon) tilknyttet kommunale 
selvkostområder. Dette er innkrevede gebyrer som 
har vært høyere enn kommunens etterkalkyler på 
de respektive selvkostområdene, og som 
kommunen etter forskrift «skylder» innbyggerne 
sine i form av lavere gebyrer senere år. Dersom 
man følger dette resonnementet, bør ikke midlene 
egentlig betraktes som kommunens eiendel, men 
som et lån fra kommunens innbyggere – og bør 
likviditetsmessig omklassifiseres som gjeld. 
 

Neste års budsjetterte bruk av VAR-fond 
klassifiseres som kortsiktig gjeld, mens resten av 
fondene klassifiseres som langsiktig gjeld. 
 
Ubenyttet kassekreditt hos kommunens 
bankforbindelse er en rettighet som kommunen 
har, men som stort sett ikke blir benyttet. 
Muligheten til å trekke på kassekreditten 
gjenspeiler likevel en handlefrihet i forhold til 
likviditet som bør synliggjøres i en 
likviditetsanalyse. Kommunen har en kassekreditt 
på 15,0 mill. kr som til en hver tid representerer 
ledig likviditet. Omløpsmidlene må derfor 
korrigeres for dette forholdet. Det samme må 
kortsiktig gjeld. 
 
 

 
 Regnskap 2015   Regnskap 2014   Endring  

(A) Anleggsmidler Kap. 2.2                 808 497                  792 938        15 559  

Neste års avdrag startlån 
                          

536  
                          

470                  66  
Korrigerte anleggsmidler                 807 961                  792 468        15 493  
(B) Omløpsmidler Kap.2.1                 220 522                  217 796           2 726  

Premieavvik                       5 521  
                                

-             5 521  

Neste års avdrag startlån 
                          

536  
                          

470                  66  
Ubenyttet kassekreditt                    15 000                     15 000                    -    
Korrigerte omløpsmidler                 241 578                  233 266           8 312  

SUM Korrigerte eiendeler             1 049 539              1 025 734        23 805  

                     -                       -              -    
(C) Egenkaptal Kap. 2.5                -238 860                 -241 239           2 379  
VAR-fond klassifisert som gjeld                      -7 055                       -7 440               385  

Premieavvik                       5 521  
                                

-             5 521  
Korrigert egenkapital                -237 326                 -233 800         -3 526  
Langsiktig gjeld Kap. 2.4                -732 111                 -715 788      -16 323  
Neste års avdrag                    14 574                     13 774               800  
Andel VAR-fond langsiktig gjeld                      -3 565                       -4 868             -918  
Korrigert langsiktig gjeld                -721 102                 -706 881      -14 220  
Kortsiktig gjeld Kap. 2.3                   -58 048                    -53 707         -4 341  
Neste års avdrag                    14 574                     13 774               800  
Andel VAR-fond kortsiktig gjeld                      -3 490                       -2 572             -918  
Ubenyttet kassekreditt                    15 000                     15 000                    -    
Korrigert kortsiktig gjeld                   -91 112                    -85 053         -6 059  

SUM Korrigert egenkapital og gjeld            -1 049 539             -1 025 734      -23 805  

 
Fig.17: Korrigert balanse. Tall i hele tusen. 

 
 
SOLIDITET 
Soliditet er et finansielt nøkkeltall som angir i hvor 
solid kommunens balanse er, dvs. i hvor stor grad 
kommunen har anledning til å gjøre opp sine 
forpliktelser. Et av de vanligste soliditetsmålene er 
egenkapitalandelen. De eiendeler som ikke er 
finansiert med egenkapital finansieres med såkalt 
fremmedkapital eller gjeld. Egenkapitalens 
størrelse i forhold til kommunens øvrige kapital 
beskriver dermed kommunens langsiktige 
betalingsevne.  
 
Begrepet soliditet kan forklare organisasjoners 
evne til å tåle tap, da soliditeten viser hvor lenge 
man kan opprettholde et negativt resultat før man 
går konkurs, evt hvor stort trykk som tåles uten 
påvirkning på driften uten at det tas vesentlig 
finansiell risiko.  Kommuner kan imidlertid ikke gå 
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konkurs. Soliditeten viser også hvor mye av 
eiendelene som kan gå tapt før kreditors fordringer 
kommer i fare. Både gjeldsgraden og 
egenkapitalprosenten gir informasjon om 
soliditeten.  
 
Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor 
andel av kommunens samlede eiendeler som er 
finansiert med egenkapital. Jo høyere 
egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten. En 
normal tommelfingerregel er at egenkapitalen bør 
ligge på rundt 30 %.  
 
Man kan imidlertid spørre seg om tilsvarende vil 
gjelde for en kommune. Uansett må en kommune 
ikke påta seg vesentlig finansiell risiko, og må være 
i stand til å betale sine forpliktelser til en hver tid. 
Hva som ligger i begrepet vesentlig finansiell risiko 
vil være gjenstand for diskusjon, men dersom 
tjenesteproduksjonen påvirkes av den finansielle 
risikoen som tas vil dette være tegn på dårlig 
soliditet. 
 
Betydelige låneopptak over tid vil forverre 
soliditeten. For Andebu kommune er 
egenkapitalprosenten redusert fra 22,8 % i 2014 til  
22,6 % i 2015. 
 
LIKVIDITETSVURDERING 
Likviditeten i kommunen er preget av store 
variasjoner gjennom året. Kommunen må ha en 
viss likvid beholdning for å håndtere tidsforskjeller 
mellom inn- og utbetalinger, og dermed sikre at 
kommunen er i stand til å utføre sine 
betalingsforpliktelser til forfall. Størrelsen på 
denne beholdningen vil være avhengig av 
størrelsen på variasjonen i likviditetsbeholdningen.  
 
Fordi noen omløpsmidler er mer likvide enn andre, 
er det vanlig å skille mellom mest likvide og minst 
likvide omløpsmidler. De mest likvide 
omløpsmidlene er midler som kan omgjøres til 
betalingsmidler innen tre måneder, og omfatter 
betalingsmidler og kundefordringer. I tillegg er 
ubenyttet kassekreditt tatt med i oppstillingen. 
 
De minst likvide omløpsmidlene er til gjengjeld 
andre fordringer og eventuelle premieavvik, som 
er midler som først kan omgjøres til 
betalingsmidler i løpet av tre til tolv måneder. 
Andebu kommune har per dags dato 5,5 mill. kr i 
premieavvik klassifisert som omløpsmidler. 
Midlene blir ført som akkumulert premieavvik i 
driftsregnskapet for 2016. 
 
 

 
  Regnskap 2015   Regnskap 2014   Endring  
(B) Omløpsmidler Kap.2.1                 220 522                  217 796         -2 726  
Premieavvik                       5 521                                  -           -5 521  
Neste års avdrag                           536                            470                -66  
Ubenyttet kassekreditt                    15 000                     15 000                    -    
Mest likvide omløpsmidler                 236 058                  233 266         -2 792  
Minst likvide omløpsmidler                       5 521                                  -           -5 521  
Korrigerte omløpsmidler                 241 578                  233 266         -8 312  
        
Betalingsmidler                    93 614                  109 891        16 277  
Ubenytet kassekreditt                    15 000                     15 000                    -    
Grunnlag likviditetsgrad 3                 108 614                  124 891        16 277  

 
Fig.18: Gruppering omløpsmidler. Tall i hele tusen. 

 
Arbeidskapitalen viser kommunens handlefrihet og 
evne til å møte betalingsforpliktelser etter at 
kortsiktig gjeld er dekket. Den korrigerte 
arbeidskapitalen har økt med nær 2,3 mill. kr fra 
31.12.14 til 31.12.15.  
 
Balansen inneholder egenkapital til vedtatte 
investeringsprosjekter. Dette er midler som ikke 
kan nyttes til å dekke ordinære driftsutgifter, og 
arbeidskapitalen bør derfor korrigeres for ubrukte 
lånemidler og fondsmidler til investeringer. En slik 
korreksjon medfører at man får frem nøkkeltallet 
driftslikviditet. Driftslikviditeten viser kommunens 
evne til å dekke løpende driftsutgifter uten å måtte 
”låne” midler fra investeringsfond eller ubrukte 
lånemidler for å dekke løpende forpliktelser.  
 
Trekkes bundne fond fra driftslikvidene kan vi se at 
kommunen har økt sine likvider for ordinær drift 
med 20,1 mill. kr fra 31.12.14 til 31.12.15. VAR-
fond er allerede trukket ut i den korrigerte 
balansen, og andelen tilhørende kortsiktig gjeld er 
allerede trukket ut i korrigerte omløpsmidler. 
Andelen tilhørende langsiktig gjeld, må derfor 
trekkes ut av de bundne driftsfondene før man 
finner driftslikvidene, slik at beløpet ikke korrigeres 
dobbelt opp. 
 
Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i de korrigerte 
omløpsmidlene. Anbefalt er at nøkkeltallet er 
større enn 2 fordi noen av omløpsmidlene er 
mindre likvide. Likviditetsgrad 1 i Andebu er 2,7 i 
2015. 
 
Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide 
omløpsmidlene, jfr. figur 18. Nøkkeltallet bør være 
større enn 1. Likviditetsgrad 2 i Andebu er 2,6 i 
2015. Forskjellen mellom likviditetsgrad 1 og 
likviditetsgrad 2 er i 2015 premieavviket tilknyttet 
pensjon, jfr. figur 17 og 18 ovenfor. 
 
Likviditetsgrad 3 kalles for kontantgraden, og viser 
hvorvidt tilgjengelige kontanter på bok samt evt. 
ubenyttet kassekreditt alene kan dekke 
kommunens betalingsforpliktelser (kortsiktig 
gjeld). Nøkkeltallet bør være større enn 0,3. Pr. 



Årsberetning 2015 Andebu kommune  

27 
 

31.12.15 var likviditetsgraden 1,2, noe som er en 
reduksjon på 0,3 fra 31.12.14. 

 
  2015 2014 Endring 

Utvikling arbeidskapital 150 467 148 213 2 254 

        
Driftsinntekter 432 288 417 953         14 335  
Mva investering                       -                     -    

Korrigerte driftsinntekter          432 288           417 953          14 335  

        

Likviditetsutvikling 2015 2014 Endring 

Korrigerte omløpsmidler 241 578 233 266           8 312  
Korrigert kortsiktig gjeld -91 112 -85 053 -6 059 

Korrigert arbeidskapital 150 467 148 213 2 254 
Heftelser på arbeidskapitalen:     0 
Ubrukte lånemidler til investeringer -25 757 -40 716 14 959 
Ubundne/bundne fond investeringer -53 350 -54 245 895 

Driftslikvider 71 359 53 251 18 108 
Bundne driftsfond ekskl. VAR-fond -11 881 -13 837 1 955 

Likvider for ordinær drift 59 478 39 415 20 063 

Arbeidskapital i % av driftsinntektene 34,8 35,5 -0,7 
Likviditetsgrad 1 2,7 2,7 -0,1 
Likviditetsgrad 2 2,6 2,7 -0,2 
Likviditetsgrad 3 1,2 1,5 -0,3 

 
Fig.19: Likviditetsutvikling. Tall i hele tusen. 
 

På grunn av fondsmidler og ubrukte lånemidler har 
kommunen hatt god likviditet i 2015. Ser man 
midler tilgjengelige for ordinær drift opp mot 
korrigert kortsiktig gjeld, har man til 
sammenligning en likviditetsgrad på 0,7. Dette er 
en økning på 0,2 fra foregående år. 
 
En skal også være klar over at disse 
likviditetsgradene er statistiske målinger som viser 
likviditetsforholdet på et gitt tidspunkt (i dette 
tilfelle 31.12). Sesongsvingninger i bl.a. 
kundefordringer, kortsiktig gjeld o.l. kunne påvirke 
likviditetsgraden betydning. Likviditetsgraden bør 
derfor kontrolleres ved jevne mellomrom for å få 
et godt bilde av likviditetsutviklingen. 
 
Tendensen over tid, både når vi ser på likviditeten 
og på soliditeten, er imidlertid at kommunens 
midler sakte forbrukes og nedgangen vil over tid 
medføre utfordringer for kommunens økonomi. 
Det bør etableres en strategi for gjenoppbygging 
samt for å redusere kommunens gjeldsgrad. 
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Rådmann

Organisasjonsavdelingen Økonomiavdelingen

Folkevalgte, stab og felles 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kommunens øverste administrative leder er 
rådmann Stein Rismyhr 
Organisasjonsavdelingen ledes av organisasjonssjef 
Eirin Farmen. Økonomiavdelingen ledes av 
økonomisjef Bertine Myhre.  
 
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 
Kommunereformen og arbeidet med dette var 
sterkt i fokus, kommunesammenslåing for Andebu 
ble vedtatt.  
 
Stort fokus på IA og HMS/IA dag for alle ansatte 
IA dag ble gjennomført på Solhaug 19.juni med 
støtte fra Andebu kommunale pensjonskasse og 
NAV.  
Kommuneplanens samfunnsdel stod ferdig og 
kommunevalget ble gjennomført. 
 
Kjøp av eiendom innenfor tomtefeste ble foretatt 
og flere grunneiendommer med festetomter ble 
overtatt av kommunen.( 18 mill.kr.) 
 
Kunnskapsdokumentet er revidert og utgitt for 
3.gang. 
 

 
 
 
Trygge lokalsamfunn – Andebu kommune er 
sertifisert som det første, nasjonale Trygge 
lokalsamfunnet i Norge. 
 
Trafikksikker kommune - AAndebu kommune har 
inngått en avtale med Trygg trafikk og statens 
vegvesen om å tilfredsstille kravene for å bli en 
Trafikksikker kommune i 2016. 
 
Sommerferietilbud for 7.-10. klasse. 
Aktivitetsuke for barn og unge ble gjennomført 
høsten 2015. En suksesshistorie for de 15 unge 
som deltok. Den vil bli gjennomført også i 2016. 
 
Aktivitetspark på Møyland. Samarbeidsprosjekt 
med Andebu Helselag, Andebu idrettslag og 
Gjensidigstiftelsen. Treningsapparater til utendørs 
aktivitetspark kjøpt inn og satt opp. Ferdigstilles i 
2016. 
 

 
MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 
 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 

1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 

                 

1,44 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial 

ifht endelig regnskapsresultat 

                       

-0,51 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 2 Indikator økonomistyring 2 5 5 5 5 

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 2,2 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 

 

2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 

3 Gjennomført medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

  4 Score medarbeiderundersøkelse -     

 5 Gjennomført vernerunde 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tjenesteproduksjon 1 Gjennomføre beredskapsplan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 2 Øke antall læringplasser fra 4 -6 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

   
 

        

   
 

    

 
MÅLEKORT SENTRALEN 

    Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 9,33 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

Tjenesteproduksjon 1 

Økt timer frivillig innsats på SENTRALEN for 

friskliv og frivillighet med 5 % årlig i forhold til 

2012 tallene. 14524 9260 9720 10200 

 

10710 

 2 

Økt antall personer som er fysisk aktive i tiltak  

gjennomført  av SENTRALEN for friskliv og 

frivillighet, med 10% årlig,  i forhold til 2012 

tallene. 130 74 82 82 99 

 3 

 

Antall 75+  som takker «ja» til hjemmebesøk i 

forhold til årlig Brann- og fallforebyggende 

arbeid 90 % 90% 90% 90% 90% 

 
 
 

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 
Økonomistyring: Staben meldte om et merforbruk 
på 0,5 mill. kr, men endte opp med et 
mindreforbruk på 0,3 mill. kr. Virksomheten slår 
derfor dårlig ut på indikator for økonomistyring, 
hvor det er oppnådd en score på 2 av 6 mulige 
poeng. Av dette utgjør merinntekter knyttet til 
interntjenester på selvkostområdene drøyt 0,1 
mill. kr.  
 
