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4491 Kvinesdal 
Bankkonto:  
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Ansatte: 
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Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, 
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Daglig leder Willy Gill 
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E-post: willy.gill@asekretariat.no 

Rådgiver Inger Lise Austrud 
Telefon: 91 86 99 75 
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Til kontrollutvalgets medlemmer i Evje og Hornnes kommune 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Tid/sted: Onsdag 29. april 2020 kl. 09.00. 
 
OBS! Møtet avholdes som fjernmøte i Teams. Lenke til møtet sendes ut i egen e-post. 
 

SAKSLISTE 
 
ORIENTERINGER: 
09.00 Revisor orienterer om regnskapsrevisjon.  
 
SAK 05/20 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 12.02.20 
SAK 06/20 ÅRSREGNSKAP 2019 – EVJE OG HORNNES KOMMUNE 
 
Referatsaker: 
REF. 02/20 Årsrapport 2019 fra skatteoppkrever 
REF. 03/20 Kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen 
REF. 04/20 Agder Kommunerevisjon IKS, Engasjementsbrev av 25.02.20 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Videre arbeid i kontrollutvalget: Planlegging av KU-møte 17.06.20 
 
EVENTUELT 
 
 
 

Evje, 21. april 2020 
    
 

Dag Yngve Aasen 
   Leder     Willy Gill 
        Utvalgssekretær 
 
Forfall og melding om mulig inhabilitet bes meldt til Willy Gill på tlf. 90 95 62 46.  
Kopi av innkalling er sendt elektronisk til: Ordfører, rådmann, revisor og varamedlemmer. 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak: 05/20 
        Møtedato: 29.04.20 
        Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
SAK 05/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 12.02.20 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 12.02.20 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 12.02.20 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.20 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 
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EVJE OG HORNNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 01/20 
Dato: 12.02.20 kl. 09.00 – 11.00. 
Sted: Kommunehuset, formannskapssalen. 
Tilstede: 
Dag Yngve Aasen, leder 
Solveig Eiken, nestleder 
John Hornnes, medlem 
Owe Wathne, medlem 
Heidi Grønnesby, medlem 
 
Forfall:  

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
Agder Kommunerevisjon IKS v/ Maren Stapnes, 
Tommy Pytten 
Agder Sekretariat v/ Willy Gill 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. 
 

SAKSLISTE 
 
ORIENTERINGER: 
Revisor orienterer om regnskapsrevisjon.  
 
SAK 01/20 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 28.11.19 
SAK 02/20 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2020 
SAK 03/20  RISIKO OG VESENTLIGHETSANALYSE – INNSPILL FRA 

KONTROLLUTVALGET 
SAK 04/20 UAVHENGIGHETSERKLÆRING FRA REVISOR 
 
Referatsaker: 
REF. 01/20 Rapport fra tilsyn med Evje og Hornnes kommunes plikt til å gi forsvarlig 

økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven 
 https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/agder/2019/evje-og-

hornnes-kommune-nav-evje-og-hornnes-oekonomisk-radgivning/ 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
EVENTUELT 
 
Underskrift: 
 
 
Dag Yngve Aasen 
Leder 
 
 

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/agder/2019/evje-og-hornnes-kommune-nav-evje-og-hornnes-oekonomisk-radgivning/
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/agder/2019/evje-og-hornnes-kommune-nav-evje-og-hornnes-oekonomisk-radgivning/
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Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, 1. vara, ordfører, rådmann og revisor 
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ORIENTERINGER: 
Revisor orienterte om innholdet i regnskapsrevisjon.  
 
Revisor orienterte også om det nye området Forenklet etterlevelseskontroll av 
økonomiforvaltningen, herunder om foretatt tilhørende risiko- og vesentlighetsvurdering.  
 
Revisjonens valg av område for etterlevelseskontroll i 2019 er: Offentlige anskaffelser.  
Revisor rapporterer til kontrollutvalget om foretatt etterlevelseskontroll senest 30. juni. 
 
 
SAK 01/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 28.11.19 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.11.19 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 28.11.19 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 28.11.19 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.11.19 godkjennes. 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen. 

 
 
 
SAK 02/20  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2020 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Forslag til årsplan 2020 for kontrollutvalget vedtas. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Bakgrunn for saken: 
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Normalt sett er det behov for rundt 5 møter i kontrollutvalget årlig. Min anbefaling er at det 
settes opp 3 møter våren 2020 og to møter høsten 2020. Ved behov kan det selvfølgelig 
avholdes flere møter.  
 
Tidspunkt for behandling av årsregnskapet 2019 er slik jeg forstår det planlagt i mai. 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet skal foreligge før formannskapets behandling. 
 
Årsplanen angir planlagt aktivitet i kontrollutvalget med saker og orienteringer gjennom året. 
Det er tanken at årsplanen skal være et arbeidsdokument som endres etter behov.  
 
For øvrig anbefaler jeg at det allerede nå tenkes på hvilke tema det ønskes orientering om på 
møtene.  
 
Basert på tidligere erfaringer foreslås følgende som kontrollutvalgets årsplan for 2020: 
 
 
Dag/tidspunkt Saker Orienteringer/drøftinger 
12.02 kl. 09.00 Årsplan 2020 

Innspill til RVA 
Orientering fra rådmannen 
Orientering fra regnskapsrevisor 

29.04 kl. 09.00 Årsmelding KU 2019 
Årsregnskapet 2019 
Engasjementsbrev fra revisor 

Årsmelding/årsregnskap v/adm. 
Samspill mellom KU og 
administrasjonen 
Kommunestyrets forventninger 
til kontrollutvalget 

17.06 kl. 09.00 
 

Ressurser til kontrollarbeidet i 2021 
Forenklet etterlevelseskontroll 

 

14.10 kl. 09.00 
 

Budsjett Kontroll og tilsyn 2021 
Risiko og vesentlighetsanalyse – 
forvaltningsrevisjon 
Risiko og vesentlighetsanalyse – 
eierskapskontroll 

Planlegging av revisjonen 2020 
Presentasjon av sektor 

25.11 kl. 09.00 
 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-23 
Plan for eierskapskontroll 2020-23 
Kontrollutvalgets årsplan 2021 

Presentasjon av sektor 

 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til årsplan 2020 for kontrollutvalget vedtas. 
 
 
 
SAK 03/20 RISIKO OG VESENTLIGHETSANALYSE - INNSPILL FRA 

KONTROLLUTVALGET  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalgets innspill tas med som grunnlag for risiko og vesentlighetsanalysen.  
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 



Møtebok 12.02.20      Evje og Hornnes kontrollutvalg 
 

 

 

5 

 
Vedlegg: 
Plan for forvaltningsrevisjon fra 2016 
Plan for selskapskontroll fra 2016 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I forrige møte bestilte utvalget en risiko og vesentlighetsanalyse fra Agder Kommunerevisjon 
IKS som skal danne grunnlaget for plan for forvaltningsrevisjon for perioden. 
Kontrollutvalget har nå muligheten til å komme med innspill til områder/temaer i kommunen, 
samt selskaper kommunen er engasjert i, som kan være interessante for nærmere 
undersøkelser.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll fra forrige periode vedlegges saken 
som bakgrunnsstoff.  
 
Tidspunkt for ferdigstillelse av planen er innen utgangen av 2020. Når risiko og 
vesentlighetsanalysen foreligger, vil det på bakgrunn av kontrollutvalgets prioriteringer bli 
utarbeidet et forslag til plan for forvaltningsrevisjon og forslag til plan for eierskapskontroll 
for inneværende periode. Planforslaget sendes så til kommunestyret for endelig behandling. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets innspill tas med som grunnlag for risiko og vesentlighetsanalysen.  
 
 
 
SAK 04/20 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at det kan 
konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og forskriftens krav til uavhengighet. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
Vedlegg: 
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tommy Pytten og 
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Ole Holbæk i Agder Kommunerevisjon IKS. 
 
 
Saksopplysninger 
Oppdragsansvarlig revisor skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 hvert 
år avgi en skriftlig egenvurdering om sin uavhengighet til kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget må vurdere om revisors egenvurdering tilsier at revisor tilfredsstiller de krav 
til uavhengighet som fremgår i kommuneloven og forskriften. 
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Forslag til vedtak: 
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at det kan 
konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og forskriftens krav til 
uavhengighet. 
 
 
 
Referatsaker: 
REF. 01/20 Rapport fra tilsyn med Evje og Hornnes kommunes plikt til å gi forsvarlig 

økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven 
 https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/agder/2019/evje-og-

hornnes-kommune-nav-evje-og-hornnes-oekonomisk-radgivning/ 
 
KU ber om få orientering fra kommunedirektør om oppfølgingen av dette tilsynet i møte  
29.04.20. 
 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
Møte 29.04:  
Tilbakemelding fra kommunedirektør om oppfølgingen av Rapport fra tilsyn med Evje og 
Hornnes kommunes plikt til å gi forsvarlig økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven. 
Be om dokumentasjon etc.  
 
Eventuelt invitere ordfører om forventninger fra kommunestyret. 
 
 
EVENTUELT 
 
 
 
 
 
 

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/agder/2019/evje-og-hornnes-kommune-nav-evje-og-hornnes-oekonomisk-radgivning/
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/agder/2019/evje-og-hornnes-kommune-nav-evje-og-hornnes-oekonomisk-radgivning/


Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Evje og Hornnes kommune  Sak 06/20 
        Møtedato: 29.04.2020 
        Saksbehandler: WG 
 
 
SAK 06/20 ÅRSREGNSKAP 2019 - EVJE OG HORNNES KOMMUNE 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 
 
Saksdokumenter vedlagt saken: 
Årsregnskapet for 2019  
Årsberetning for 2019 
Revisjonsberetning datert 15. april 2020  
 
Saksopplysninger: 
Driftsregnskapet viser kr 230 117 204 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk 
på kr 1 309 398. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, driftsregnskap, 
investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, 
og en beskrivelse av vesentlig anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 
 
Årsregnskapet er utarbeidet etter de formelle krav som stilles i kommuneloven med tilhørende 
regnskapsbestemmelser i forskrift for årsregnskap og årsberetning og god regnskapsskikk i 
Norge. 
 
Det vises til revisjonsberetningen fra revisor. 
 
Behandling av årsregnskapet 
Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være som følger, jf forskrift om årsregnskap og 
årsberetning: 
 

- Rådmann og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet 
- Rådmann utarbeider årsmelding 
- Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret 
- Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret 
- Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning og disponering 

(Kontrollutvalgets uttalelse skal foreligge når formannskapet behandler regnskapet) 
- Kommunestyret godkjenner regnskapet 

 
Administrasjonen vil presentere hovedtrekkene i regnskapet og årsberetningen. 
 
Revisor vil være til stede i kontrollutvalgets møte og vil presentere revisjonsberetningen.  
 
 
 
 
 



Forslag til vedtak: 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Evje og Hornnes kommunes regnskap for 2019.  Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen og revisjonsberetning fra Agder 
Kommunerevisjon IKS. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter, samt rådmannens årsmelding, tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og 
regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 15. april 
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til Evje og Hornnes kommunes årsregnskap for 
2019. 
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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 
          
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 Formannskapet 09.06.2020 
 Kommunestyret 18.06.2020 

 

Årsberetning og årsrapporter for 2019  

 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar årsberetning og årsrapporter for 2019 til etterretning. 

 

 

Saksutredning 

Sammendrag/ konklusjon 
Det er utarbeidet årsberetning og årsrapporter fra enhetene. Disse er samlet i et felles dokument.  
 
Årsberetning skal utarbeides av kommunedirektøren i forbindelse med regnskapsavleggelsen, og den 
skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med behandlingen av regnskapet.  
 
Årsberetningen skal inneholde opplysninger som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske 
stilling og resultatet av virksomheten, utover det som framgår av regnskapet. Den skal også omhandle 
andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen.  
 
Det skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å sikre betryggende 
kontroll og høy etisk virksomhet i kommunen.  
 
Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling. Det skal også redegjøres for 
tiltak som er iverksatt og planlegges iverksatt for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i 
strid med likestillingsloven og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og 
diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  
 
Årsberetningen skal inneholde en redegjørelse for vesentlige avvik mellom utgifter og inntekter i 
årsregnskapet og regulert budsjett.  
 
Det skal også være med opplysninger vedr. interkommunale samarbeid i årsberetningen til den 
kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor.  
 
Alle disse punktene omtalt i årsberetningen. I tillegg er det med et avsnitt som er årsmelding for 
kommunens kraftfond.  
Årsrapporten er utarbeidet av de enkelte enhetene, og er en gjennomgang av kommunens virksomhet 
i foregående år. Det er gitt tilbakemelding på personal, økonomi og evt. andre forhold som enhetene 

Saksmappe:2019/88 - 7 
Saksbehandler:  JFL  
Dato: 17.04.2020  

mailto:post@e-h.kommune.no
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Bakgrunn for saken 
 
Formelt grunnlag 
Årsberetning skal utarbeides i forbindelse med framleggelse av årsregnskap, jfr kommuneloven § 48. 
Vurderinger og konsekvenser 
 

Evje, 22.04.2020 

Kommunedirektøren 

 

Vedlegg 

1 Årsberetning og årsrapporter 2019 Evje og Hornnes kommune rett versjon 

2 Årsmelding 2019 Eldrerådet 

3 Årsrapport PPT 2019 
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Årsberetning og årsrapporter for 2019 
 

I følge kommuneloven skal det hvert år avgis en årsberetning samtidig med at regnskapet legges 
fram. Regnskapsstandard fra GKRS (Foreningen for god kommunal regnskapsskikk) inneholder 
notekrav til regnskapet, og setter også krav til hva årsberetningen skal inneholde. I beretningen skal 
viktige hendelser i året som har gått tas inn sammen med en vurdering av virksomhetens økonomiske 
stilling og resultat gjennom året. Man skal også redegjøre for vesentlige avvik mellom utgifter og 
inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett, og opplyse om tiltak som er satt i verk for å forhindre 
budsjettavviket. Dette gjelder regnskapsskjemaene 1A og B og 2A og B. 

I årsberetningen brukes det kostra-tall for å sammenligne oss med andre kommuner. Vi har tatt med tall 
for vår kommunegruppe i KOSTRA, kostragruppe 1 da dette er den kommunegruppen som er mest lik 
oss. Dette er for 2019 små kommuner (mindre enn 5000 innbyggere) med middels bundne kostnader 
og lave frie disponible inntekter per innbygger. Middels bundne kostnader er regnet ut ved å ta hensyn 
til kommunens kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver, man har da sett på 
befolkningssammensetning og sosiale og geografiske forhold. Frie disponible inntekter er beregnet ved 
å se på hvor mye kommunen har til disposisjon etter at bundne kostnader er dekket.  Vi har i tillegg tatt 
med tall for Aust-Agder i kostra-sammenligningene. I skrivende stund foreligger kun foreløpige tall per 
15. mars, så det er det som er brukt.  
 