Økonomiavdelingen hadde i 2015 et høyt 
mindreforbruk på 1,1mill. kr, noe som ble 
innarbeidet i samtlige rapporteringer for 2015, og 
hvor merinntekter fra Lardal kommune stod for 
rundt 0,3 mill. kr. Vakante lønnsmidler høsten 2015 
ble holdt tilbake som følge av kommunens totalt 
varslede merforbruk og bidro med 0,8 mill. kr. 
 

Fellestjenestene hadde et merforbruk på nær 0,9 
mill. kr, som i hovedsak skyldtes lønn til 
hovedtillitsvalgte og verneombud, høyere 
kostnader knyttet til AFP samt personforsikringer 
for kommunens ansatte, mens administrasjon og 
organisasjonsavdelingen samlet hadde et 
mindreforbruk på 0,4 mill. kr. Folkehelseprosjektet 
gikk med underdekning på drøyt 0,3 mill. kr. 
 
Medarbeidertilfredshet: Staben har 
gjennomgående hatt et lavt sykefravær i 2015. 
Sentralen og Folkehelseprosjektet hadde samlet 
sett et sykefravær på 9,3 %, noe som skyldes 
langtidsfravær høsten 2015. 
 
Tjenesteproduksjon: Måloppnåelsen for 
tjenesteproduksjon vurderes som tilfredsstillende. 
Det registrerte frivillige arbeidet ved Sentralen har 
økt med 73 %, og utgjør ca. 8,5 dagsverk. 
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RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 29 23,7 

2014 20 16,6 

2013 19 16,3 

2012 19 16,5 

 
Det ble i 2015 foretatt organisatoriske endringer i 
forhold til IKT funksjon, folkehelse, sentralen samt 
rådgiver for internkontroll. 
 
ØKONOMI 
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Staben, Folkevalgte og Felles Utgifter 30 611 28 516 -2 095

Staben, Folkevalgte og Felles Inntekter -6 907 -4 466 2 441

Staben, Folkevalgte og Felles Netto utgift 23 704 24 050 346  

 

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER  

Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i 
prosent av totale brutto driftsutgifter 

 
Figuren viser kommunens brutto driftsutgifter til 
administrasjon og styring, sett i forhold til totale 
brutto driftsutgifter. Vi ser at kommunen har høye 
administrasjonskostnader sett i forhold til 
sammenligningskommunene. 
Administrasjonskostnader, målt i prosent, er stort 
sett høyere for små/ mellomstore kommuner enn 
de er i større kommuner. I tillegg avhenger nivået 
av organisasjonsform, og hvordan man har valgt å 
evt. fordele administrative kostnader ut på 
tjenestenivå. Eksterne undersøkelser av BDO gjort i 
2012 viste at Andebu kommune ikke hadde særlig 
innsparingsmuligheter knyttet til 
administrasjonskostnader. 

 

Kontroll og revisjon – brutto driftsutgifter i 
prosent av totale brutto driftsutgifter 

 
 
Figuren viser totale brutto driftsutgifter til styring 
og kontrollvirksomhet, sett i forhold til 
kommunens totale brutto driftsutgifter.  

Antall frivillige timer ved Sentralen 

 

Antall frivillige timer ved Sentralen har økt kraftig 
de siste årene, jfr. figuren over samt kommentarer 
til måloppnåelsen ovenfor. 

 
AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 
Virksomheten hadde et mindreforbruk på 0,3 mill. 
kr. Avviket er kommentert under målekortet 
ovenfor. Virksomheten måtte etter 
kommunestyrevedtak i 2015 dekke en god del 
kostnader innenfor egen ramme, noe som gjorde 
at prognosen som ble levert løpende gjennom året 
ble noe svakere enn endelig regnskapsresultat. I 
ettertid ser man at det burde ha vært foretatt en 
budsjettjustering for at man skulle hatt fullstendig 
oversikt. 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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Oppvekst og kultur 

 

Ansvarsområdet ledes av kommunalsjef Bjørn 
Sverre Aamodt 
 
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 
 
Kommunalsjefen leder en spennende og 
utfordrende sektor. Det vises til de enkelte 
virksomheters årsberetninger når det gjelder 
aktiviteter og resultater. Som det fremgår, skjer 
det svært mye på «oppvekstfronten» i kommunen. 
Når en ser tilbake på 2015, vil det på 
kulturområdet være Hælja hime, arrangementer 
på biblioteket og virksomhetens bidrag i 
forbindelse med sentrumsplanlegging som har syns 
mest utad. Barnehagevirksomheten har klart å gi 
plass til alle som rett på dette, og våre barnehager 
«er fylt til randen». Ungdomsskolen utpekte seg på 
gode eksamensresultater og var nest best i 
Vestfold på grunnskolepoeng.  
 
Andebus utfordring som vekstkommune merkes 
godt i sektoren.   Dette merkes godt gjennom økt 
press på barnehagene, Andebu skole og Kodal 
skole når det gjelder behov for nye arealer.                                       
 
 
 
 
Samlet for sektoren:  
 

 

 
 
 
Barnehagene har stor søkning av søkere, og det er 
ikke plass til alle som søker. Takket være 
samarbeid med Smiehavna Gårdsbarnehage og at 
noen benytter barnehageplass utenfor kommunen, 
kan vil tilby plass til de med lovfestet rett, men 
ventelistene er lange for de som søkte etter fristen, 
som har barn født senere enn 1. september og de 
som kommer flyttende til kommunen i løpet av 
året.    Fra og med 2016 skal også de barn som er 
født i september og oktober få rett til plass. Det er 
også kostbart å ha barn fra Andebu kommune i 
barnehager utenfor kommunen. 
 
Planene for Kodal skole er i gang og vil bli 
konkretisert i løpet av våren 2016. Politiske vedtak 
som har sikret fortsatt drift ved Høyjord skole kan 
være et viktig bidrag for også å øke tilflytting til 
den nordre delen av kommunen. Personalet i 
virksomhetene er godt kvalifisert og stabilitet og 
positive medarbeider-undersøkelser viser at vi har 
gode arbeidsplasser. Dette kommer barn og unge 
til gode. 
 
 

  
 
Det har i 2015 ikke vært investeringer rent 
bygningsmessig i sektoren. Men det har vært et 
stort løft innenfor IKT. Kommunens IKT-avdeling, 
som består av tre personer i ulike 
stillingsstørrelser, har gjort en flott jobb sammen 
med personalet i skolene slik at Andebu nå er blant 
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de ledende innenfor gode skoleløsninger på IKT-
fronten i Vestfold.  
 
Av mindre investeringer er det benyttet kr. 
300.000 til inventar og utstyr på skolene.  
 
Virksomhetsleder for barnehagene har de to siste 
årene tatt utdanning innen PMTO/TIBIR-området 
innenfor sin stillingsprosent. 2 PMTO-terapeuter 
står arbeider nå aktivt med hjelp til foreldre som 
ønsker og trenger dette. Dette arbeidet gir økt 
satsing på kommunens overordnede mål om 
«Tidlig innsats med nye løsninger.» 

Det arbeidet virksomhetsleder for kultur har utført 
i forbindelse med sentrumsplanen, har vært et 
viktig grunnlag for videre planlegging. I tillegg 
trekkes biblioteket fram som et stort aktivum i 
sentrum. Besøkstallene stiger jevnt. 

Andebu kommunes verdier 

Nær 

Grønn 

Kreativ 

forsøkes gjennomført i barnehager og skoler 
gjennom omsorg, gode naturopplevelser og 
miljøbevissthet samt forsøke å finne nye løsninger 
for å utnytte både økonomiske og personalmessige 
ressurser på en best mulig måte.  

UTVALGTE INDIKATORER 

Skoleporten – Nasjonale prøver 5. trinn 2015 
Resultater for hver enkelt skole ligger under  
virksomhetene. 

Indikator og 

nøkkeltall 

2014-

2015 

2015-

2016 

Engelsk 47 46 

Lesing 48 48 

Regning 49 50 

 

Resultatene for barnetrinnet viser en liten 

nedgang i engelsk og fremgang i regning. 

Ungdomsskoleresultatene finnes under 

kapittelet til ungdomsskolen. 

 
 
 

Skoleporten – Elevundersøkelsen 7. trinn 2015 
Enhet: Andebu kommune 
Andebu kommune, Grunnskole, Læringsmiljø, 
Elevundersøkelsen 2013-2015, Alle eieformer, 
2014-2015, Trinn 7, Begge kjønn 

Skoleporten - 
Elevundersøkelsen        

2013-2016       

Enhet: Andebu kommune       

Andebu kommune, Grunnskole,        

Elevundersøkelsen 2013-2016,        

Alle eierformer, Trinn 7, Begge 
kjønn       

 

Indikator og 
nøkkeltall 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Læringskultur 4,2 4,2 4,1 

Elevdemokrati og 
medvirkning 

4,2 4,1 3,9 

Faglig utfordring 4,0 4,0 4,0 

Felles regler 4,6 4,4 4,3 

Trivsel 4,6 4,4 4,3 

Mestring 4,1 4,1 4,0 

Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,3 

Motivasjon 4,2 4,3 3,9 

Vurdering for læring 4,3 4,1 3,9 

Støtte hjemmefra 4,5 4,4 4,3 

Mobbing på skolen 1,2 1,2 1,3 
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Administrasjon skole, 
barnehage og kultur 
 
Ansvarsområdet ledes av kommunalsjef Bjørn 
Aamodt 

 
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 
 
Det vises til innledningskapittelet og 
virksomhetskapitlene. 
 
Administrasjonen i sektoren er stabil. 
Rådgiverstillingen som ble tilført administrasjonen 
på skoleområdet i 2014 (20%), har gitt større fokus 
på utviklingsarbeid, kvalitetssikringsarbeid og 
utarbeidelser av rutiner i KSS. Dette har hevet 
nivået på sektoren vesentlig, og tjenestene ut til 
skolene har blitt vesentlig styrket. 

Som nevnt innledningsvis har virksomhetsleder for 
barnehager påtatt seg et betydelig meransvar for 
God oppvekst i kommunen. Hennes engasjement 
som PMTO-terapeut og pådriver or tverrsektorielt 
arbeid gir resultater. Barnehagestyrerne tar  et 
betydelig ansvar for driften og sektoren fungerer 
godt. 

 

 

I og med at virksomhetsleder for kultur har vært 
langtidssykemeldt i 50 % av sin stilling også 
vårhalvåret 2015 og har brukt resten av stillingen 
til å arbeide med sentrumsplanen, har 
kommunalsjefen fungert som virksomhetsleder på 
kultur. 

Dette har selvsagt ført til mindre tett oppfølging av 
medarbeidere i denne virksomheten, men de har i 
veldig stor grad vært «selvgående» og utført sitt 
arbeid på en svært god måte. Det vises til 
årsmelding for kulturområdet. 

 
 
MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 
 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator Resultat 2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 

                 

-10,79 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 

tertial ifht endelig regnskapsresultat 

                                         

-10,30 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 2 Indikator økonomistyring 0     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt 

og legemeldt 

 

5 % 5 % 5 % 5 % 

Tjenesteproduksjon      

1. Øke læringsutbytte – jfr. 

nedenstående tiltak 

 

    

  

2. Øke motivasjon, trivsel og arbeide 

mot 0-visjon mht. mobbing 

 

    

  

3. Styrke samarbeidet hjem-skole (jfr. 

foreldreundersøkelsen) 
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KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 

Økonomistyring 
Det er et avvik på hele 10%. Administrasjonen, 
ansvar 200, viser et regnskapsresultat som 
budsjett.  
De store avvikene kommer på ansvar 219. 
Det er et stort avvik på skyssutgifter på kr. 
380.000. Behovet for skoleskyss har økt langt 
utover det en la til grunn ved budsjettutar-
beidelsen for 2015. 
Det er en overskridelse på utgifter til andre 
kommuner og private skoler på hele kr. 
760.000. Dette skyldes flere elever i foster-
hjem og elever som benytter private skoler. 
Disse har i svært stor grad spesialundervisning 
og Andebu kommune må dekke dette.  
 
Medarbeidertilfredshet 
Det har ikke vært sykefravær på området 
 
Medarbeiderundersøkelse 
10 faktor er gjennomført med positive resultater. 
 
Vernerunde 
Ikke gjennomført. Kontorforholdene er tilfreds-
stillende.  
 
Tjenesteproduksjon 
Det vises til tabeller. 
 
RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 6 2,9 

2014 4 2,3 

2013 4 2,3 

2012 3 2,1 

 

Det har vært en økning på 50 % stilling fra 
01.08.2015. Dette er PMTO-terapeuten som 
kombinerer sin stilling som sosiallærer og leder for 
tiltaksteamet i kommunen. 
 
 
ØKONOMI 
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Adm Skole, Bhg, Kultur Utgifter 17 846 15 969 -1 877

Adm Skole, Bhg, Kultur Inntekter -7 529 -6 657 872

Adm Skole, Bhg, Kultur Netto utgift 10 317 9 312 -1 005  

 

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER  

Andel elever som får spesialundervisning (%) 

Kommune 2012 2013 2014 2015 

Andebu 12,3 10,7 11,0 11,7 

Hof 7,4 5,2  4,0 4,7 

Holmestrand 8,9 7,4 6,0 7,6 

Re 9,3 8,2 7,2 5,8 

Stokke 8,5 8,8 10,5 11,5 

Sandefjord 8,5 8,8 9,7 9,6 

 
Korrigerte brutto driftsutgifter 
grunnskolesektoren* 

 

 
 
*(202,215,222,223-også skyss og SFO) 

Netto driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger 6-
15 - kun undervisningsrelaterte utgifter(202) 

 
 
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per 
innbygger 6-15 år  

 
 

 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 
JFR. MÅLOPPNÅELSEN 
 
Økonomistyring 
Det er et overforbruk på området. De største 
overskridelsene ligger på 
- lønnsutgifter skolene (forklares under hver enkelt 
skole) 
-utgifter til andre kommuner pga. foster-  
  hjemsplassering 
-skoleskyss 
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Andebu skole 
Enheten ledes av rektor Stine Borg 

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 
Første halvdel av 2015 ble skolen ledet av 

inspektør  Elisabeth Rød, som da fungerte som 

rektor samt at to andre lærere delte på 

inspektørjobben. Skolen fikk ny rektor 01.08.2015. 