Årsmelding fra enhetene, der enhetene melder tilbake på sine mål og har en gjennomgang av hva 
som har skjedd gjennom året og om resultat iht. til budsjett mv, legges også fram. 

Årsberetning og årsmelding fra enhetene legges fram i et dokument, og det markeres et tydelig skille 
mellom årsberetning og vanlig årsmelding fra enhetene. 

  



5 
 

Årsberetning 
 
Økonomi – nøkkeltall 
 
Hovedoversikt driftsregnskap  
 
 

 Regnskap Regnskap Avvik mot fjoråret 

 2019 2018 Beløp Forbr. % 

     
Driftsinntekter         
Brukerbetalinger 10 836 520 9 688 721 1 147 799 111,85 % 
Andre salgs- og leieinntekter 35 640 651 35 987 141 -346 490 99,04 % 
Overføringer med krav til motytelse 39 985 068 39 369 335 616 733 101,57 % 
Rammetilskudd 143 293 453 134 852 096 8 441 357 106,26 % 
Andre statlige overføringer 12 054 444 17 809 367 -5 754 923 67,69 % 
Andre overføringer 2 041 000 3 384 541 -1 343 541 60,30 % 
Inntekts- og formuesskatt 82 494 433 80 453 417 2 041 016 102,54 % 
Eiendomsskatt 2 911 472 3 957 762 -1 046 290 73,56 % 
Andre direkte og indirekte skatter 2 067 647 1 829 739 237 908 113,00 % 
Sum driftsinntekter  331 325 688 327 332 119 3 993 569 101,22 % 

      
Driftsutgifter         
Lønnsutgifter 178 652 410 168 587 307 9 971 762 105,91 % 
Sosiale utgifter 39 331 564 36 664 011 2 667 553 107,28 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 
tjenesteprod. 48 343 898 46 026 502 2 317 396 105,03 % 
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 41 381 275 42 058 374 -677 099 98,39 % 
Overføringer 21 953 981 26 012 460 -4 058 479 84,40 % 
Avskrivinger 14 619 874 13 814 808 805 066 105,83 % 
Fordelte utgifter -1 073 018 -1 782 563 709 545 60,20 % 
Sum driftsutgifter  343 116 643 331 380 898 11 735 744 103,54 % 
Brutto driftsresultat -11 790 954 -4 048 779 -7  742 175 291,22 % 

      
Finansinntekter         
Renteinntekter og utbytte 11 305 018 11 224 511 80 507 100,72 % 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0   
Mottatte avdrag på utlån 126 277 98 521 27 756 128,17 % 
Sum eksterne finansinntekter  11 431 295 11 323 032 108 263 100,96 % 

      
Finansutgifter         
Renteutgifter og låneomkostninger 6 033 506 5 174 295 859 211 116,61 % 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0   
Avdrag på lån 9 198 625 8 888 352 310 273 103,49 % 
Utlån 126 729 38 635 88 094 328,01 % 
Sum eksterne finansutgifter  15 358 860 14 101 283 1 257 577 108,92 % 
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -3 927 565 -2 778 250 -1 149 315 141,37 % 
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Motpost avskrivninger 14 619 874 13 814 808 805 066 105,83 % 

      
Netto driftsresultat  -1 098 645 6 987 779 -8 086 424 -15,72 % 

      
Interne finanstransaksjoner      
Bruk av avsetninger         
Bruk tidl, års regnskapsmessige mindreforbruk 3 107 551 4 981 875 -1 874 324 62,38 % 
Bruk av disposisjonsfond 3 785 273 2 668 342 1 116 931 141,86 % 
Bruk av bundne fond 4 014 125 3 471 248 542 877 115,64 % 
Sum bruk av avsetninger  10 906 949 11 121 465 -214 516 98,07% 

      
Avsetninger         
Overført til investeringsregnskapet 769 164 781 237 -12 073 98,45 % 
Avsatt til dekning av tidligere års      
Dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0   
Avsatt til disposisjonsfond 4 016 049 7 463 711 -3 447 661 53,81 % 
Avsatt til bundne driftsfond 3 713 153 6 756 745 -3 043 592 54,95 % 

      
Sum avsetninger  8 498 366 15 001 693 -6 503 327 56,65 % 
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 309 938 -3 107 551 1 797 613 42,15 % 

     
Netto driftsresultat i % -0,33   2,14     
Netto driftsresultat i % korrigert for bundne fond -0,24 1,13     
Netto driftsres. i % korr for bundne fond og 
premieavvik -1,68 0,14     

 
 
 
Kommentarer til korrigering av netto driftsresultat: 
Netto driftsresultat = det kommunen sitter igjen med etter at alle drifts- og finansinntekter og utgifter er 
medregnet. Netto driftsresultat er i utgangspunktet det som kan settes av til senere bruk.  
 
Netto driftsresultat kan likevel være et misvisende begrep i kommunalt regnskap, fordi også såkalte 
selvkostregnskap og bundne midler inngår i begrepet.  Dette betyr i praksis at selv om man har positivt 
netto driftsresultat, kan man ha et reelt negativt resultat fordi driftsresultatet består av midler som man 
er pliktig til å sette av til bestemte formål.  
 
Kommunen har for første gang på flere år et negativt netto driftsresultat. Det er viktig å være klar over 
at i 2019 hadde kommunen en helt ekstraordinær driftsutgift på 2,950 mill i forbindelse med ukjøp av 
legehjemler.  Dersom denne utgiften trekkes ut, er netto driftsresultat korrigert for bundne fond positivt 
med 0,65 %, og korrigert for premieavvik er den -0,78 %. Det er en nedgang i forhold til 2018, men 
likevel langt bedre enn hva resultatet reelt ble.  
 
I 2019 er bruk av bundne fond større enn avsetning til bundne fond, og netto driftsresultat blir derfor litt 
bedre når vi korrigerer for dette, det går fra -0,33% til -0,24%. 
 
Premieavviket på pensjon er en spesiell faktor når en ser på kommunens driftsresultat, og vi 
kommenterer derfor denne spesielt. Premieavviket framkommer ved at man beregner kommunens 
pensjonskostnad, og inntektsfører (eller utgiftsfører) forskjellen mellom innbetalt premie og 
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pensjonskostnad. I realiteten er premieavviket når det er positivt (og inntektsføres) en utsatt 
utgiftsføring, fordi inntekten man får skal utgiftsføres igjen fordelt over flere år. Men dersom det blir en 
utgift, så skal denne inntektsføres igjen fordelt over flere år. 
   
Premieavviket for 2018 og 2019 kan framstilles som følger: 

År Premieavvik aktuelt 
år (inntekt) 

Amortisering  av 
tidligere år (utgift) 

Sum totalt (inntekt) 

2018 4 980 804 1 744 559 3 236 245 
2019 7 136 651 2 377 888 4 758 763 

 
De 7137 mill som er inntekt i 2019 skal utgiftsføres igjen over de neste 7 årene, sammen med de 
andre premieavvikene fra tidligere år. Slik inngår det i kommunens resultat både inntekter og utgifter vi 
aldri vil få, men som blir fordelt over flere år. Ved utgangen av 2019 har vi «falske fordringer», det vil si  
fordringer i balansen som aldri vil gi noen utbetaling, kun utgiftsføringer senere år,  på totalt 18,196 
mill. Samtidig forventes det et enda større positivt premieavvik i 2020.  Da ordningen ble innført ble det 
sagt at dette skulle jevne seg ut over tid, med at man fikk noen år med negative og noen år med 
positive avvik. Problemet har vært at avviket stort sett har vært positivt hvert år, med noen få unntak.  
 
Det er mulig å gå over til årlig amortisering, slik at en tar hele beløpet inn i regnskapet det påfølgende 
året. Ved et slikt valg vil en ikke skyve kostnadene foran seg. Dersom man gjør dette, kan man risikere 
det noen år blir store kostnader – dersom en må utgiftsføre enn inntekt fra fjoråret samtidig som det 
blir utgift i inneværende år. I så fall må man bruke pensjonsfond til å jevne ut kostnaden.  
 
Korrigert for både bundne fond og premieavvik blir netto driftsresultat negativt med 1,68 %. Holder vi 
utenfor utkjøp av legehjemlene er resultatet fortsatt negativt, med 0,78 %.  
 
Ved utgangen av 2019 har vi 13,858 mill på disposisjonsfond som er øremerket for premieavvik. Som 
tidligere nevnt har vi netto «fordringer» i balansen på 18,196 mill. Det betyr at fondet er 4,338 mill 
lavere enn «fordringene.», og vi har 76,16 % dekning på fond. Det er likevel slik at et øremerket 
disposisjonsfond vil kunne nyttes til andre formål dersom dette skulle bli aktuelt, og vil også kunne 
forsvinne dersom kommunen skulle få regnskapsmessig merforbruk. Å ha disse midlene på fond gir 
derfor ingen garanti, men er en klar fordel.   
 
En siste ting vi kunne ha valgt å korrigere for, er bruk av enhetsfond. Når enhetene har oppsparte 
midler, kan de gjennomføre tiltak som fører til utgifter og finansiere dette ved bruk av fond. Dette vil gi 
et dårligere netto driftsresultat, men er disponeringer som ligger på siden av valgene kommunestyret 
har gjort gjennom budsjettet og året.  
 
 
Tilbakemelding finansielle måltall – handlingsregel for gjeld  
 

Kommunen har vedtatt følgende finansielle måltall via sin handlingsregel for gjeld: 
- Administrasjonen bør legge fram et budsjettforslag med minimum 1,75 % netto driftsresultat 
- I budsjettet skal minimum 15 % av utgiftene til investeringer finansieres via egenkapital, dvs 

via fond, overføring fra drift eller salg av eiendom/andre inntekter i investeringsregnskapet. 
Tilskudd til konkrete investeringsprosjekter kommer i tillegg. 

- Lånegjeld (utenom startlån og finansielle leasingavtaler) skal være på maksimum 80 % av 
brutto driftsinntekter. 

 

Det er naturlig å gi en tilbakemelding på disse måltallene i årsberetningen. 
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Når det gjelder netto driftsresultat, er det som vist over på – 0,33 % for årets regnskap, dvs at det 
ligger langt under målet som er satt for budsjettarbeidet. Samtidig er det som tidligere sagt mest reelt 
å se på netto driftsresultat korrigert for bundne fond. Da ligger Evje og Hornnes kommune på -0,24 %. 
Dersom vi ser bort fra utkjøp legehjemler ligger vi på 0,65 %. Dette er nedgang fra 2018, da resultat 
korrigert for bundne fond var 1,13 %, og en enda større nedgang sett mot 2017 da det var 3,16 %.  
Nedgang i netto driftsresultat er også noe vi ser i hele kommune-Norge fra 2018 til 2019, og det viser 
hvor nøye våre resultater er knyttet opp mot kommunesektoren som helhet.  Det vises her til tabellen 
under som gir sammenligning av våre nøkkeltall mot vår kommunegruppe, landet og Aust-Agder. Vi 
har ikke tall for netto driftsresultat korrigert for bundne fond for andre enn oss selv, og må derfor 
sammenligne med ordinært netto driftsresultat. 

15 % av utgiftene til investeringer skal ifølge vår handlingsregel finansieres via egenkapital, utenom 
tilskudd til konkrete investeringsprosjekter som skal komme i tillegg. For 2019 er 19,44 % av 
investeringene finansiert via egenkapital. Tabellen under viser at egenfinansieringen er på 19,6 %, 
offisiell statistikk har en litt annen beregningsmåte. 

Lånegjelden skal være på maksimum 80 % av brutto driftsinntekter. Tabellen under viser at vi i 
offisielle statistikk ligger på 80,4 %. Dette er imidlertid inklusiv startlån, og handlingsregelen sier at 
startlån ikke skal inkluderes. Dersom disse tas bort, er gjeld i forhold til brutto driftsinntekter på 71,08 
%. 

 

Nøkkeltall 
Evje og 

Hornnes 
2018 

Evje og 
Hornnes 

2019 

Kostra- 
gruppe 
01 - 18 

Kostra- 
gruppe  
01 - 19 

Landet 
uten Oslo 
2018 

Landetu
ten Oslo 

2019 

Aust-
Agder 
2018 

Aust- 
Agder 
2019 

Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter 2,2 

 
-0,2 1,6 

 
0,2 2,2 

 
1,2 

    
1,2 

 
0,2 

Netto renteeksponering i 
prosent av brutto driftsinntekter  26 

 
46,3 39,7 

 
50 42,3 

 
60,2 

 
45,8 

 
67,2 

Langsiktig gjeld ex 
pensjonsforpliktelser i prosent 
av brutto driftsinntekter 77,1 

 
 

80,4 91,2 

 
 

91,9 105,6 

 
 

102,6 

 
 

109,5 

 
 

102,5 

Frie inntekter per innbygger  59 460 
 

62 431 56 733 
 

61 835 55 124 
 

57 297 
 

53 754 
 

55 638 
Fri egenkapital drift i prosent av 
brutto driftsinntekter 13,5 

 
12,5 11,0 

 
8,8 12,3 

 
10,4 

 
9,1 

 
7,0 

Brutto investeringsutgifter i 
prosent av brutto driftsinntekter 10,5 

 
11,5 17,3 

 
14,0 15,2 

 
16,2 

 
11,8 

 
12,8 

Egenfinansiering av 
investeringene i prosent av 
totale brutto investeringer  19,2 

 
 

19,6 23 

 
 

20,8 15,5 

 
 

24,5 

 
 

-10,3 

 
 

-26,7 
Forklaring til tabellen: Netto renteeksponering er en variabel som viser hvor sårbare vi er for renteoppganger, og 
46,3 betyr at en renteoppgang på 1 prosentpoeng isolert sett vil spise 0,463 % av driftsinntektene. Fri egenkapital 
viser disposisjonsfond i forhold til inntekter 

Tabellen viser at vi på langsiktig gjeld ligger lavere enn vår kostragruppe, fylket og landet. Vi ligger 
også litt høyere enn disse på fri egenkapital.   

 
Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad 
 

 (tall i hele 
1000) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Netto 
driftsresultat 

8 181 8 532 12 851 10 585 5 618 976 9 321 15 718 6 685 6 988 -1 099 
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Resultatgrad 4,15% 3,96 % 5,34% 4,10% 2,11% 0,36% 3,35% 5,08%  2,13% 2,14 % -0,33 % 
 
Tabellen viser at resultatet var tilfredsstillende i 09, 10, 11 og 12, og også i 2015 og 2016. 2016 er det 
beste året. Før 2014 ble inntekter fra mva i investering ført i drift, og bidro til at resultatene ble kunstig 
høye, korrigerer vi for dette kommer vi under 3 %, som var anbefalt nivå den gangen, i både 11 og 12, 
mens vi fortsatt lå over i 09 og 10. Vi har da ikke foretatt ytterligere korrigeringer for f.eks. bundne fond 
eller premieavvik. 
 