Andebu skole har et stadig økende tilfang av 

elever. 

 

Faglig: Satsingsområdet Vurdering for læring har 
vært svært viktig for å heve kvaliteten på opplær-
ingen og gi et større læringsutbytte for elev-ene. 
Prosjektet er avsluttet, men metodikken er 
videreført i vanlig drift. Skolen har valgt å 
videreføre arbeidet og en lærer fungerer som 
koordinator for utviklingsarbeidet. Vi ønsker at vår 
vurdering skal skje på en måte som gjør at elevene 
blir mer motiverte og lærer mer. 
Det har vært gjennomført Systematisk observasjon 

av lesing (SOL) for å kartlegge lesing og fremme 

leseferdighet. Skolen har 2 ressurspersoner innen 

SOL. Alle klasene «soler» nå elevene, og tiltak blir 

satt inn på det nivået eleven befinner seg.  

Et vellykket tiltak er innføring av læringspartner. 

Elevene får en eller to klassekamerater de sitter 

sammen med i en periode for å lære av og med. 

Kriterier for et vellykket samarbeid utarbeides og 

elevene lærer hverandre å kjenne på flere 

områder.  

 

Fagplaner i norsk, engelsk og matematikk er hentet 

fra Drammen og tilpasset vår skole. Fagplaner i 

øvrige fag er laget i felleskap med Høyjord og Kodal 

skoler. Skolen hadde gjerne sett bedre resultater 

på nasjonale prøver. I lesing ligger vi på snittet, 

mens vi ligger noe under snittet i engelsk og 

regning. 

  

Tidlig innsats: Ressurser er satt inn spesielt i lesing 

på 1.-3. trinn 

 

Leksehjelp: Tilbud om leksehjelp gis i tråd med 
forskriften. Dette året gis det tilbud til elever på 3.-
7. trinn. Det er en utfordring med mange elever 
som trenger hjelp i forhold til disponibel 
bemanning. Vi benytter assistenter som 
leksehjelpere. 
 

 

 
 
 
SFO: Det nye bygget fungerer fint. Vi har en aktiv 
SFO-leder som setter mange ideer ut i livet. Av  
populære tiltak kan «Høstmarkedet» nevnes. Her 
ble det servert mat og solgt hjemmelagede 
produkter. 
 
Sosialt: Skolen har en sosial plan som alle trinn 
jobber etter. Positiv psykologi, karakteregenskaper 
og ferdigheter står sentralt her.  
Resultatene på elevundersøkelsen for 2015 var 

også i år svært positiv. Skolen har i tillegg en egen 

trivselsundersøkelse som foretas 2 ganger i året.  

Flere trivselsfremmende tiltak benyttes for å 

utvikle elevenes sosiale kompetanse. Hver måned 

arrangeres det fellessamlinger der trinnene har 

ansvar hver sin gang. På disse samlingene deles 

«Gullkosten» ut, en premiering til klassen som har 

det mest ryddig i klasserommet og i garderoben. 

Skolen har trivselsledere som er valgt til oppgaven 

av klassen sin. Disse legger til rette for aktiviteter i 

friminuttene og bidrar til å skape gode relasjoner 

mellom elevene. 

 

Trivsels og mobbeproblematikken er tatt opp i 

elevrådet med rektor og ordfører til stede. 

Samtalen dreide seg om hvordan elevene har det i 

klassen, om det er elever på skolen som ikke har 

det bra og hva vi kan gjøre for at alle skal trives. I 

tillegg er arbeidet med skolens psykososial miljø et 

selvsagt tema i møte med foreldrene. Nytt av året 

er luene med påskriften «Mot mobbing». Målet er 

at alle elevene ved Andebu skole skal få en slik lue i 

løpet av tida de er elever her hos oss og at vi 

samtidig setter fokus på hva det vil si å være mot 

mobbing.  

 

Skolens årlige forestilling i Andebuhallen ble også i 

2015 en stor suksess. To godt besøkte forestillinger 
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med temaet «Jorda rundt» ga både elever og 

publikum en flott opplevelse.  

Andebu skole er er praksisskole for Høgskolen. 

Lærerstudenter beriker miljøet både blant elever 

og ansatte i sine praksisperioder.  

 
MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 
 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator Resultat 2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 

                                

-5,77 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial 

ifht endelig regnskapsresultat 

                            

-3,95 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 3 Indikator økonomistyring 0     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 

 

4,1% 5 % 5 % 5 % 5 % 

Tjenesteproduksjon      

1. Øke læringsutbytte – jfr. nedenstående 

tiltak 

 

    

  

2. Øke motivasjon, trivsel og arbeide mot 0-

visjon mht. mobbing 

 

    

  

3. Styrke samarbeidet hjem-skole (jfr. 

foreldreundersøkelsen) 

 

        

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 
Økonomistyring: Avvikene er store på lønn. En 
krevende elevgruppe både i skolen og på SFO har 
ført til at bemanningen måtte økes i forhold til 
budsjetterte årsverk.  Tilflytting og nye elever på 
første trinn med store spesielle behov, har ført til 
at det ikke var mulig å foreta den reduksjonen som 
var planlagt i 2015. I og med at det måtte settes 
inn vikar for rektor, og ny rektor var på plass først 
01.08.2015. 
 
Medarbeidertilfredshet: Skolen har et svært lavt 
sykefravær. Under måltallet på 5%. Vernerunde og 
medarbeidersamtaler er gjennomført, mens 
medarbeiderundersøkelse avventes til verktøyet 
foreligger. 
 
Tjenesteproduksjon: Nasjonale prøver ligger noe 
under fylkesnivået i engelsk og regning og likt på 
lesing. Mobbeundersøkelser viser svært liten grad 
av mobbing. Indikatoren er 1,0. 
 
RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 45 36,8 

2014 44 34,7 

2013 45 36,2 

2012 45 35,2 

 
 

 

Nasjonale prøver 

Indikator og 
nøkkeltall 

2014-
2015 

2015-
2016 

Andebu skole - 
Engelsk 

45 44 

Andebu 
kommune - 
Engelsk 

47 46 

Vestfold fylke - 
Engelsk 

49 49 

Nasjonalt - 
Engelsk 

50 50 

Andebu skole - 
Lesing 

48 44 

Andebu 
kommune - 
Lesing 

48 48 

Vestfold fylke - 
Lesing 

49 49 

Nasjonalt - 
Lesing 

50 50 

Andebu skole - 
Regning 

49 44 

Andebu 
kommune - 
Regning 

49 50 

Vestfold fylke - 
Regning 

49 50 

Nasjonalt - 

Regning 
50 50 
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ØKONOMI 
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Andebu skole Utgifter 25 905 25 152 -753

Andebu skole Inntekter -4 546 -4 958 -412

Andebu skole Netto utgift 21 359 20 194 -1 165  

 

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 
Lønnsutgifter både i skolen og på SFO er større enn 
budsjettert da det har vært nødvendig å styrke 
denne pga. ressurskrevende undervisningsforhold. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTVALGTE INDIKATORER  

Elevtall tre siste år 

 
 
Elevtallene svinger noe fra år til år. I skoleåret 
2015/2016 har Andebu skole 264 elever pr. 
01.10.2015. Elevtallet økte ytterligere utover 
høsten. 
 
 
Antall elever som benytter SFO 2015/2016 
 

  Antall Ant. elever  % av elever  

  elever 1.4. trinn 1. - 4. trinn 

Andebu skole 97 144 67,4 

Høyjord skole 32 52 61,5 

Kodal skole 47 91 51,6 

 
I skoleåret 2015/2016 har Andebu skole 97 elever 
som benytter skolefritidsordningen. Dette utgjør 
drøyt 67,4 % av elevmassen på 1. – 4. trinn. 
 

 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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Høyjord skole 
Enheten ledes av rektor Hege Schrøder-Nielsen 

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 
Skolen fikk ny rektor 01.08.2016. Hege Schrøder-
Nielsen overtok etter Kjell Are Myrnes, som hadde 
ledet skolen siden 2006. 
 
Det viktigste satsingsområdet i 2015 har vært 
videreføring av VFL (vurdering for læring). På 
Høyjord skole er planboka et viktig verktøy i denne 
prosessen. Det er også politisk bestemt at det skal 
gjennomføres et forsøk med å skrive skriftlige 
årsvurderinger og forberedelsen til dette har også 
hatt fokus i 2015. 
 
Høyjord skole fylte 50 år i 2015 noe som ble 
behørig feiret i grunnskolens uke. Skolens 
bursdagsønske om ny fane ble oppfylt,  og 17. mai 
2016 vil den tas i bruk. 
 
SOL (Systematisk Observasjon av Lesing) er en 
metodikk for å kartlegge lesing og fremme 
leseferdighet. Dette gjennomføres også på alle 
skoler og gjøre elevene til bedre lesere. Skolen har 
stort fokus på de grunnleggende ferdighetene på 
alle trinn. Skolene har stort fokus på å bruke 
naturen som læringsarena og er med i prosjektet 
Den naturlige skolesekken. Skolen har med hjelp av 
foreldrene fått ferdigstilt egen kanobu.  
Høyjord skole har musikkundervisning av svært høy 
kvalitet. De samarbeider med Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold, og skolen  er en 
foregangsskole på området.  
Det er fokus på bruk av ulike verktøy og 
læringsstrategier for å forbedre den tilpassede 
opplæringa. 
 
Ledelsen har skolevandring og tett oppfølging av 
lærerne som fast agenda. Høyjord skole har over år 
hatt gode resultater på nasjonale prøver (jfr. 
vedlegg). Høsten 2015 startet også lærerne med 
metoden “Lesson study” med fokus på å planlegge 
god undervisning som har fokus på elevenes 
læring. Dette var vellykket og vil fortsette fremover 
slik at vi stadig blir bedre på å legge til rette for at 
det skjer læring. 
 
På IKT siden har skolen gått over til å bruke Office 
365 som lagringsplattform.  

 
 
 
Leksehjelp gjennomføres på alle trinn, mens 
skoleskyssen gjør at ordningene ikke fungerer 
optimalt. Tidlig innsats ivaretas  gjennom lesekurs 
og mattekurs for de elevene som trenger ekstra 
oppfølging.  Skolen har en SFO av høy kvalitet. De 
bruker uteområdet aktivt. 
 
Skolen arbeider aktivt for å forebygge mobbing 
gjennom bruk av Zero-programmet, 
mobbemanifest og jevnlige trivselstiltak. 
Elevundersøkelsen viser at det er lite mobbing på 
skolen. Skolen bestreber seg på å være fleksibel i 
forhold til tiltak som kan bedre elevenes 
psykososiale miljø og være tett på elevene. Skolen 
har som mål å lage en helhetlig handlingsplan for 
et godt psykososialt miljø med en forebyggende 
profil. 
 
Skolen har en stor utfordring i og med at elevtallet 
er lavt. Fra og med 2017 «fases» Vivestadelevene 
ut av Høyjord skole for å overføres til Ramnes. 
Elevtallet kan da komme ned på et så lavt tall som 
70. Det blir krevende og beholde en stabil og god 
lærerstab i et lite miljø i årene framover. Høsten 
2015 har elevtallet ligget på 100 elever. Vi ser at 
flere og flere elever har utfordringer faglig og\eller 
sosialt og det utfordrer oss. 
 
9 % av elvene har enkeltvedtak etter§ 5,1 – 
spesialundervisning. 
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MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator Resultat 2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 

                         

-7,40 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial 

ifht endelig regnskapsresultat 

                        

-1,71 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 3 Indikator økonomistyring 0     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 

 

4,5% 5 % 5 % 5 % 5 % 

Tjenesteproduksjon      

1. Øke læringsutbytte – jfr. nedenstående 

tiltak 

 

    

  

2. Øke motivasjon, trivsel og arbeide mot 0-

visjon mht. mobbing 

 

    

  

3. Styrke samarbeidet hjem-skole (jfr. 

foreldreundersøkelsen) 

 

        

 

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 
 
Økonomistyring: 
 Det er et avvik på 7,4 % av netto budsjett. I forhold 
til bruttobudsjett er avviket 4,3%. 
 
Medarbeidertilfredshet:  
Sykefraværet var på 4,5 %, dvs. 0,5 prosentpoeng 
under måltallet.  10 faktor er gjennomført. 
Medarbeidersamtaler er gjennomført. 
Vernerunde er gjennomført. 
 
Tjenesteproduksjon:  
Skolen gjør det godt på nasjonale prøver i lesing og 
regning. Det arbeides bevisst med å bedre 
engelskresultatene. Elevundersøkelsen viser en 
nærmest mobbefri skole. Indikatoren er 1,1  
 
RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 21 16,8 

2014 20 16,4 

2013 24 17,9 

2012 24 18,3 

 

ØKONOMI 
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Høyjord skole Utgifter 12 028 10 995 -1 033

Høyjord skole Inntekter -5 117 -4 560 557

Høyjord skole Netto utgift 6 911 6 435 -476  

 

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 
Dette er omtalt også under måloppnåelsen.  

 
 
 
 

UTVALGTE INDIKATORER  

Nasjonale prøver 
 

Indikator og 
nøkkeltall 

2014-
2015 

2015-
2016 

Høyjord skole - 
Engelsk 

47 45 

Andebu kommune - 
Engelsk 

47 46 

Vestfold fylke - 
Engelsk 

49 49 

Nasjonalt - Engelsk 50 50 

Høyjord skole - 
Lesing 

50 50 

Andebu kommune - 
Lesing 

48 48 

Vestfold fylke - 
Lesing 

49 49 

Nasjonalt - Lesing 50 50 

Høyjord skole - 
Regning 

50 56 

Andebu kommune - 
Regning 

49 50 

Vestfold fylke - 
Regning 

49 50 

Nasjonalt - Regning 50 50 

 

 

 

 

 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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Elevtall 

 

 

Elevtallene er svært stabilt fra år til år. I skoleåret 
2015/2016 har Høyjord skole 100 elever pr. 
01.10.2015. 

 Antall elever som benytter SFO 2015/2016 
 

  Antall Ant. elever  % av elever  

  elever 1.4. trinn 1. - 4. trinn 

Andebu skole 97 144 67,4 

Høyjord skole 32 52 61,5 

Kodal skole 47 91 51,6 
 

   

  

 
I skoleåret 2015/2016 har Høyjord skole 32 elever 
som benytter skolefritidsordningen. Dette utgjør  
61,5 % av elevmassen på 1. – 4. trinn. 
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Kodal skole 
Enheten ledes av rektor Anette Andal 

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 
Skolen fikk ny rektor fra og med 01.08.2015. 
Anette Andal overtok etter Tone Langerud, som 
hadde vært rektor ved skolen siden 2008. 
 
Det viktigste satsingsområdet i 2015 har vært 
Vurdering for Læring. Dette har vært et 
fellesprosjekt for alle skolene i kommunen. 
Området er svært viktig for å heve kvaliteten på 
opplæringen og gi et større læringsutbytte for 
elevene. Undersøkelser og statistikk viser at dette 
har vært et svært vellykket prosjekt.  Prosjektet i 
seg selv med egen prosjektleder er avsluttet, men 
metodikken er nå videreført i vanlig drift. 
 