I 2015 ,16, 17 og 18 ligger vi over 1,75 % som er nytt anbefalt resultat, etter at merverdiavgift fra 
investering nå i sin helhet føres i investeringsregnskapet.  For 2019 har vi imidlertid et langt dårligere 
resultat, og vi viser til omtale av dette tidligere i årsberetningen.  
 
Sammenligning mot vår kommunegruppe i kostra, netto driftsresultat i %: 

År Kommunegruppe 
1 

Evje og Hornnes 

2015 2,3% 3,3% 
2016 3,5% 5,1% 
2017 4,1% 2,2% 
2018 1,6% 2,2% 
2019 0,2% -0,2% 

 
Vi har tidligere nevnt at det er relevant å korrigere for bundne fond, fordi avsetning og bruk av slike 
midler gir tidsforskyvninger, slik at regnskapet ikke nødvendigvis viser relevant resultat fra år til år, 
men sett over tid skal det bli korrekt. Dersom vi ser på vår kommune de siste 5 årene får vi dette 
resultatet: 

 2015 2016 2017 2018 2019 Gjn. Snitt 
Netto driftsresultat 3,35 % 5,08 % 2,13 % 2,14 % -0,33 % 2,47 % 
Korrigert for bundne fond 2,53 % 4,56 % 3,16 % 1,13 % -0,24 % 2,29 % 

 
I budsjettet for 2020 er netto driftsresultat korrigert for bundne fond på 0,23%.   
 
Dersom vi ser på netto driftsresultat i økonomiplanen for 19 – 22, er det budsjettert med følgende 
resultat: 

 2020 2021 2022 2023 
Netto driftsresultat i % korr for bundne fond 0,23 -0,51 0,24 0,29 

 
I skrivende stund er det stor usikkerhet rundt kommuneøkonomien framover. Den pågående Korona-
krisen gjør at vi må påregne at det offentlige får inn mindre inntekter både i inneværende og de 
kommende årene, og vi må derfor påregne at det kan bli nødvendig med grep og omprioriteringer 
framover. Denne situasjonen kommer til å få store konsekvenser både i 2020, 2021 og lenger utover i 
økonomiplanperioden.  
 
Tallene viser at vi uansett må jobbe videre med å oppnå et økonomisk tilfredsstillende resultat over tid, 
og for å kunne bidra med egenfinansiering i kommunens investeringer. Skoleutbyggingen vil gjøre 
handlingsrommet mindre framover, og uforutsette utgifter f.eks. innen habilitering/ressurskrevende 
brukere, sosialhjelp eller barnevern kan få store utslag og sammen med den pågående Korona-krisen 
gjøre det vanskelig å nå de økonomiske målene kommunen har satt seg. Det er derfor viktig å jobbe 
systematisk med alle enheter og områder og holde utgiftene under kontroll. I den sammenheng kan 
det nevnes at kommunestyret i budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 vedtok følgende: 
«Kommunedirektøren arbeider videre med effektivisering og innsparinger med tanke på budsjett 2021 
og økonomiplan 2021-2024. Det legges frem en statusrapport for kommunestyret før sommeren.»  

Hvordan vi følger dette opp må vi komme tilbake til, denne våren vil mye av administrasjonens 
ressurser gå med til å jobbe med den pågående Korona-epedimien, slik at vi må se når en 
statusrapport på dette området kan legges fram. Enhetene må ha ressurser til å jobbe med saken 
rundt effektivisering og innsparing. 
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Det er interessant å merke seg at tabellen over vedrørende netto driftsresultat stemmer godt med 
Framtidsbarometeret utgitt av kommunal rapport, som tidligere har framskrevet det slik at kommunens 
resultat skal ligge litt over null og langt under anbefalt nivå på 1,75 %.  

 
Utvikling av driftsutgifter/driftsinntekter siste år.  
(alle tall i hele 1000) 
 

 
Grafen over viser at driftsutgiftene steg med ca 11,7 mill fra 18 til 19, mens driftsutgiftene steg med 4 
mill.  Fra 17 til 18 steg driftsutgiftene med 15,2 mill og driftsinntektene steg med ca 14,2 mill.  Fra 2016 
til 17 steg driftsutgiftene langt mer enn driftsinntektene. I 2019 var driftsutgiftene ca11,8 mill høyere 
enn driftsutgiftene. Det er derfor ingen tvil om at fokus på økende driftsutgifter er svært nødvendig.  
 
Kommunens finansielle stilling (likviditet, fond, gjeld) 
Nedenfor kommenteres likviditet, fondskapital og gjeldsbelastning. 
 

Beregning av driftslikviditet  
Kommunestyret har iht. kommuneloven et særskilt ansvar for å påse at likviditeten er tilstrekkelig, og vi 
ønsker derfor å rette et spesielt fokus mot likviditeten i årsberetningen. 
 
Kommunen har innskudd i banken, og klarer å møte kortsiktige forpliktelser. Likviditeten har blitt planlagt 
ved å foreta låneopptak.  Men hvor god er likviditeten egentlig?  
  
Kommunen har omløpsmidler, og alt er per nå bankinnskudd. En kan trekke ut ubrukte lånemidler, som 
skal gå til investeringer. Videre kan en trekke ut bundne og ubundne fond investering. Det som da 
framkommer er kommunes driftslikviditet. Ut av dette kan en så trekke bundne driftsfond, og en vil da få 
likvider til ordinær drift. Inne i denne ligger kommunens disposisjonsfond, som ved utgangen av 2019 er 
39,980 mill.  Det er viktig å være obs på at også noe av disse midlene er øremerket, og at enhetsfond 
mv inngår.  Vi velger også å trekke ut udisponert mindreforbruk, ettersom dette kan disponeres for bruk 
på kort varsel. I egen kolonne viser vi skattetrekkskonto/skogavgiftskonto som er ikke-disponible 
bankinnskudd. De trekkes ikke ut av beregningen, men det er et poeng å vise hvor mye de utgjør.  
 
Vi måler her en gang pr år. Det ville hatt større verdi å måle måned for måned, ettersom likviditeten 
varierer mye over tid. Problemet med dette vil være at regnskapet ikke ajourføres måned for måned for 
ubrukte lånemidler, fond mv. En status ved slutten av hvert år gir i alle fall en pekepinn på hvordan det 
ligger an: 
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Likviditetsanalyse (alle tall i hele 1000): 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Bank/kasse 64 972 73 563 71 243 71 580 82 060 71 985 
Netto innskudd 64 972 73 563 71 243 71 580 82 060 71 985 
(av dette utgjør skattetrekk og skogavgift) 5 883 5 716 6 211 6 577 6 312 6 718 
Herav:             
 Ubundne investeringsfond        0 0 0 0     
Bundne investeringsfond -397 -22 -722 -1 224 -731 -1 390 
Ubrukte lånemidler -13 568 -9 351 -5 661 -5 849 -9 320 -11 755 
Driftslikviditet 51 007 64 190 64 860 64 507 72 008 58 840 
Herav:             
Bundne driftsfond -22 725 -24 906 -25 467 -17 165 -18 324 -17 572 
Regnskapsmessig mindreforbruk -2 125 -4 035 -12 372 -4 982 -3 108 -1 310 
Likvider til løpende drift 26 157 35 249 27 021 42 360 50 577 39 958 

 Som tabellen viser, er det nedgang i likvider til løpende drift per 31.12.19 sammenlignet med 31.12.18.  
 
Når man snakker om likviditet kan man beregne en likviditetsgrad ved å ta mest likvide 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld. (Likviditetsgrad 2).  Denne skal vise kommunens evne til å dekke 
kortsiktige forpliktelser og bør være over 1. Det siste året har den gått noe ned, fra 1,559 til 1,432.  
 
I tillegg kan man beregne en likviditetsgrad 3, som bør være over 0,5. Denne beregnes ved å ta 
betalingsmidler og korrigere for bundne fond og ubrukte lånemidler, og korrigere kortsiktig gjeld for 
avdrag i det kommende året. Denne er per 31.12.19 0,65, altså over bør-nivået. Ved utgangen av 2018 
var den 0,80, altså en nedgang siste år.    
 
Figuren under viser utvikling de siste årene: 

 
Kommunens likviditet anses ut til å være tilstrekkelig pr dags dato, og vi kan ser ikke for oss at vi vil få 
behov for kassakreditt i det kommende året. Likviditeten er slik den er på grunn av våre fond, og ubrukte 
lånemidler bidrar også til likviditeten. Det er også viktig å være klar over at likviditeten svinger mye 
gjennom året, og at det er variasjoner på dato. 
 

Kommunens fondskapital: 
Det finnes 4 typer fond: 

- Bundne investeringsfond – her kan midlene kun brukes til investeringer, og de er bundet til 
spesielle formål innen investeringsregnskapet 
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- Ubundne investeringsfond – disse kan fritt brukes innen investeringsregnskapet, men de kan 
ikke brukes til drift. 

- Bundne driftsfond  -  de er bundet opp til spesielle formål innen drift (et typisk eksempel er 
overskuddsfond på VAR-området). De fleste av de bundne driftsfondene kan også brukes til 
sine formål innenfor investering (VAR-fondene kan ikke).  

- Disposisjonsfond – disse midlene kan brukes helt fritt. 
I tabellen under har vi også valgt å ta med udisponert resultat, fordi det ligger i egenkapitalen på 
samme måte som et fond fram til det disponeres. 
 
Kommunen har følgende fondskapital per 31.12.19: 

(alle tall i hele 1000):           
Tekst 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Endr. 
Bundne investeringsfond 817 40 40 397 22 722 1 224 731 1 390 659 
Ubundne investeringsfond 1 455 1 518 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bundne driftsfond 16 357 21 845 22 492 22 725 24 906 25 467 17 165 18 324 17 572 -752 
Disposisjonsfond 25 072 27 247 23 248 19 856 21 703 23 906 35 983 40 190 39 980 -210 
Totalt 43 701 50 650 45 780 42 978 46 631 50 095 54 372 59 245 58 942 -303 
Udisponert resultat drift 2 257 0 503 2 125 4 035 12 372 4 982 3 108 1 310 -1 798 
Udisponert resultat inv. 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
Totalt inkl. mindreforbruk 45 958 50 650 46 283 45 103 50 666 62 467 59 354 62 353 60 252 -2 101 

 
Som oversikten over viser, har kommunen en total fondskapital på 60,252 mill. ved utgangen av 2019, 
da inkludert regnskapsmessig mindreforbruk i 19. 
 
Disposisjonsfondene er svekket med 0,210 mill, i tillegg til at regnskapsmessig mindreforbruk er 1,798 
mindre i 2019 enn i 2018. 
 
Når det gjelder bruk av disposisjonsfond i drift er det brukt 3,785 mill.  Av dette er 2,950 mill brukt i 
forbindelse med utkjøp av legehjemler i forbindelse med at legetjenesten gikk fra privat drift til 
kommunalt ansatte leger. Det er også bruk av enhetsfond på enheter som hadde merforbruk/satsinger 
de ønsket å bruke fond til: Enhet for barnehage har brukt 0,367 mill, enhet for drift 0,250 mill og helse 
og familie 0,216 mill. 
 
 Det er som tidligere nevnt viktig å være klar over at en god del av disposisjonsfondene er bundet opp 
mot spesielle tiltak gjennom vedtak, disse kan ikke uten videre brukes på nye tiltak. Dette gjelder f.eks. 
pensjonsfond premieavvik som er på ca 13,859 mill, og flyktningefondet som utgjør 2,930 mill. 
Enhetsfond som er gitt til enhetene pga. regnskapsmessig mindreforbruk tidligere år inngår også. Det 
finnes også flere mindre fond blant disposisjonsfondene som er bundet opp. (Det er likevel slik at 
disposisjonsfondene er frie i den forstand at de kan omdisponeres, og ved et evt. regnskapsmessig 
merforbruk vil de bli kunne bli brukt for å finansiere merforbruket.) 
 
Per dags dato har vi en god fondsreserve, men det er likevel ønskelig å ha større reserver på helt frie 
disposisjonsfond, særlig med tanke på egenandeler i investeringsprosjekter, der det hvert år må være 
rom for å disponere midler fra fond. 
 
Det er verdt å merke seg at kommunen ikke har frie investeringsfond. Dette er fond kommunen kan få 
ved salg av anleggsmidler, tomter, eiendommer og andre inntekter fra investering. 
 
Grafene under viser utviklingen i disposisjonsfond + regnskapsmessig mindreforbruk siden 2015, dvs. 
hvor mye disse to størrelsene har utgjort til sammen 31.12 hvert år. Som vi ser har det vært en jevn 
stigning, helt til 2019 da det har vært en nedgang. Dette stemmer jo også overens med et dårligere 
resultat. 
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(alle tall i hele 1000): 

 
 
Kommunen har et godt utgangspunkt: Den har ingen underskudd som må dekkes inn fra tidligere år, 
og det er også en grei andel fondsreserver. Vi ser en liten nedgang siste år, og det er viktig med 
fortsatt fokus på dette området. Vi må jobbe kontinuerlig med å styrke våre fond.  
 
I budsjettet for 2020 er det lagt opp til en netto bruk av disposisjonsfond på 7,269 mill. Dette er for å 
kunne oppfylle vårt krav på 15 % egenandel i investeringsprosjekter, for det er lagt opp til en 
overføring til investeringsregnskapet på 8,013 mill.  Dette betyr en ganske kraftig bruk av 
disposisjonsfond.  
 
Vi kan se på kostratall vedr. fri egenkapital i prosent av brutto driftsinntekter, og sette opp en  
sammenligning. Fri egenkapital er disposisjonsfond korrigert for regnskapsmessig mer- eller 
mindreforbruk:  

 Fri egenkapital 2018 Fri egenkapital 2019 
Evje og Hornnes 13,5 12,5 
Kostragruppe 1 11 8 
Aust-Agder 9,1 7 
Landet uten Oslo 12,3 10,4 

Vi ligger her godt an, både mot de vi sammenligner oss med og rent faktisk. I definisjonen i kostra står 
det som følger: «Disposisjonsfond korrigert for regnskapsmessig mer/mindreforbruk på under 5 
prosent av driftsinntektene er isolert sett en indikasjon på begrenset økonomisk handlefrihet. Korrigert 
disposisjonsfond på mellom 5 og 8 pst av inntektene representerer moderat økonomisk handlefrihet, 
mens korrigert disposisjonsfond over 8 pst representerer større grad av økonomisk handlefrihet.» Vi 
skal likevel være obs på premieeavviket, som ligger som en ikke reell fordring i balansen, på 18,596 
mill, jfr tidligere omtale.  
 