SOL (Systematisk Observasjon av Lesing) er en 
metodikk for å kartlegge lesing og fremme 
leseferdighet. Dette gjennomføres også på alle 
skoler og gjøre elevene til bedre lesere. Fagplaner i 
norsk, matematikk og engelsk er utarbeidet på 
grunnlag av det som benyttes i Drammen, mens 
øvrige planer er utarbeidet av skolene i Andebu i 
fellesskap. Skolen har jobbet systematisk over tid, i 
forhold til elever som har utfordringer i samspill 
med andre. 
Skolen samarbeider med  BUPA, PPT, Glenne 
Senter for autisme,  barnevern, psykisk 
helsetjeneste,  mm. om elevenes lærings- og 
psykososiale miljø. 
 
 Skolen har et nært og godt samarbeid med 
foreldre og lokalmiljø for øvrig. Skolen og FAU 
(foreldrenes arbeidsutvalg) har et tett samarbeid. 
FAU arbeider målbevisst ut i fra skolens 
verdigrunnlag: Grepa. 

 

 
 
SFO har i 2015 hatt ca. 47 barn, dvs. 51,6 % av 
kullet på 1.-4. trinn. Her serveres varm mat en gang 
pr. uke og det legges vekt på å gi gode 
naturopplevelser der to dager i uka er faste 
turdager.  
 
Elevrådet ved skolen gjør en god jobb og er bl.a. 
medvirkende i salg av yoghurt og juice i tillegg til at 
de er medvirkende for å skape et godt og 
mobbefritt skolemiljø gjennom ulike trivselstiltak. 
 
Kodal skole er 50 år i 2016, og den bærer preg av 
dette. Planlegging av renovering og utbygging er 
satt i gang. Det foreligger en tilstandsrapport for 
skolen. Den konkluderte med at skolen bør rives og 
ny bygges opp. Det er foreløpig satt av 100 
millioner til dette. Med de planer som nå ligger i 
kommuneplanens arealdel, vil det være stor tilgang 
på nye tomter og nye boligområder i Kodal. Dette 
kan føre til en sterk vekst i folketallet og med det 
elevtallet ved skolen. 
 
Andelen elever med spesialundervisning etter 
enkeltvedtak er 11,4 %.                                           

 
MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 

                        

-7,44 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial 

ifht endelig regnskapsresultat 

                        

-1,38 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 3 Indikator økonomistyring 1     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 

 

8,29% 5 % 5 % 5 % 5 % 

Tjenesteproduksjon      

1. Øke læringsutbytte – jfr. nedenstående 

tiltak 

 

    

  

2. Øke motivasjon, trivsel og arbeide mot 0-

visjon mht. mobbing 

 

    

  

3. Styrke samarbeidet hjem-skole (jfr. 

foreldreundersøkelsen) 
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KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 
Økonomistyring:  
På grunn av spesielle forhold ved Kodal skole har 
det de siste årene vært nødvendig med en styrket 
bemanning.  Det er et negativt resultat på 7,44% 
eller ca. 1 million kroner.  Av dette skyldes kr. 
200.000 mindreinntekter på SFO da antall elever 
som benytter tilbudet er redusert og flere har gått 
over til halv plass. 
Det resterende er i hovedsak overforbruk på lønn 
pga. styrket bemanning. 
 
Medarbeidertilfredshet: 
Sykefraværet ved skolen er høyt. 8,29 % er godt 
over måltallet. Dette skyldes i første rekke lang-
tidssykemelding. Medarbeider-samtaler og 
vernerunde er gjennomført. 
 
Tjenesteproduksjon:  
Skolen ligger over landsgjennomsnittet i både 
engelsk, lesing  og regning. Detter meget bra.  
Når det gjelder mobbing ligger skolen over både 
kommune-, fylke- og landsgjennomsnittet (1,4 i 
forhold til 1,2).  
 
RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 33 25,4 

2014 35 26,3 

2013 33 25,1 

2012 33 23,5 

 

ØKONOMI 
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Kodal skole Utgifter 18 162 17 416 -746

Kodal skole Inntekter -3 102 -3 399 -297

Kodal skole Netto utgift 15 060 14 017 -1 043  

 

 
UTVALGTE INDIKATORER  

Antall elever 

 

Elevtallene svinger noe fra år til år. I skoleåret 
2015/2016 har Kodal skole 158 elever. 
 
Antall elever som benytter SFO 2015/2016 

  Antall Ant. elever  % av elever  

  elever 1.4. trinn 1. - 4. trinn 

Andebu skole 97 144 67,4 

Høyjord skole 32 52 61,5 

Kodal skole 47 91 51,6 
 

   

  

 
I skoleåret 2015/2016 har Kodal skole 47 elever 
som benytter skolefritidsordningen. Dette utgjør 
drøyt 51,6 % av elevmassen på 1. – 4. trinn 
 
Indikator og 
nøkkeltall 

2014-
2015 

2015-2016 

Kodal skole - Engelsk 49 51 

Andebu kommune - 
Engelsk 

47 46 

Vestfold fylke - 
Engelsk 

49 49 

Nasjonalt - Engelsk 50 50 

Kodal skole - Lesing 47 50 

Andebu kommune - 
Lesing 

48 48 

Vestfold fylke - 
Lesing 

49 49 

Nasjonalt - Lesing 50 50 

Kodal skole - Regning 49 53 

Andebu kommune - 
Regning 

49 50 

Vestfold fylke - 
Regning 

49 50 

Nasjonalt - Regning 50 50 

 

 

 

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 

Dette er omtalt også under måloppnåelsen.  

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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Andebu ungdomsskole 

Enheten ledes av rektor Erik Rune Hagen 

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 
Det har ikke vært vesentlige endringer eller 
innføring av nye ting på ungdomstrinnet i 2015.  

Avgangselevene våren 2015 gikk ut med så høye 
grunnskolepoeng at skolen plasserte seg nest 
høyest i Vestfold. Om dette var et spesielt kull med 
dyktige elever eller om skolen har maktet å heve 
nivået generelt, vil tiden vise. Det er resultater 
over flere år som er viktig.   

Skolen fortsetter å markere seg på det kulturelle 
planet med mange dyktige elever innen musikk og 
teater. DROPP – revyen 2015 ble igjen en stor 
suksess.  

Det er fortsatt en utfordring for skolen at flere av 
de ansatte er frikjøpt for å utføre kommunale verv. 

 

Skolen videreførte prosjektet – Ungdomstrinn i 
utvikling i 2015. Med egen ressurslærer på 
satsningsområdet – lesing i alle fag har både lærere 
og elever fått mye ut av prosjektet.  

Høsten 2015 ble det igangsatt et stort arbeid 
innenfor vurdering. Formålet er å gjøre 
opplæringen med mål og kriterier mer tydelig for 
elevene. Arbeidet skal føre til endringer i 
årsplanene og periodeplanene for fag.  

 
MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 

-0,52 % 

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial ifht 

endelig regnskapsresultat 

-2,35 % 

1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 3 Indikator økonomistyring 2     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 3,15 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

Tjenesteproduksjon      1. Øke læringsutbytte – jfr. nedenstående tiltak      

  

2. Øke motivasjon, trivsel og arbeide mot 0-

visjon mht. mobbing 

 

    

  

3. Styrke samarbeidet hjem-skole (jfr. 

foreldreundersøkelsen) 

 

        

 
KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 
Økonomistyring: Regnskapet viser et underskudd 
på kr. 90.000,-, mao et regnskap omtrent i  balanse 
med budsjett. 
 
 
Sykefraværet:  
Dette er blant de aller laveste av kommunens 
virksomheter og desidert lavest også innenfor 
skolesektoren. 
 
Medarbeiderundersøkelse: 
10 faktor er gjennomført med positive 
tilbakemeldinger. 
 
 
 

 
Tjenesteproduksjon: 
På nasjonale prøver på 9. trinn gjør skolen det  
godt og ligger på  fylkes- og landsgjennomsnittet. 
På 8. trinn er resultatene meget gode. Her ligger 
resultatene over snittet både for fylket og 
nasjonalt i lesing og regning. 
 
Eksamensresultatene : 
Det var jevnt over gode eksamensresultater. Dette 
gjenspeiles også i grunnskolepoeng der 
ungdomsskolen ligger svært høyt i 2015.  
 
Foreldreundersøkelsen: 
 Ikke gjennomført i 2015. 
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RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 40 30,6 

2014 39 30,2 

2013 37 27,8 

2012 35 27,5 

 
Skolen har fått tilført tre ekstra lærerårsverk 
gjennom statlige tilskudd. 
 
ØKONOMI 
 
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Andebu ungdomsskole Utgifter 21 650 21 371 -279

Andebu ungdomsskole Inntekter -4 324 -4 136 188

Andebu ungdomsskole Netto utgift 17 325 17 235 -90  

 
UTVALGTE INDIKATORER  

Skoleporten – Nasjonale prøver 8. trinn 2015 
 

Indikator og nøkkeltall 
2014-
2015 

2015-
2016 

Andebu kommune - 
Engelsk 

48 48 

Vestfold fylke - Engelsk 50 49 

Nasjonalt - Engelsk 50 50 

Andebu kommune - Lesing 48 52 

Vestfold fylke - Lesing 50 50 

Nasjonalt - Lesing 50 50 

Andebu kommune - 
Regning 

50 53 

Vestfold fylke - Regning 50 50 

Nasjonalt - Regning 50 50 

 
 
Skoleporten – Nasjonale prøver 9. trinn 2015 

Indikator og nøkkeltall 
2014-
2015 

2015-
2016 

Andebu kommune - Lesing 55 51 

Vestfold fylke - Lesing 54 53 

Nasjonalt - Lesing 54 53 

Andebu kommune - 
Regning 

53 54 

Vestfold fylke - Regning 53 53 

Nasjonalt - Regning 53 54 

 

 
 
 

Elevundersøkelsen 2013-2016 
Indikator og 
nøkkeltall 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Læringskultur 3,4 3,6 3,8 

Elevdemokrati 
og medvirkning 

3,3 3,4 3,3 

Faglig utfordring 4,1 4,4 4,4 

Felles regler 3,6 3,8 4,0 

Trivsel 4,1 4,2 4,3 

Mestring 3,9 3,9 3,9 

Utdanning og 
yrkesveiledning 

3,9 4,1 4,3 

Støtte fra 
lærerne 

3,9 4,0 4,1 

Motivasjon 3,5 3,6 3,6 

Vurdering for 

læring 
3,3 3,1 3,3 

Støtte 
hjemmefra 

3,8 3,7 4,0 

Mobbing på 
skolen 

1,2 1,2 1,2 

 

 

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 

Det er intet avvik å forklare. 

 

 

 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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Virksomhet Kultur 
Virksomheten består av 4 fagavdelinger : 
Ledelse/kulturadministrasjon, Bibliotek, 
Kulturskole og Kunst- og kulturformidling.  
Virksomhetsleder er Beate Apall-Olsen 
 
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 
Ledelse: Som følge av virksomhetsleders fortsatte 
engasjement ifm Sentrumsplan Andebu første 
halvår 2015 ble virksomheten ledet av kommunal-
sjefen fram til 20.07.15. 
 
Tjenesteyting generelt: Virksomhet kultur jobber 
svært tverrfaglig. Av Kommuneplanens 81 mål er 
42 direkte relatert til kulturs ansvarsområder.  
Der det satses ressurser, kommer resultatene!  
 
Årsmelding 2014 la vekt på lokale forhold. For 2015 
er fokuset rettet mot det brede, regionale samar-
beidet som ansatte har, og som er en forutsetning 
for svært mye av virksomhetens tjenesteproduk-
sjon både faglig og økonomisk. 
 
Det er etablert en positiv faglig og kollegial kontakt 
med fremtidige kolleger i SAS - kommunene. 
 
Den kulturelles skolesekken, DKS leverte 21 ulike 
produksjoner, 10 av dem som workshops for å gi 
elevene anledning til selv å delta i skapende 
prosesser. Hele 65 arrangementer ble gjennomført 
fordelt til 3472 elever. 
 
Den kulturelle spaserstokken DKSS ble for siste 
gang gjennomført i samarbeid med Re, Hof og 
Holmestrand. Tiltakets 9 produksjoner ble i sin 
helhet betalt av statlige tilskuddsmidler og sett av 
275 personer. Viktigste tiltak var sluttføringen av 
utviklingsprosjektet «Omsorgssang». Et svært 
verdifullt tiltak hvor 40 ansatte på Andebu 
sykehjem har lært å nytte sang for å bedre 
kommunikasjonen med demente og dermed øke 
deres livskvalitet.  
 
I den årlige Ungdommens kulturmønstring gikk 
Herman Borge Torsøe videre til fylkesmønstringa. 
 
Andebu kulturskole har i 2015 hatt 88 elever og 
undervist i hele 6 disipliner.I tillegg til tradisjonelle 
tilbud innen sang, piano, gitar og visuelle kunstfag, 
har kulturskolerektor utviklet to nye flotte tilbud 
om Babysang og Musikkarusell samt bidratt i DKS 
på 2.trinn. Det er gjennomført 14 konserter/ ut- 
stillinger. Vha fondsmidler og eksterne tilskudd 
er det innkjøpt nytt lydutstyr og flere instrumenter.   
 

 
 
Årets viktigste begivenhet var innflytting i nye 
lokaler i Andebuhallen. Sambruk byr på praktiske 
utfordringer, men også muligheter for å samle flere 
av kulturskolens aktiviteter. 
 
Friluftslivets år 2015. Det nasjonale markeringsåret 
ble gjennomført med flere lokale tilbud og ekstra 
fokus på «De grønne turene». Gjestebøker var lagt 
ut på hele 13 nye turer. Ut fra de vel 6400 signa-
turene kan vi slutte at disse turgåerne har tilbake-
lagt over 20.000 km fra mai til september. Til 
sammen har de tilbragt over 7600 timer i skog og 
mark. I tillegg kommer alle dem som ikke signerte i 
bøkene. Et krafttak for god folkehelse! 
 
 Andebu bibliotek  jobber tett opp til nasjonale 
mål-settinger om biblioteket som møtested og 
kultur-formidler. Prosjektet «Ungdommens sosiale 
multi-mediaarena» er sluttført og resultert i god 
tilstrøm-ming av unge til bibliotekets lokaler. 
Videre har prosjektet «Bok i box- Alle skal få» 
arbeidet direkte med ungdomsskolens elever. 
Entusiasmen og fag-kunnskapen som følger 
prosjektet har resultert i betydelig leselyst og 
utlånsvekst blant ungdom. Begge tiltak er gjort 
mulig gjennom støtte fra Nasjonalbiblioteket (kr 
170.000). 
 
De ansatte har også faste opplegg for formidling av 
bøker til sykehjemmet, skoler og barnehager. En 
rekke arrangementer er gjennomført i samarbeid 
med lokale lag, og mediedekning har vært god. 
 