Gjeldsbelastning 
Når det gjelder gjeld har vi valgt å se på langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Renter og avdrag 
skal finansieres av driftsinntektene, og dette viser da langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. 
Pensjonsforpliktelser er holdt utenom. (Startlån klarer vi ikke å skille ut i denne sammenligningen, så de 
er med og kan forstyrre bildet noe. Disse skal ikke regnes med når vi f.eks. ser på handlingsregel for 
gjeld. Ser vi i forhold til den, ligger vår gjeldsbelastning på 71,08, mot 67,1% i 2018). 
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Gjeldsbelastning i % av 
driftsinntektene 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Evje og Hornnes kommune 60,6% 63,1% 67,9 % 70,2 % 72,7% 75,6 % 77,2 % 80,4 
Vår kommunegruppe.  81,1 % 86,3% 83,9 % 85,5 % 84,4 % 87,4 % 91,2 % 91,9 
Kommunene i Aust-Agder 102,0 % 105,2 % 112,7% 112,7 % 109,1 % 105,0 % 109,5 % 102,5 

Som en ser av dette, ligger vi lavt når det gjelder gjeldsbelastning i forhold til driftsinntekter. Vi ser 
likevel en stigende tendens over tid. I og med at Evje og Hornnes kommune har hatt lave 
finanskostnader, er det viktig å følge opp gjelda også framover, da planlagte investeringer vil gjøre at 
den vil fortsette å øke.   
 

Redegjørelse for budsjettavvik 
I årsberetningen skal det som nevnt i innledningen redegjøres for vesentlige budsjettavvik mellom 
regnskapsført beløp og regulert budsjett i regnskapsskjemaene 1A, 1B, 2A og 2B. Disse skjemaene er 
nivået kommunestyret vedtar budsjettet på, og det er derfor det skal gis en tilbakemelding på disse.  

Budsjettskjema 1A viser de postene i driftsbudsjettet som skal fastsettes av kommunestyret, dvs 
skatteinntekter mv, finansposter og en del avsetning til og bruk av fond. I budsjettskjema 1B finner vi 
rammene per enhet. Der ligger kommunens driftsutgifter og inntekter og refusjoner knyttet til 
enhetene, i tillegg til delegert fondsbruk (enhetsfond og det alt vesentlige av bundne driftsfond.) I 
skjema 1B framkommer en sum per enhet – det er netto ramme, utgifter minus inntekter. 

 

Budsjettskjema 1A 

  Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 
Avvik 
mot  

regulert 
bud. 

  2019 budsjett budsjett 2018 Beløp Forbr. % 
Skatt på inntekt og formue 82 494 433 83 150 000 81 750 000 80 453 417 -655 567 99,21 % 
Ordinært rammetilskudd 143 293 453 142 600 000 140 200 000 134 852 096 693 453 100,49 % 
Skatt på eiendom 2 911 472 2 920 000 3 070 000 3 957 762 -8 528   99,71 % 
Andre direkte eller indirekte skatter 2 067 647 1 696 000 1 696 000 1 829 739 371 647 121,91 % 
Andre generelle statstilskudd 0 0 0 0 0   
Sum frie disponible inntekter 230 767 005 230 366 000 226 716 000 221 093 014 401 005 100,17 % 
Renteinntekter og utbytte 11 297 395 11 274 900 11 189 900 11 214 531 22 495 100,20 % 
Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 0   
Renteutgifter, provisjoner og             
andre finansutgifter 5 971 014 5 678 000 5 678 000 5 168 619 293 014 105,16 % 
Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 0   
Avdrag på lån 9 198 625 9 180 000 8 980 000 8 888 352 18 625 100,20 % 
Netto finansinntekter/-utgifter - 3 872 245 - 3 583 100 - 3 468 100 - 2 842 440 - 289 145 108,07 % 
Til dekning av tidligere års             
regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0   
Til ubundne avsetninger 3 245 051 3 245 051 1 420 500 6 554 275 0 100,00 % 
Til bundne avsetninger 976 431 801 000 801 000 914 476 175 431 121,90 % 
Bruk av tidligere års             
regnskapsmessige mindreforbruk 3 107 551 3 107 551 0 4 981 875 0 100,00 % 
Bruk av ubundne avsetninger 2 950 000 2 950 000 0 0 0 100,00 % 
Bruk av bundne avsetninger 1 386 374 1 370 000 1 100 000 1 400 805 16 374 101,20 % 
Netto avsetninger -3 222 443 -3 381 500 1 121 500 1 086 071 159 057 95,30 % 
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overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0   
Til fordeling drift 230 117 204 230 164 400 222 126 400 217 164 503 -47 496 99,98 % 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 228 807 266 230 164 400 222 126 400 214 056 952 -1 357 134    99,41 % 
Regnskapsmessig mindreforbruk -1 309 938 0 0 -3 107 551 -1 309 938   

Kommentarer: På sum frie disponible inntekter er avviket totalt lite, både i beløp og som prosent. Det 
er et prosentmessig avvik på andre direkte eller indirekte skatter, dette skyldes noe mer 
naturressursskatt og noe mer konsesjonsavgifter enn budsjettert.  

Når det gjelder finansinntekter og utgifter, er det heller ikke store avvik, men renteutgiftene ligger noe 
over budsjettert.  

For avsetninger er det noe avvik på bundne fond.  Dette gjelder næringsfondet som disponeres av 
kommunestyret, andre bundne fond ligger i skjema 1b og framkommer ikke her.  Når det gjelder 
avsetning skyldes dette at det ble 126 000 mer i konsesjonsavgifter enn budsjettert, og det ble også 
noe mer avsetning av renter enn budsjettert Det vises til eget punkt i årsberetningen om næringsfond. 

Totalt sett har vi da hatt 230,117 mill å fordele til skjema B, mot budsjettert 230,165 mill.  Det gir et 
ubetydelig negativt avvik på kr 47 496,-. Enhetene har brukt 1,357 mill mindre enn budsjetterte 
nettorammer, totalt blir det da et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,310 mill.  

 

Budsjettskjema 1B – Avvik per enhet 

  Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 
Avvik - regn. og reg. 
bud. 

  2019 budsjett budsjett 2018 Beløp Forbr. % 
Politisk styring og kontroll 2 821 842 2 769 400 2 751 800 2 223 615 52 442 101,89 % 
Sentraladministrasjonen 32 723 559 32 776 000 31 994 800 31 918 804 --52 441 99,84 % 
Midt-Agder barnevern og ppt 11 242 859 11 002 700 11 002 700 9 722 276 240 159 102,18 % 
Støttetiltak 0 0 0 16 373 0 0 
Enhet for kultur 6 528 680 6 842 400 6 692 100 6 525 801 -313 720 95,42 % 
Hornnes barneskole 12 379 954 12 410 300 12 043 200 11 474 648 -30 346 99,76 % 
Evje barneskole 19 915 240 20 158 400 19 596 100 18 880 483 -243 160 98,79 % 
Evje ungdomsskole og 
voksenopplæring 18 370 326 19 013 100 18 575 900 16 666 003 -642 774 96,62 % 
Enhet for barnehage 20 197 503 20 197 500 18 981 400 19 712 894 3 100,00 % 
Enhet for helse og familie 43 706 406 43 706 400 37 906 500 33 383 203 6 100,00 % 
Enhet for pleie og omsorg 42 681 769 43 789 000 42 900 700 42 697 195 -1 107 231 97,47 % 
Lokalmedisinske tjenester 1 458 255 1 534 165 1 534 165 1 140 936 -75 910 95,05 % 
Enhet for drift og forvaltning 30 988 847 30 508 135 29 819 235 32 811 666 480 712 101,58 % 
Selvkost -406 202 -501 700 -401 700 553 968 95 499 80,97 % 
Evjetun leirskole 0 0 0 0 0   
Finans -8 342 294 -8 894 300 - 9 844 300 -8 611 256 462 006 94,81 % 
Reservert for lønn/pensjon -5 369 478 -5 147 100 -1 426 200 -5 059 657 -222 378 104,32 % 
SUM FORDELT 228 807 266 230 164 400 222 126 400 214 056 952 -1 357 134  99,41% 