Bibliotekets virksomhet i 2015 har avdekket et 
stort, lokal behov for slike møtesteder som er 
gratis, åpne og inkluderende. Det byr imidlertid på 
betydelig utfordringer å få plass til alle som ønsker 
å benytte stedet og de ansattes kompetanse.   
 
Følgende faste tiltak er gjennomført i 2015 :  
UKM, 17.mai, Hælja Hime, Høstkveld, nominasjon 
til Drømmestipendet, tilskudd til frivillige lag og 
trossamfunn, spillemidler og kulturvern (PBL). 
 
Gaver er mottatt til Gulli skolemuseum fra fam. 
Hvitstein som også var pedell på Herredshuset.



Årsberetning 2015 Andebu kommune  

47 
 

 
MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

    Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

  Resultat 

2015 

 

Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 

                  

2,40 % 

 

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 

tertial ifht endelig regnskapsresultat 

               

2,78 % 

 

1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 3 Indikator økonomistyring   0      

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt                                                

    

4 % 4 % 4 % 4 % 

Tjenesteproduksjon 
 

 
Jfr. punktene under 

    
    

 
 
KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 
 
Sykefraværet:  
Med et samlet fravær på 3.98% er målet om max 
4% fravær nådd. Dette er likevel høyt (53 
arbeidsdager) for virksomhet kultur nå da 
langtidssykemeldt er tilbake i full jobb. 
Korttidsfravær og legemeldt sykefravær av kortere 
varighet synes å være knyttet til helseplager av 
varig eller tilbakevendende art og delvis knyttet til 
økt slitasje og høyt arbeidspress i virksomheten.  
 
Måloppnåelse:  
Tjenesteproduksjonen knyttet til kulturskole, 
kunstformidling, bibliotek , arrangementer, 
samarbeid med frivillige lag og administrasjon har 
vært meget god. Arbeid med aktivitetspark i 
Andebu sentrum er ikke igangsatt. Planlagt tursti  
rundt  Askjemvannet  vil bli sluttført først i 2016.  
 
RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 9 5,1 

2014 10 5,0 

2013 10 4,2 

2012 10 4,4 

 
10 % stilling som pedell på Gulli skolemuseum er 
overført til Kunst- og kulturformidling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ØKONOMI 
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Kultur Utgifter 5 515 5 160 -355

Kultur Inntekter -1 008 -543 465

Kultur Netto utgift 4 506 4 617 111  
  

 
Lønnsmidler fra lederstillingen 1.halvår ble i stor 
grad benyttet til rene driftsposter ifm. arrange-
menter noe som har etterlatt et etterslep på 
tyngre utredningsoppgaver. 
 
AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 
Kulturvirksomheten gikk med et «overskudd» på 

kr. 100.00 i 2015.  Dette skyldes midler tildelt tursti  

Askjemvannet som ikke er benyttet fullt ut. Disse 

søkes overført 2016 for fullføring av prosjektet. 

 
 
UTVALGTE (KOSTRA) INDIKATORER  
 

Netto driftsutgifter kultursektoren kr/innbygger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter. 
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Utlån Andebu bibliotek 
 
Andebu bibliotek 2014 2015 endring

Utlån total 21.188 25.312 19 %

Utlån barn 5.918 8.104 37 %

Besøk 16.267 20.142 23 %

Besøk pr. innbygger 2,8 3,5 25 %

Aktive lånere 0-18 år 169 251 48 %

Aktive lånere 19-40 år 229 251 9 %

Aktive lånere  41 år - 431 420 -2,50 %

Lånere på  institusjon 27 43 59 %  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kulturelle skolesekken 2015 
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Virksomhet Barnehager 
 
Enheten ledes av virksomhetsleder Anna Marie 
Johannessen 

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 

Ved hovedopptak vår 2015 fikk alle med rett til 
plass tilbud i barnehage, 13 barn uten rett ble 
stående på venteliste. 9 barn fra Andebu fikk tilbud 
i Kodal barnehage ved opptaket, men etter 
endringer, fikk disse likevel plass på 1. eller 
2.prioritet.  Det har i løpet av høsthalvåret vært 
venteliste for ca 30 barn uten rett til plass.  
Tidlig innsats følges opp gjennom bl a 
språkgrupper, ulike målrettede aktiviteter og fokus 
på sosial tilpasning og tilknytning. Det er mange 
barn med minoritetsspråk i barnehagene – dette 
gir et spennende mangfold og utfordringer i 
forhold til språk og kommunikasjon. 
Alle barnehagene har ekstra ressurser for 
tilrettelegging av tiltak for barn med særlige 
utfordringer.  
 
I november 2015 ble det gjennomført 
planleggingsdag for alle ansatte i samarbeid med  
familiesenteret med fokus på tverrfaglig samarbeid 
og tidlig innsats. Stine Sophies stiftelse hadde 
temamøter for alle ansatte, foreldre i barnehagene 

og samlinger for de eldste barna for å forebygge 
vold og overgrep mot barn. 
 
 
 
 

 
 
Tverrfaglig samarbeid er systematisert gjennom 
gjennomføring av deler av helsestasjonens  fire-års 
kontroll i alle barnehagen.  
Implementeringen  av TIBIR (tidlig innsats for barn i 
risiko) er videreført ved at virksomhetsleder for 
barnehager er sertifisert PMTO-terapeut og har 
hatt  5 familier i veiledning gjennom året.  4 
barnehager har fått utdannet rådgivere. Sammen 
med 3 ansatte på familiesenteret er det nå 7 TIBIR-
rådgivere som kan støtte foreldre som sliter med 
samspill og utfordringer knyttet til atferd. 
 

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 
 

   

    Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

  Resultat 

2015 

 

Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 

                   

0,19 % 

 

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 

tertial ifht endelig regnskapsresultat 

                   

0,07 % 

 

1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 3 Indikator økonomistyring   6      

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 

  

7,04 % 

 

9 % 9 % 9 % 9 % 

Tjenesteproduksjon 1 

Andel årsverk i pedagogiske stillinger 

med godkjent utdanning 

  

100 % 

 

90 % 90 % 100 % 100 % 

 2 

Gjennomføre systematisk arbeid med 

språkutvikling 

  

100 % 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 

  3 Gjennomføre kompetansegivende tiltak    100 %  100 % 100 % 100 % 100 %  

 4 

Tallet på barn på venteliste ved 

hovedopptak 

  

0 

 

 0 0 0 

 5 Barnehagedekning i egen kommune   81,5 %  85 % 95 % 95 % 95 % 

 6 Kommunalt tilsyn – antall pr  år   0  2 2 2 2 

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 

Økonomistyring: Rapportering gjennom året har 

anslått et resultat i samsvar med budsjett. Det er 

stort fokus på å holde budsjettet. De største 

utfordringene er knyttet til barn med rettigheter 

etter opplæringsloven, der behov avdekkes i løpet 

av året eller barn kommer flyttende. 

Medarbeidertilfredshet: Det har vært lavt 

sykefravær i virksomheten i 2015. Dette har nok 

flere årsaker, men prosjektet «sammen på jobb» 
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og felles fokus på oppfølging og tiltak, har 

betydning i dette arbeidet. 

Medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» har vært 

gjennomført i barnehagene med gode resultater. 

Tjenesteproduksjon: Alle barnehagene har 

pedagogiske ledere med godkjent utdanning, og 

det jobbes bevisst for å øke pedagogtettheten der 

det er endring i stillinger. Dette betyr at det er 

enklere å følge lovkrav ved endringer i løpet av 

året. 

Andelen barn i barnehage i egen kommune øker 

noe, siden færre barn går i barnehage utenfor 

kommunen. Det er likevel en stor utfordring med 

30 barn på venteliste som ikke har rett på plass.  

 

RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 84 67,3 

2014 82 66,0 

2013 80 64,8 

2012 72 58,8 

 

ØKONOMI 
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Barnehager Utgifter 49 996 49 832 -164

Barnehager Inntekter -10 967 -10 731 236

Barnehager Netto utgift 39 028 39 101 73  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER  
 

Andel styrere og pedagogiske ledere med 
godkjent barnehagelærerutdanning 

 
 
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 

 
 
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner 

 
 
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket 
tilbud til førskolebarn, i forhold til antall barn i 
barnehagen 

 
 
 
AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 

Dette er omtalt under måloppnåelsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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Helse, omsorg og velferd 

 

Ansvarsområdet ledes av kommunalsjef Sonja 
Berg 
 
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 

 
Året 2015 var preget av flyktningkrisen, noe som 
utfordret alle virksomhetene, både i forhold til 
mottak, bosetting og integrering. Det var fattet 
vedtak om 25 flyktninger i Andebu, hvorav 2 enslig 
mindreårige. Det ble bosatt 16 flyktninger, hvor 1 
var enslig mindreårig. Det betyr at 9 flyktninger 
legges til kvoten for 2016.  Helsetjenester, 
språkopplæring og deltakelse i arbeidslivet er de 
viktigste områdene for bedre integrering. 
 
Fokuset på internkontroll og kvalitetsutvikling har 
vært stort i alle virksomhetene og faggruppene. 
Det har etablert seg en god kultur knyttet til 
avviksmeldinger, som igjen danner grunnlaget for 
utarbeidelse av prosedyrer/rutiner. 
Alle virksomhetene har etablert kvalitetsteam, som 
ser på internkontroll og kvalitetsarbeid i sin helhet. 
Det vil si innenfor områdene HMS, økonomistyring, 
organisasjon og drift og alle oppgaver knyttet til 
levering av tjenester.  
 
Kommunalsjef, virksomhetsleder, barnevernleder 
og økonomikonsulent har deltatt i KS 
Effektiviseringsnettverk for barnevern i 2015. En 
felles forståelse av ressursbruk, fagkompetanse og 
retning har bidradd til felles forståelse og vilje til 
endring og spesialisering.  
 
Gerica fakturering hadde stort fokus, og ble innført 
på slutten av året. Gerica er kommunens 
elektronisk pasientjournalsystem. På bakgrunn av 
daglig dokumentasjon av utførte oppdrag kan 
Gerica beregne pasientens egenbetaling av de ulike 
tjenestene. Gerica samhandler med kommunens 
fakturasystem. 
 
 

 
 

 
 
 
Søknader om sykehjemsplasser har på mange 
måter vært den tydeligste indikatoren for å 
vurdere behovet for tjenester. I 2015 avtok 
etterspørselen etter sykehjemsplasser. Hvis vi 
sammenligner 2014 med 2015 så ser vi at antall 
liggedøgn langtid ble redusert med 18% i 2015. 
Målt funksjonsnivå viser at en mindre andel av de 
som fikk vedtak om langtid i 2015 hadde 
omfattende hjelpebehov. Dekningsgraden på alle 
døgnplassene ble redusert fra 99 % til 86 %. Det er 
gjort flere vesentlige endringer de siste årene, som 
kan ha virket forebyggende, som 
hverdagsrehabilitering, dagsenter for demente og 
kompetanseløftet. 
 
Med bakgrunn i utfordringsbildet ble det definert 
et behov for styrking av kompetansen på flere 
områder, deriblant høyere og bredere utdanning 
av helse- og sosialfaglig personell. Det ble avdekket 
et behov for å forbedre den medisinske oppfølging 
av brukere i sykehjem og hjemmetjenestene. For 
mennesker med psykisk utviklingshemming, med 
rusproblemer og psykiske lidelser ble det definert 
et behov for større sosialfaglig kompetanse. Det 
ble oppfordret og oppmuntret til 
videreutdanningen innenfor alle de nevnte 
områdene, noe som ble mulig gjennom å søke 
tilskudd via Kompetanseløftet.  
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Administrasjon Helse, omsorg 
og velferd 
 

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 

I kommunestyret 23.09.2014 i sak 053/14 ble det 
fattet vedtak om forprosjekt som skal utrede 
utbygging av 50 omsorgsboliger. I forprosjektfasen 
har kommunestyret sluttet seg til å redusere antall 
leiligheter til 40, og areal og utforming av den 
enkelte leilighet har blitt vurdert på nytt. Dette 
innebærer blant annet at alle leiligheter vil ha 
separate soverom. 
 
Fylkesmannen gjennomførte systemrevisjon av 
helse- og omsorgstjenester som leveres av 
Omsorgspartner Vestfold AS. Det ble avdekket 
avvik i forhold til kommunens sikring av forsvarlig 
tjenestetilbud etter Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester. I tillegg ble det avdekket avvik i 
forhold til kommunens sikring av bruk av tvang og 
makt i henhold til lovverket. Plan for lukking av 
avvik ble utarbeidet og sendt i november. Avvikene 
ble endelig lukket i begynnelsen av 2016.  
 
På Tjenestekontoret har kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling vært sentralt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har blitt utarbeidet prosedyrer, 
stillingsbeskrivelser og tjenestebeskrivelser som 
dekker alle områder innen det daglige virke. Det 
viktigste har vært kvalitetssikring av 
saksbehandling og vedtak. 
 
Det er ansatt to koordinatorer ved omdisponering 
av midler, 20 % stilling x 2. Den ene koordinerer 
Fritid med bistand, også kalt Fritid for alle. Den 
andre koordinerer tjenester rundt en familie med 
omfattende og sammensatte behov.

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 

                  

-1,08 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial 

ifht endelig regnskapsresultat 

               

30,83 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 2 Indikator økonomistyring 

                        

1     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 

 

2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

Tjenesteproduksjon 1 Brukermedvirkning (IKOS)  100 %  100 % 100 % 100 % 

 3 Avklart livssituasjon  100 % 100 % 100 % 100 % 

 
MÅLEKORT TJENESTEKONTORET 

 

    Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt    

 

2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

Tjenesteproduksjon 1 Søknader/saker behandlet innen tidsfrist  
 

100 % 100 % 100 % 100 % 

 2  
 

60 %  80 %  80 %  80 %  
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    Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

Etablert fritidsgrupper som alternativ til 

støttekontakt og privat avlastning (Fri Tid med 

bistand) 

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 
 
Kommentarer til måloppnåelsen er lagt inn i 
kapittelet for sektoren samlet. 
Når det gjelder tjenesteproduksjon knyttet til 
brukermedvirkning og avklart livssituasjon, er dette 
omtalt under respektive virksomheter. 
 
Omplassering etter langvarig sykemelding ga stort 
utslag i en liten gruppe, og er hovedårsaken til at 
sykefraværet er langt over målsettingen for 
tjenestekontoret. Sykemeldte følges opp etter de 
rutiner og bestemmelser som gjelder for 
kommunen. 
 

RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 9 8,4 

2014 15 13,1 

2013 21 15,3 

2012 20 14,7 

 

Tjenestekontoret ble redusert med 1 årsverk da 

økonomikonsulenten ble flyttet til 

økonomiavdelingen. 

ØKONOMI 
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Adm Helse, omsorg og velferd Utgifter 22 561 22 881 320

Adm Helse, omsorg og velferd Inntekter -24 593 -24 891 -298

Adm Helse, omsorg og velferd Netto utgift -2 032 -2 010 22  

 

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER  
 

 
 

Andebu kommune har 18 ressurskrevende 
brukere, noe som er et høyt tall sett i forhold til 
innbyggertallet. Hver enkelt ressurskrevende 
tjenestemottaker krever en egeninnsats på 1.081`. 
Ressursbruk ut over dette blir refundert med 80 %. 
Til sammenligning fikk Andebu ca 17 mill i tilskudd i 
2014, mens Stokke fikk ca 14 mill og Sandefjord ca 
60 mill. Andebu får omtrent dobbelt så mye 
tilskudd pr innbygger som det Sandefjord og 
Stokke får, noe som henger sammen med den 
ressursinnsatsen som kommunen har på området. 
 

 

 

 
 
AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 

Regnskapet for administrasjon helse, omsorg og 
velferd er i tråd med budsjett. Refusjonsinntekt for 
ressurskrevende tjenester regnskapsføres under 
tjenestekontoret i henhold til 
budsjettforutsetningene.

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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Institusjonsbaserte tjenester 

Enheten ledes av virksomhetsleder Ragne 
Haaland 
 
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 

Andebu sykehjem har stort fokus på 
kompetanseheving for sine ansatte. To sykepleiere 
tar videreutdanning innen Palliasjon og Geriatrisk 
vurderingskompetanse. 
  
ABC demens er ett toårig kurs som flere ansatte fra 
alle avdelinger deltar på. Dette har vi gjort i mange 
år, slik at største delen av ansatte nå har vært eller 
holder på med dette. De får faktakunnskap om 
demens og hvordan man møter personer med 
demens og deres pårørende.  10 ansatte startet 
opp i 2015. 
 
Etisk refleksjon er nå implementert på 
sykehjemmet. Hver 14.dag settes det av en time 
midt på dagen hvor alle tar med matpakken. 
Samlingene består av en ansatt fra hver avdeling 
og to ressurspersoner. Fagleder organiserer dette 
slik at alle ansatte får vært med på dette minst to 
ganger pr år. Dette har ført til etisk refleksjon også 
i hverdagen.   
 
Musikkterapi har fått en stadig større plass i 
eldreomsorgen, også på sykehjemmet. To ansatte 
har bestått Kurslederopplæring – Musikk som 
miljøbehandling i eldreomsorgen v/Myskjaskolen 
på Lillehammer. I forbindelse med eksamen laget 
de en flott film som viser reelle situasjoner hvor 
dette kan brukes. Andebu ble godt promotert ved 
ordføreren og man ser i filmen godt effekten ved 
omsorgssang.  Vi kartlegger pasientens ønsker og 
«smak» innenfor musikk og sang. Musikken brukes 
aktivt i stellesituasjoner og bidrar til trygghet og ro. 
Det kan foregå ved at den ansatte selv synger eller 
bruker CD spiller. 

 
Kartleggingsverktøyet LCP var i medienes søkelys i 
2015. Det har resultert i en endring i planens 
innhold og navn. Det kalles nå «Livets siste dager» 
og er et dokumentasjonssystem for å kvalitetssikre 
omsorgen for den terminale pasienten og dens 
pårørende. Ressurssykepleier holder seg faglig 
oppdatert innen feltet og underviser resten av 
arbeidstokken om dette ved internundervisning. 
 
For å sikre god samhandling og kvalitet i pleien til 
pasientene, ble det organisert slik at en sykepleier 
på hver avdeling nå har fått ansvar for å koordinere 
daglig drift. 
 
Kjøkken har fått lærling. Dette gir økt faglig fokus 
for ansatte og det blir mer mat som lages helt fra 
«bunnen» av. Lærlingen har allerede fått mange 
gode tilbakemeldinger fra pasienter om de 
fantastisk gode kakene hun lager til søndagskaffen. 
Det har også kommet i gang et samarbeid med 
boligtjenesten om spesialdiett.  
Innvestering av ny «pakkemaskin» til mat for 
hjemmeboende har allerede gitt innsparinger. 
Rengjøring av «Anexet» er lagt inn under 
sykehjemmet for at den ansatte skal få et fagmiljø. 
 
Det er et stort antall elever/studenter innom 
sykehjemmet i løpet av året. Vi har også et nært 
samarbeid med NAV / Fønix og tar imot personer 
med behov for ulike typer arbeidstrening. 
 
Det ble tatt initiativ til felles fysisk aktivitet for 
ansatte etter arbeidstid. Hver onsdag var det 
oppmøte på sykehjemmet etter jobb, målet var en 
de grønne turene. IA dagen 2015 ble en stor 
suksess. Dette har gitt positive effekter innad i 
virksomheten. Det er blitt bedre samhold på tvers 
av avdelinger og ansatte er flinke til å hjelpe til på 
andre avdelinger når det er behov.  

 

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett -8,30 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial 

ifht endelig regnskapsresultat -0,38 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 2 Indikator økonomistyring 2     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 10,1 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 

Tjenesteproduksjon 1 Brukermedvirkning (IKOS) 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 4 Avklart livssituasjon 94,3 % 100 % 100 % 100 % 100 % 



Årsberetning 2015 Andebu kommune  

55 
 

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 

Medarbeidersamtaler skal vanligvis gjennomføres i 
februar til mai i henhold til årshjulet på 
sykehjemmet. Dette lar seg vanskelig å 
gjennomføre for alle, så kun ca 50 % ble 
gjennomført.  Sykefraværet på sykehjemmet er 
fortsatt i nedgang. Målrettet jobbing med 
oppfølging av de sykemeldte med bistand både fra 
Nav, Bedriftshelsetjenesten og Arbeidslivssenteret 
har gitt resultater. Det var nedgang i sykefravær fra 
12,7 % i 2014 til 10,10 % i 2015.  
 
RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 67 40,1 

2014 60 39,1 

2013 50 31,5 

2012 57 32,4 

Sykehjemmet fikk 2,5 årsverk sykepleier ihht 
kommunestyrevedtak. Det har tidligere ikke vært 
rapportert årsverk på leder 
 

ØKONOMI 
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Institusjonsbaserte tjenester Utgifter 37 390 35 183 -2 207

Institusjonsbaserte tjenester Inntekter -9 395 -9 334 61

Institusjonsbaserte tjenester Netto utgift 27 995 25 849 -2 146  

 

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 

Prognosene viste nedgang i inntekter, hovedsakelig 
pga ledige plasser og lavere inntektsgrunnlag for 
langtidspasientene. Dette ble kompensert for ved 
utleie av korttidsplasser plasser til Lardal og 
Nøtterøy kommune.  
 
Overforbruk i virksomheten skyldes hovedsakelig 
økte utgifter pga. ressurskrevende brukere. 
Refusjoner vi får kommer ikke frem i dette 
regnskap, da dette blir lagt til tjenestekontor. 
 
Det er fortsatt utfordringer i forhold til riktig 
beregning av tillegg på turnusansatte. Dette gir 
store økonomiske utslag. Jobbes aktivt med riktig 
beregning inn mot økonomiavdelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER  
 

   
Sykehjemmet har 14.560 tilgjengelige liggedøgn i 
2015. 14,2 % av kapasiteten på korttidsplasser var 
ikke belagt gjennom året. Det har vært ett 
unormalt år i så måte. Det har vært jobbet aktivt ut 
mot andre kommuner for å leie ut plasser. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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Hjemmetjenester 
Enheten ledes av konstituert virksomhetsleder 
Tonje Walaker Lunde 
 

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 

Hverdagsrehabiliteringen er nå implementert i 
drift, noe som har ført med seg et økt fokus blant 
de ansatte på hvilke egne ressurser den enkelte 
bruker har. Brukermedvirkning ligger til grunn for 
utarbeidelse av tiltaksplaner, og det tverrfaglige 
samarbeidet mellom fysioterapeut, ergoterapeut 
og sykepleier sikrer bred vurdering og evaluering 
frem mot brukers egenoppnevnte mål.  
 
Prosjektet «IKOS» har også pågått i 2015, og 
hjemmetjenesten har deltatt i læringsnettverk 
frem til juni. Behandlingslinjen (BHL) har blitt 
videreutviklet og endret etter hvert som erfaringer 
ved bruk har blitt flere. Det fungerer i dag som et 
hjelpemiddel som systematiserer og tidfester en 
rekke aktiviteter i et behandlingsløp for brukere av 
hjemmetjenester. Det er spesielt fokus på nye 
brukere, brukere som har hatt funksjonsfall, eller 
som har vært innlagt i spesialisthelsetjeneste eller 
sykehjem. En av hensiktene har vært å møte 
nasjonale kvalitetskrav med systematisk 
oppfølging. Vi jobber aktivt med å ha fokus på 
denne behandlingslinjen i dag. 
 
Hjemmetjenesten har også deltatt i forprosjektet 
«IKOS elektronisk tavle for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste» og planlegger videre samarbeid 
med firmaet Konsens (IKOS) i et Offentlig 
forsknings- og utviklingsprosjekt(OFU-prosjekt) 
Beslutningsstøtte for helsetjenesten. 
 
Etikkprosjektet ble avsluttet ved overgangen til 
2016. Fagleder i hjemmetjenesten har vært 
prosjektleder. I mai arrangerte prosjektgruppa en 
vellykket teatercafe med innslag som belyste etiske 
dilemmaer med kommunens etiske leveregler som 
bakteppe. 

 
 
Alle ansatte hadde mulighet til å delta på hele eller 
deler av dette. Pr i dag er etisk refleksjon på 
agendaen i hjemmetjenesten hver 14.dag.  
 
«PILLY» er et prosjekt som ble startet opp i 2014, 
som følge av erfaringer gjennom 
hverdagsrehabiliteringen. Det utpekte seg behov 
for å se på alternative løsninger for 
medisinadministrering, og det ble søkt midler hos 
Fylkesmannen i Vestfold. PILLY er en elektronisk 
medisindosett med varsling (lyd/lys og SMS) til 
bruker selv og pårørende eller hjemmetjenesten, 
dersom medisinene ikke blir tatt. Vi fant at for den 
rette målgruppen som prøvde, så opplevde de en 
større trygghet og frihet i hverdagen, i tillegg til økt 
egenmestring. Prosjektet skøyt for alvor fart i 
2015. 
 
Dagaktivitetstilbudet for demente har i 2015 
gjennomført en oppgradering av oppholdsrom til 
et mer demensvennlig miljø. Dagaktivitetstilbudet 
har 10 plasser, 4 dager i uken. En dag i uken er 
fagleder hjemme hos brukere og har fokus på 
individuell oppfølging og driver personrettet 
arbeid. Dagaktivitetssenteret samarbeider med 
frivillighetssentralen for å utarbeide individuelt 
tilpassede aktiviteter, f.eks. prosjekt 
Aktivitetsvenn. Det jobbes kontinuerlig for at 
tilbudet skal være kjent i kommunen.  

 
MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 2,11 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial 

ifht endelig regnskapsresultat 2,31 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 2 Indikator økonomistyring 1     
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Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 7,73 % 11% 11 % 11 % 11 % 

Tjenesteproduksjon 
1 Brukermedvirkning (IKOS) 73 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
2 Avklart livssituasjon 89,8 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

        

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 

Sykefraværet er godt under målsetting for 2015.  
Måleindikatoren brukermedvirkning fra IKOS, 
avviker noe fra måloppnåelse. IKOS som system er 
fortsatt ikke er godt nok innarbeidet i ansatt-
gruppa. I tillegg er alle brukere på et tidspunkt i en 
uavklart livssituasjon. Målet om 100 % avklart vil 
derfor være urealistisk og heller ikke et ønsket mål 
på kort sikt. 
 
RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 45 30,8 

2014 43 29,3 

2013 39 23,7 

2012 36 21,5 

 
Årsverk registrert i Notus for 2015 er 30,12. Tallene 
som er presentert her, er inkludert 
virksomhetsleder. 
 
ØKONOMI  

Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Hjemmetjenester Utgifter 24 103 23 614 -489

Hjemmetjenester Inntekter -4 330 -3 414 916

Hjemmetjenester Netto utgift 19 773 20 200 427  

 
 

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 

Hjemmetjenesten har hatt et resultat opp mot 
budsjett. Merinntekten som vises på 
virksomhetens bunnlinje dreier seg i hovedsak om 
refusjon fra sykehuset i Vestfold knyttet til 
samhandlingsreformen, og ble meddelt kommunen 
på slutten av regnskapsåret.  
 

 
 

 

 

 

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER  
 

 
 
Samhandlingsreformen hadde blant annet som 
målsetting å tilby tjenestene der folk bor. Antall 
mottakere av hjemmetjenester øker gradvis med 
årene, noe som kan tyde på at 
samhandlingsreformen har lyktes med nettopp 
dette. I hjemmetjenesten ser vi også at andelen av 
tjenestemottagerne under 67 år øker. Yngre 
brukere har ofte behov for flere, sammensatte og 
individuelt tilpassede tjenester, noe som i dag 
oppleves som en stor utfordring. Dette krever økt 
kompetanse og fagutvikling hos de ansatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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Familietjenester 
Enheten ledes av virksomhetsleder Torild 

Fogelberg Hansen. 

 

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 

Faggruppene har iverksatt veiledning med ekstern 
veileder, og etisk refleksjon blir ivaretatt her.  
 
Det er etablert et tverrfaglig tiltaksteam (TIBIR-
team). Teamet skal tenke tiltak, som kan forhindre 
eller utsette det å gjøre barn og ungdom til 
tjenestemottakere. Teamet skal også bidra med å 
redusere plasseringer utenfor foreldrehjemmet. 
 
Helsesøstertjenesten fikk tildelt opptrappings-
midler i 2014 og 2015. Dette har bidratt til en 
opptrappingsplan, som styrer mot anbefalt norm 
for tilstedeværelse av helsesøster på skolene. 
Omdisponeringer gjorde det mulig å øke jordmor-
tjenesten, fra 20 % til 40 % stilling. Dette har gitt 
muligheter til å fokusere mer på den psykiske 
helsen til de gravide og større fokus på fedrene. 
 
Deltakelse i KS Effektiviseringsnettverk for 
barnevern 2015 har dannet grunnlaget for en 
dreining fra høy andel plasseringer til hovedfokus 
på hjelpetiltak i hjemmet. Ansettelse av 
familieterapeut, organisert i barneverntjenesten er 
et viktig bidrag i forhold til hjelpetiltak. 
 
Forvaltningsrevisjon av barnevernet harmonerte 
med det arbeidet som gjenstod etter tilsyn fra 
Fylkesmannen året før. Alle påpekte feil og 
mangler ble rettet opp i løpet av 2015. 

 
 
Tjenesten for psykisk helse og rus var preget av 
turnover første halvdel av 2015. Dette kan 
forklares med en fagideologisk endring. Året 
inneholdt likevel spennende utvikling, og etter 
hvert en stabil og nytenkende personalgruppe. 
Tjenesten etablerte arbeid- og aktivitetsstiltak for 
brukere i målgruppen, hvor leder av tiltaket er 
finansiert av statlige tilskuddsmidler.  
 
Psykisk helsearbeider for ungdom arbeider en dag 
pr uke i ungdomsskolen. Inngår i team som tenker 
lavterskel, som igjen skal bidra til at elvene forblir 
elever, og ikke blir klienter før det er nødvendig.  
 
Det ble søkt og innvilget lønnsmidler til psykolog. 
Psykologstillingen er organisert i tjenesten for 
psykisk helse og rus, men via tilskuddssøknaden 
sterkt knyttet til TIBIR-teamet.  
 
I årsskifte 2014/2015 utvidet tiltak EMF (Enslige 
Mindreårige Flyktninger) kapasiteten fra 6 
ungdommer til 9 ungdommer. Møylandtunet ble 
gradvis tatt i bruk, og tanken er at ungdommene 
bor de første årene på Klokkær’n, og flytter siste 
året til Møylandtunet, som et ledd i botrening før 
endelig utflytting.  
Opplæring i traumebevisst omsorg er fulgt opp 
med veiledning. Veiledningen organiseres som 
gruppeveiledning, der ansvar for innholdet går på 
rundgang blant de ansatte. 

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 0,32 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial 

ifht endelig regnskapsresultat -0,35 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 2 Indikator økonomistyring 6     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 

 

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

Tjenesteproduksjon 1 

Andel barn med tiltak per 31.12. med 

utarbeidet plan 100 % 98% 98 % 98 % 98 % 
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 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 

 2 

Antall nyfødte skal ha besøk av helsesøster 

innen to uker etter fødsel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 3 Gjennomføre 4-års kontrollene i barnehagene 80 % 80 % 90 % 90 % 90 % 

 4 Nettverksmøter i tjenesten psykisk helse og rus 0 2 stk 4 stk 4 stk 4 stk 

 5 Utnyttelse av kapasiteten på Klokkær’n  100 % 95 % 100 % 100 % 100 % 

  
KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 

Avvik i forhold til budsjett er innenfor 
målsettingen, og prognosen i 2.tertial stemmer 
godt med regnskapsresultatet.  
Medarbeidersamtaler og vernerunde er 
gjennomført 100 %. 
Barnevernet har ingen fristbrudd i 2015.  
Helsesøster gjennomførte 4-årskontrollene i 
barnehagene, hvis ikke det var spesielle forhold 
som tilsa noe annet.  
De planlagte nettverksmøtene er ikke gjennomført. 
Et nettverksmøte krever ca kr 30.000. Det har ikke 
vært avsatt midler til dette i budsjettet, og det har 
ikke blitt prioritert innenfor rammen. 
 
RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 33 25,5 

2014 28 23,4 

2013 29 23,8 

2012 27 20,5 

 
Virksomheten har hatt en økning med 2 årsverk, 
begge finansiert av statlige tilskudd til lønnsmidler, 
1 årsverk psykolog og 1 årsverk arbeidsleder.  
I tillegg ble det opprettet 4,5 årsverk 
prosjektstillinger knyttet til utvidelse av Klokkær’n, 
dvs. EMF. Prosjektstillingene ligger ikke i tabellen 
over.  
 

ØKONOMI  
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Familietjenester Utgifter 45 939 41 758 -4 181

Familietjenester Inntekter -18 554 -14 285 4 269

Familietjenester Netto utgift 27 386 27 473 87  

 

 

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER  

 
Grafen viser at Andebu fremdeles skiller seg 
markant ut fra kommunene Stokke og Sandefjord 
når det gjelder hvordan barnevernets midler 
fordeler, selv om forskjellen er litt mindre enn året 
før. Andebu bruker ca 12 % av ressursene på 
administrasjon, 7 % på tiltak i hjemmet, og hele 80 
% på tiltak utenfor hjemmet, mens Stokke og 
Sandefjord er mer samstemte med henholdsvis 24 
% og 35 % på administrasjon, 14 % og 8 % på tiltak i 
hjemmet og 62 % og 57 % på tiltak utenfor 
hjemmet.  

 
Helsesøstrene gjennomførte hjemmebesøk hos alle 
nyfødte innen to uker etter hjemkomst i 2015.  

 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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Funksjonshemmede og 
boligtjeneste 
 
Enheten har i 2015 blitt ledet av virksomhetsleder 
Grete Abrahamsen 
 
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 

 

Både Fylkesmannens tilsyn, virksomhetskontroll fra 
revisjonen samt egen runde på internkontroll i 
virksomheten har bidratt til god læring og fokus på 
interkontroll og organisering i Boligtjenesten. 
Kvalitetsteam er etablert, og opplæring av personal 
i kvalitetslosen er påbegynt. Personalets 
håndtering av avvikssystem fungerer 
tilfredsstillende, men det gjenstår fortsatt rutiner.   
 
Brukermedvirkning står sentralt og det er avholdt 
en rekke møter med brukere, pårørende og verger. 
På systemnivå blir brukermedvirkning og 
samarbeid dokumentert i journalsystemet. 
Innføring av mobile enheter er med på å ivareta 
dette.   

 
 
Virksomheten bruker Notus i arbeidsplanlegging 
(turnus) og personalstyring, og 5.10.2015 ble ny 
turnus påbegynt. Turnus ble delt i fire enheter som 
består av de som gir tjenester til ambulerende 
avlastning, Skjeggerødveien nr. 26 og 28.  
Organisering og evaluering av turnus vil fortsatt ha 
stort fokus i 2016.  
 
Det er gjennomført førstehjelpskurs og vergekurs 
for ansatte, og det har også blitt satt fokus på taktil 
kommunikasjon. Hvis du ikke kan motta språklig 
informasjon via syn eller hørsel, må du støtte deg 
til taktil kommunikasjon, og det er viktig at de 
ansatte behersker dette.  
Det har også i 2015 vært satt stort fokus på 
videreutvikling av etisk refleksjon, noe som går 
igjen i hele sektoren. 

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 Maks avvik på regnskapsresultat ifht reg.budsjett -9,43 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial ifht 

endelig regnskapsresultat 1,14 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 2 Indikator økonomistyring 1     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 9,29 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 

Tjenesteproduksjon 

1 

Brukermedvirkning 

(IKOS) 36,4 % 100 % 100 % 100% 100% 

 

2 

Avklart 

livssituasjon 55,87 % 100 % 100 % 100% 100% 

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 

I følge tabellen over har ikke Boligtjenesten nådd 
de målene som de hadde satt for 
Økonomiplanperioden 2015-2019. Økning i 
forventet inntekter fra «særlig resurskrevende 
brukere» er ikke kontert på Boligtjenesten, men 
regnskapsførers på Helse, omsorg og velferd 
administrasjon.   
 

 
Det har ikke vært mulig å få gjennomført 100 % av 
hverken medarbeiderundersøkelsene eller 
medarbeidersamtalene i fjor. Sykefraværet er 
fremdeles høyere enn målsettingen. 
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RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 58 36,0 

2014 58 34,9 

2013 44 25,4 

2012 42 22,8 

Endring i tabellen knyttet til ressursbruk og 
bemanning skyldes endringer i turnusprogram, og 
ikke faktiske endringer i årsverk. Tabellen viser 
faste årsverk og ansatte knyttet til disse, mens 
turnusen viser en høyere bemanning på ca 44 
årsverk ekskl. leder og fagleder. 
 

ØKONOMI  
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Funksjonshemmede og boligtjeneste Utgifter 34 290 31 811 -2 479

Funksjonshemmede og boligtjeneste Inntekter -2 328 -2 603 -275

Funksjonshemmede og boligtjeneste Netto utgift 31 961 29 208 -2 753  

 

  
 

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 

Boligtjenesten har vært hardt presset i 2015, og 

leverte et regnskap på nærmere 2,8 mill. kr over 

budsjett. I boligtjenesten er lønnsutgiften den 

desidert største posten på 98 % av utgiftene. Det 

har fortsatt vært behov for opplæring og ekstra 

bemanning, mesteparten av dette er til 

ressurskrevende brukere som kommunen i 

utgangspunktet får 80 % refusjon på over 

egenandelen. Disse inntektene tilkommer 

Tjenestekontoret, og vil ikke ha utslag på regnskap 

for Boligtjenesten. Nivået i forhold til faktisk 

ressursinnsats har for 2015 imidlertid vært såpass 

høyt at revisjonen har måttet gå en ekstra gang i 

forhold til hva kommunen er berettiget å få 

refundert. Regnskapsført nivå i 2015- regnskapet 

har derfor tatt inn over seg deler av denne 

problemstillingen. Endelig tilbakemelding på hva 

kommunen får tildelt i tilskuddsmidler for 2015, 

blir først besvart etter revisors gjennomgang våren 

2016. Målet for virksomheten har utover dette 

vært å minimere den varslede overskridelsen av 

budsjettet og sørge for en effektiv utnyttelse av 

ressursene.    

 

 

UTVALGTE INDIKATORER  

 

 
 
I perioden 2012 til 2015 har det vært en markant 
økning i antall ressurskrevende brukere i 
Boligtjenesten. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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NAV 
 
Enheten ledes av virksomhetsleder Svein Greger 
 
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 

NAV styrer i stadig større grad innsatsen mot 
arbeid og aktivitet, noe som også gjelder kontoret i 
Andebu. Vi registrerer at mange unge kontakter 
oss lokalt for å få økonomisk hjelp fordi de ikke går 
på skole eller sliter med å få arbeid. Den generelle 
ledighetsutviklingen er en av årsakene til dette, og 
unge er en utsatt gruppe. Tallet på unge, ledige 
under 25 år som oppsøker kontoret for å søke 
sosialhjelp har økt fra 17 i 2010, til 37 i 2015. NAV 
Andebu vil ha et stort fokus på denne gruppen 
gjennom 2016. 
 
Tallet på langtidsmottakere av sosialhjelp har vært 
stabilt for årene 2013-2015, og lavere enn for 
årene 2010-2012. Det er en omfattende prosess å 
få langtidsmottakere i arbeid og tiltak med en 
generell økende ledighet.  Det totale antallet som 
søker økonomisk hjelp er økende, men de som 
mottar denne støtten har en kortere 
stønadsperiode enn tidligere. Dette medfører at 
totalkostnadene til økonomisk sosialhjelp er 
relativt stabile og i henhold til budsjett. 
 
Flyktningsituasjonen har hatt et stort fokus ved 
kontoret. Kommunen har i en årrekke bosatt 5 
voksne/enslige eller en familie pr år. I juni 2015 
vedtok Kommunestyret, ut fra de utfordringer vi 
ser i hele Europa, at Andebu skulle bosette og 
integrere 25 personer i 2015 – og det samme 
antallet ble senere på året vedtatt for 2016.   
For et NAV kontor med liten faglig erfaring på 
området var dette et område som måtte 
prioriteres, og ny flyktningkonsulent ble ansatt i 
september. 

 
Det var vanskelig å finne tilgjengelige boliger både i 
det kommunale og det private markedet, noe som 
resulterte i et nytt kommunestyrevedtak i 
desember 2015 om å bevilge 8 millioner til innkjøp 
av nye boliger for bosetting. Det var likevel ikke 
mulig å bosette antallet som var vedtatt innen 
utgangen av året, og 9 personer legges til kvoten 
for 2016. Det har i tillegg vært nødvendig å benytte 
flere ressurser ved NAV kontoret for å forberede 
bosetting og integrasjonsarbeid for 2016. 
Samarbeid er inngått med Stokke og Sandefjord før 
å øke kompetansen og sikre at Andebu leverer 
godt faglig arbeid også på dette området. 
 
Et Markedsteam for Sandefjord, Andebu og Stokke 
ble etablert i NAV høsten 2015. Teamet skal bidra 
til å skape arbeidsplasser for kommunenes 
innbyggere ved hjelp av tett kontakt med 
næringsliv og andre kommunale virksomheter. 
NAV Andebu ansatte på statlige midler en person 
som håndterer dette i vårt område. Dette arbeidet 
har båret gode frukter, og Markedsteamet i SAS 
leverte bedre resultater enn andre markedso-
mråder i Vestfold. Det arbeidet vil fortsatt 
prioriteres. SAS formidlet 168 personer i arbeid i 
2015. Tallene for Jarlsbergområdet var 152, TNT 
hadde 146 formidlinger og Larvik & Lardal 74 
personer formidlet til arbeid. 
 

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 57,88 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial 

ifht endelig regnskapsresultat 41,69 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 2 Indikator økonomistyring 0     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 5,77 % 6 % 6 % 6 % 6 % 

Tjenesteproduksjon 1 

Økonomisk sosialhjelp, andel behandlet innen 

3 uker 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 

 

2 Ungdom – oppfølging hver måned 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 3 Gjeldsrådgivning  - venteliste 0 0 0 0 0 
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KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 

Budsjettet endte i tråd med forventninger. Noen 
utfordringer var knyttet til antall flyktninger og 
tilskudd. Sykefraværet ved kontoret er lavt, og 
arbeidsmiljøet vurderes som godt. Antall saker 
behandlet innen 28 dager er i tråd med målet, og 
ungdom får tett oppfølging gjennom egne møter 
hver mnd. Fortsatt ingen ventetid på 
gjeldsrådgivning.  
 

RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 5 4,6 

2014 4 3,8 

2013 4 3,8 

2012 5 5,0 

 
NAV Andebu er organisert slik at alle jobber med 
alt av tjenester, uansett kommunal eller statlig 
tilhørighet. Det var 4,6 årsverk på kommunal side 
og 4,8 årsverk på statlig side, i tillegg til leder. 
 

ØKONOMI  
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

NAV Utgifter 8 266 8 821 555

NAV Inntekter -5 726 -2 791 2 935

NAV Netto utgift 2 540 6 030 3 490  

 

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER  
 
Antall sosialhjelpsmottakere – utvikling 
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Kontoret jobbet en periode med å redusere antall 
sosialhjelpsmottakere. Det lyktes vi med. I de 
senere år har det likevel vært en økning, men det 
har vært lavere utbetalinger pr søker og kortere 
stønadsperiode. 
 
Kontoret har hele tiden hatt et mål om å redusere 
antallet langtidsmottakere av sosialhjelp. Siden 
2013 har antallet vært stabilt. Personene er delvis 
en stabil gruppe. Noen hjelpes bort fra sosialhjelp 
ved hjelp av tiltak, og noen ny kommer til. 
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AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 

Avviket skyldes integreringstilskudd for bosetting 
sent på året. Kostnader knyttet til integrering vil 
påløpe senere.  

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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Teknisk, landbruk og næring 
Ansvarsområdet er for tiden uten kommunalsjef 
og ledes av Rådmann Stein Rismyhr frem til 
kommunesammenslåing 1.1.2017 
 
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 

 
Teknisk sektor har hatt utfordringer i 2015, både i 
forhold til bemanningssituasjon og enkeltsaker. 
 
Andebu kommune er en relativt liten organisasjon, 
som fort merker konsekvensene dersom folk 
slutter, stillinger står ledige over en lengre 
tidsperiode eller sentrale medarbeidere ikke er 
operative. 
 
Eiendomsavdelingen har i lengre periode fungert 
uten eiendomssjef. Stillingen ble besatt høsten 
2015 (01.11.15). 
 
Kommunalteknikk ansatte ny avdelingsingeniør 
01.01.15, som forvalter oppgavene innen vei, 
vann- og avløp og renovasjon. Avdelingen har også 
engasjert en ingeniørstudent fra sommeren 2015 i 
50 % stilling, som har hjulpet til både ute på 
vannverkene og saksbehandlet både på 
forurensningssaker og andre forfallende oppgaver.  

 

 Samlet for sektoren: 

 

 
 

 

Kart og oppmåling har siden 2010 fått økt 
arbeidsomfang. Dette skyldes blant annet økte 
krav fra staten på fagområdet samtidig som det i 
større grad foretas flere utbygginger. Samtidig har 
avdelingen hatt bemanningsproblemer og i dag 
står stillingen vakant. 

Kommunen har derfor i lengre tid kjøpt disse 
tjenestene av innleid konsulent, som leverer deler 
av tjenesten. 

Mangel på fagkompetanse hos innleide ressurser i 
2015, gjør at kommunen per 31.12.15 ikke klarte å 
levere på resterende andel av tjenesten. 

Fra 01.01.16 vil Sandefjord kommune bistå Andebu 
kommune med tjenester innen 
arealplan, byggesak, oppmåling og GEO data. 
Avtalen som er inngått etter vedtak i 
kommunestyret vil gjelde fram til etablering av ny 

kommune.  

Teknisk, miljø og landbruk har levert et regnskap 
som er innenfor budsjettrammene. Det har 
imidlertid vært en tendens til at det er besparelser 
på eiendomssektoren som dekker røde tall ellers i 
sektoren. Samtidig sliter kommunen med 
vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg. 
 
Ytterste konsekvens kan bli forringelse i levetiden 
for kommunale bygg, og at det kreves større 
vedlikeholds og/ eller investeringsbeløp for å sette 
bygningene i levedyktig stand. Sektoren jobber 
derfor målrettet med å få til en løsning der 
besparelser i eiendomsforvaltningen ikke skal være 
med på å finansiere andre områder i sektoren. 
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Sektoren har i 2015 fått på plass gode rutiner og 
prosedyrer ved forurensning, forsøpling og 
villfyllinger. Kommunen plikter å ha i følgende 
punkter på plass: 

 Forurensningsloven § 48 første ledd et ansvar 
for tilsyn med forurensnings- og 
avfallssituasjonen innen sitt 
myndighetsområde. 

 Internkontrollforskriften § 5.5 regler for 
hvordan kommunene skal organisere sitt 
tilsynsansvar for eksempel med hensyn på 
dokumentasjon av ansvarsfordeling. 

 Forurensningsloven § 37 om pålegg om å 
rydde opp i avfall og lignende eller betale for 
opprydding. 

 
Kommunen har engasjert ny prosjektleder til 
oppfølging av store investeringsprosjekter. 
På våren 2015 ble det innleid ny prosjektleder fra 
Norconsult, som leder blant annet disse 
prosjektene i kommunen:  
Nytt omsorgsbygg, Kodal skole, og Trygge og gode 
dager. Planleggingsfasen av ny barnehage i 
sentrum er også påbegynt.  
 
Sektoren overtok budsjettansvaret for kommunens 
hjemmetjenestebiler i 2013. I 2015 ble det gjort 
driftsmessige endringer, som har gitt et positivt 
budsjett på de kommunale bilene i 2015.  
 

Teknisk, landbruk og næring jobber med å få på 
plass internkontrollen i sektoren, og det arbeides 
med å dokumentere rutiner og prosedyrer, samt å 
avdekke eventuelle risikomomenter i sektoren. 

Sektoren bruker, i likhet med kommunen for øvrig, 
internkontrollsystemet KSS (Kvalitetslosen). 

Administrasjon Teknisk, 
landbruk og næring 
 

 
 

VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 

Administrasjonen i Teknisk har hatt et travelt år. 
Det har vært utfordringer både på bemanning og 
enkeltsaker. På byggesak og arealplan har vi hatt 
utfordringer. Det har til tider vært innleid eksterne 
konsulenttjenester for å få ned antall byggesaker.    

Fra 01.01.16 vil Sandefjord kommune bistå Andebu 
kommune med tjenester innen 
arealplan, byggesak, oppmåling og GEO data. 
Avtalen som er inngått vil gjelde fram til etablering 
av ny kommune.  

RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 4 3,9 

2014 5 4,4 

2013 5 4,4 

 

 

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 

                    

2,62 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial 

ifht endelig regnskapsresultat 

                      

2,77 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 2 Indikator økonomistyring 

                      

0     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 

 

3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 

Tjenesteproduksjon 1 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesak  

    

 2 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid kart og 

oppmåling 
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KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 

Det er avvik på regnskap i forhold til regulert 
budsjett, og virksomheten har et avvik på 0,2 mill. 
kr eller 2,62 % av regulert budsjett. Avviket er 2,77 
% i forhold til siste avleverte prognose, som ble 
gjort i forbindelse med 2. tertialrapport.  
 
Det har vært et høyt sykefravær i 2015 på  
11,5 %. Alle er nå i fullt virke igjen.   
 

ØKONOMI 
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Adm. Teknisk, landbruk og næring Utgifter 15 472 14 909 -563

Adm. Teknisk, landbruk og næring Inntekter -7 676 -6 903 773

Adm. Teknisk, landbruk og næring Netto utgift 7 796 8 006 210  

 

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 

Virksomheten har et avvik på 0,2 mill. kr i forhold 

til budsjett. Avviket er først og fremst knyttet til 

merinntekter på 0,77mill. kr, ved merinntekter på 

gebyr(kart og oppmåling, øvrig planarbeid) og 

merutgifter på 0,56 mill. kr knyttet til innleid 

konsulenter. 

 

UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER  
 

Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte 
boliger per innbygger i kr 

 

 
 
Figuren viser at Andebu kommune har lave 
forvaltningskostnader tilknyttet kommunalt 
disponerte boliger. Kostnadene varierer noe over 
tid. Her vises kostnaden i forhold til kommunens 
innbyggertall. 
 

 

 

 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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Virksomhet 
Landbruksforvaltning 
 
Enheten ledes av virksomhetsleder Terje 
Rasmussen 
 
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 

Landbruksforvaltningen drives bra med faglig 
dyktige medarbeidere. 
 
Virksomheten driver landbruksforvaltning både i 
Andebu og Stokke kommuner, der deler av 
virksomheten er finansiert ved refusjonsinntekter 
fra Stokke kommune. 

 
 
Virksomheten drives innenfor tildelte rammer og 
ressurser. 

 

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 

                   

5,66 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial 

ifht endelig regnskapsresultat 

                  

4,44 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 2 Indikator økonomistyring 

                         

0     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 

 

    

 
KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 

Virksomhetene har i 2015 hatt et sykefravær på 
2,34 %, som er under målsettingen på 3,5 %.  
Det er et avvik på regnskap i forhold til regulert 
budsjett, og virksomheten har et avvik på 0,07 mill. 
kr eller 5,66 % på regulert budsjett. Avviket er på 
4,44 % i forhold til avlevert prognose, som ble gjort 
i forbindelse med 2. tertialrapport.  
 
Det er foretatt vernerunder i 2015. 
Medarbeidersamtaler er gjennomført i 2015. 
RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 4 3,2 

2014 4 3,0 

2013 3 2,6 

 

Landbruksavdelingen har uendret bemanning, et 

av årsverkene er øket med 0,2.  

 

 

ØKONOMI  
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Virksomhet Landbruksforvaltning Utgifter 2 477 2 490 13

Virksomhet Landbruksforvaltning Inntekter -1 298 -1 240 58

Virksomhet Landbruksforvaltning Netto utgift 1 179 1 250 71  

 

 
UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER  
 

Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og 
landbruksbasert næringsutvikling 

 

 
 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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Grafen viser netto driftsutgifter til 
landbruksforvaltning og landbruksbasert 
næringsutvikling i perioden 2011 – 2015.  

 

 

 
 
AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 

Virksomheten har et avvik i forhold til budsjett på 

0,07 mill. kr. Størsteparten av avviket relaterer seg 

til merinntekter på drøyt 0,058 mill. kr som må 

sees i direkte sammenheng med driftsavtalen 

kommunen har med Stokke kommune. 

Avviket på utgiftssiden må tilsvarende sees i 

sammenheng med inntektsnivået. 
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Virksomhet 
Eiendomsforvaltning 
 
Enheten ledes av virksomhetsleder Thore Helge 
Larsen 
 
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 

Virksomheten har videreutviklet sitt FDV system i 
Facilit og lagt inn alle tiltak, avvik og Årshjulet på 
hvert bygg. Dette er prognosert etter budsjett i 
årsplan. 
 
Virksomheten har også i 2015 systematisert 
etterslep videre på vedlikehold og med en 
langtidsplan for alle bygg.  
 
Virksomheten arbeider videre med flere 
prosjekter, som ble igangsatt i 2014: Nytt 
omsorgsbygg, ENØK tiltak på sykehjemmet, trygge 
& gode dager og mulighetsstudie for Kodal skole. 
 

 
 
 
 
Virksomheten har i 2015 arbeidet med å lage 
bedre rutiner for behandling av tilsyn, vedlikehold, 
internkontroll, brukeravtaler og forurensninger. 

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 

                       

22,63 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial 

ifht endelig regnskapsresultat 

                 

22,63 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 2 Indikator økonomistyring 

                        

0     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 

 

    

 

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 

Virksomheten ligger under målet på 3,5 % (2,4 %) 

sykefravær. Vi arbeider med tiltak på visse 

fagområder i virksomheten, for å nå målet i 2016.  

 

Regnskapsresultatet for 2015 viser at vi lå innen for 
budsjett, mens indikatoren for økonomistyring 
tilsier at vi fremdeles har en vei å gå i forhold til å 
sette prognoser som treffer.  
 
Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i 
2015.  Vernerunder i virksomheten er utført. 
 

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 

Virksomheten klarte rammene for budsjett, med 

god margin. Dette siden vi ikke fikk gjennomført 

alle planlagte tiltak.  

 

RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 10 9,0 

2014 11 9,2 

2013 11 10,0 

 

 

ØKONOMI  
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Virksomhet Eiendomsforvaltning Utgifter 15 257 16 251 994

Virksomhet Eiendomsforvaltning Inntekter -9 641 -8 993 648

Virksomhet Eiendomsforvaltning Netto utgift 5 615 7 258 1 643  

 
(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 
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UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER  
 

Netto driftsutgifter eiendomsforvaltning per 
innbygger 

 

Siden virksomheten har kuttet i forhold til 
vedlikeholdskostnader ved at ikke alle planlagte 
tiltak gjennomføres, er netto driftsutgifter til 
kommunal forvaltning av eiendommer kraftig 
redusert. Her illustrert som kostnad per innbygger. 
Som grafen illustrerer, ser vi at vi i Andebu ligger 
vesentlig under nivået i både Stokke og Sandefjord 
kommuner. 
 
 
 
Energikostnader eiendomsforvaltning i prosent av 

brutto driftsutgifter 

 

Det er fokus på ENØK-tiltak og energikostnader i 
kommunen, og arbeidet med å redusere 
kommunens energikostnader er i prosess. Figuren 
viser energikostnadene sett i forhold til brutto 
driftsutgifter. I 2015 lå Andebu på nivå med Stokke, 
men høyere enn man gjorde i Sandefjord. 
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Virksomhet Kommunalteknikk 
 
 
VIKTIGE HENDELSER OG RESULTATER I 2015 

 

Virksomheten har i 2015 vært engasjert i 
utbyggingsavtaler, ombygginger og utvidelse av 
driftskontrollanlegg for vann og avløp. 
 
På vei, har vi hatt ombygging av Askjemveien  
»Bjønnehølet», som ble ferdig sommeren 2015. 
Gang- og sykkelveien Heimdal- Moa ble overdratt 
til Fylkeskommunen i desember 2015. 
 
Virksomheten har vært engasjert i oppfølging av 
utbyggingen i Søndre Holt, Askjem sørøst og 
Heimdalåsen. Utbyggingsavtalene for Stiåsen og 
Øvre Hoksrød ble også behandlet i 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÅLEKORT ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018 

   

 Andebu       

Fokusområde Nr.  Indikator 

Resultat 

2015 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 

 1 

Maks avvik på regnskapsresultat ifht 

reg.budsjett 

                    

-22,46 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Økonomistyring 2 

Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial 

ifht endelig regnskapsresultat 

                

22,46 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 2 Indikator økonomistyring 

                        

1     

Medarbeidertilfredshet 1 

Sykefravær - maks prosent egenmeldt og 

legemeldt 

 

    

 

 

 

KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSEN 

 
Virksomhetene har i 2015 ikke hatt sykefravær. 

Virksomheten har et prosentvis høyt avvik på 

regnskap i forhold til budsjett, og et særdeles høyt 

avvik i forhold til leverte prognoser for 

regnskapsåret. Dette gir dårlig uttelling på 

indikatoren for økonomistyring. Totalt utgjør  

 

 

 

avviket et merforbruk på drøyt 0,6 mill. kr i forhold 

til budsjett. 

RESSURSBRUK OG BEMANNING 

År Ansatte Årsverk 

2015 9 7,6 

2014 8 6,6 

2013 7 5,6 

 

Det er i 2015 foretatt en nytilsetting i 
virksomheten, og man har gått fra 8 til 9 ansatte. 
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ØKONOMI  
Tall i 1000 kr Konto Regnskap 2015 Reg.bud. 2015 Avvik 

Virksomhet Kommunalteknikk Utgifter 23 398 23 946 548

Virksomhet Kommunalteknikk Inntekter -20 053 -21 215 -1 162

Virksomhet Kommunalteknikk Netto utgift 3 344 2 731 -613  

 

AVVIKSFORKLARING ØKONOMI 

Virksomheten har et avvik i forhold til budsjett på 

drøyt 0,6 mill. kr.  Avviket er først og fremst knyttet 

til mindreinntekter på 1,16 mill. kr. Det er et 

mindre forbruk i regnskapet på 0,54 mill. kr.   

Dette gjelder selvkostområdene, og det blir brukt 

av selvkostfondet for å finansiere 

merforbruket(mindre inntekter). Fondsbruket 

fremkommer under skatt/ramme/finans 95.  

Kommunen hadde både et lavere kostnadsnivå 

samt et lavere inntektsnivå enn forventet da 

kalkylene ble laget høsten 2014. Det vises ellers 

til note i kommunens regnskap vedrørende 

kommunens selvkostkalkyler på disse 

områdene.  

 
UTVALGTE KOSTRA INDIKATORER  

 

Andel av befolkningen tilknyttet kommunal 
avløpstjenester 

 
 

 

Figuren viser at Andebu har en lav 

tilknytningsandel på kommunal avløpstjenester, 

noe som henger sammen med den relativt høye 

andelen tilknyttet septik og såkalte tette tanker. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
. 

(-) = merforbruk/mindreinntekter. (+) = mindreforbruk/merinntekter 

 