 
Kommentarer: Avvik utover 5 % for enhetene er kommentert her, i tillegg til fellesområdet reservert for 
lønn/pensjon. Det betyr at kun selvkost er kommentert. For øvrig omtale av enhetene vises det til 
årsrapporter fra disse.  
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Selvkost 
Det var budsjettert med et overskudd her, for å dekke inn gamle underskudd. Gebyret ble satt opp i 
løpet av året for å sikre dette, etter at det ble høyere kostnader med innsamlingen i en periode enn det 
som var budsjettert. Det ble etter dette et overskudd på renovasjon på 0,406 mill, mens det var 
beregnet et overskudd på 0,502 mill. Selv om overskuddet ble litt lavere enn budsjettert har vi dermed 
klart å dekke inn noe av de gamle underskuddene, og det gjenstår nå 0,844 mill som skal dekkes inn.  
 
Reservert for lønn og pensjon 
På dette området er sentral pott avsatt til lønnsvekst, premieavviket på pensjon og avvik i pensjon i 
forhold til budsjettert. Det sistnevnte betyr at rundt på enhetene budsjetteres det med en fast prosent 
på pensjonsutgifter, og fordi enhetene ikke skal tape eller vinne på avvik her, føres dette på eget 
rammeområde. 
 
Til sammen ble positivt premieavvik og mindre utgifter til pensjon enn budsjettert på enhetene noe 
større enn anslaget, slik at det ble et positivt avvik. 

Finans 
På dette området inngår sentral post merverdiavgiftskompensasjon, rente- og avdragskompensasjon 
og bl.a. «inntekter» fra kalkulatoriske kostnader på VAR-området. Detvar nødvendig å øke avsetning 
til tap på fordringer, her er det utgiftsført kr 250 000,- mens det var budsjettert 25 000,-.  
Merverdiavgiftskompensasjon har et negativt avvik på 0,104 mill mot budsjett, og statlige tilskudd har 
et negativt avvik på 0,078 mill. Når det gjelder andre refusjoner er det også et negativt avvik.   
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Budsjettskjema 2A 
 

  Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Avvik mot regulert bud. 

  2019 budsjett budsjett 2018 Beløp Forbr. % 
Investeringer i anleggsmidler 35 711 558 36 183 126 42 586 400 32 538 868 -471 568 98,70 % 
Utlån og forskutteringer 5 400 000 10 200 000 7 500 000 4 837 475 -4 800 000 52,94 % 
Kjøp av aksjer og andeler 709 346 709 400 780 000 761 053 -54 99,99 % 
Avdrag på lån 1 602 667 1 285 900 1 285 900 2 199 514 316 767 124,63 % 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0   
Avsetninger 1 147 000 237 926 0 731 464  909 674 482,33% 
Årets finansieringsbehov 44 571 170 48 616 352 52 152 300 41 068 374 -4 045 182 91,68 % 
              
Finansiert slik:             
Bruk av lånemidler 26 065 024 31 418 660 31 000 000 22 528 815 -5 353 636 82,96 % 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 4 050 000 4 050 000 100 000 1 307 962 0 100 % 
Tilskudd til investeringer 3 551 531 3 584 000 7 575 000 4 129 430 -32 469 99,09 % 
Kompensasjon for merverdiavgift 6 201 479 6 531 665 7 769 758 5 598 336 -330 186 94,94 % 
Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner 2 194 067 1 565 852 1 114 642 2 783 209 628 215 140,12 % 
Andre inntekter 359 676 359 676 0 0 0 100 % 
Sum ekstern finansiering 42 421 777 47 509 853 47 559 400 36 347 753 -5 088 076 89,29 % 
              
Overført fra driftsregnskapet 769 164 0 0 781 237 769 164   
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0   
Bruk av avsetninger 1 380 229 1 106 499 4 592 900 3 939 384 273 730 124,74 % 
Sum finansiering  44 571 170 48 616 352 52 152 300 41 068 374 -4 045 182 91,68 % 

Kommentarer: Investeringer i anleggsmidler ligger noe under det som er budsjettert. Gjennomgangen 
av skjema 2B forklarer mer omkring dette.  

Når det gjelder utlån og forskutteringer, er dette 4,800 mill lavere enn budsjettert. Dette skyldes at 
mens det var budsjettert med et utlån på 7,500 mill vedr startlån, endte det med et utlån på 2,700 mill.  

Det er et avvik på avsetninger til bundne fond på 0,909 mill i investeringsregnskapet. Dette skyldes 
innbetaling av startlån, der det er beregnet at 0,760 mill etter regnskapsreglene må avsettes og brukes 
til nedbetaling av startlånene. Det er i tillegg avsatt 0,238 mill som gjelder avsetning i forbindelse med 
mottatte bankgaranti-midler vedørende utbygging av brannstasjonen (utgiftene kommer i 2020) og 
0,150 mill som gjelder frikjøp av parkeringsplasser. 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ligger 0,628 mill over budsjett. På startlån har vi fått inn 0,528 
mill mer enn budsjettert. Det har i tillegg blitt noe mer refusjoner fra private enn budsjettert.   

Overføring fra drift er ikke budsjettert, men bokført med 0,769 mill. Dette skyldes overføringer gjort 
innenfor administrative fullmakter.  
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Budsjettskjema 2B – investeringsprosjekter 
 

  Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 
Avvik - regn. og reg. 
bud. 

  2019 budsjett Budsjett 2018 Beløp Forbr. % 
INVESTERINGER I 
ANLEGGSMIDLER             
FORDELT SLIK:             
              
2002 - Anskaffelse 
multifunksjonsmaskiner 47 270 47 270 0 921 892 0 100,00 % 

3002 - Naturbarnehage Hornnes 19 408 46 660 0 14 773 -27 252 41,59 % 

334 - Ikt i skolen 330 000 325 000 325 000 364 000 5 000 101,54 % 

3340 - Elevpc'er Hornnes bsk 236 925 0 0 117 000 236 925   

3341 - Elevpc'er Evje bsk 137 500 0 0 263 689  137 500   
375 - Renovering spesialfløy 
ungdomsskolen 6 202 257 6 265 345 2 500 000 8 988 746 -63 088 98,99 % 

379 - Renovering Evje bsk 19 262 693 20 000 000 31 650 000 512 836 -737 307 96,31 % 
4014 - Dagaktivitetstilbud ved 
Hornnesheimen 14 682 50 000 0 640 573 -35 318 29,36 % 

5502 VA-ledning Verksmoen  2 854 801 3 050 000 0 2 329 824 -195 199 93,6 % 

599 - Ikke spes VA i økonomiplanen 0 0 3 750 000 0 0   

6502 - Møbler Evje kino 2018 0 0 312 500 0 0   

686 - Nye trampoliner 2018 151 524 150 000 150 000 0 1 524 101,02%  

7000 - Fortau Verksvegen 645 738 246 658 0 1 980 985 399 080 261,79 % 

7600 - Gatelys Moisund 392 784 500 000 0 437 500 -107 216 78,56% 

761 og 7610 -  Kalkdoserer 625 348 625 000 0 2 398 296 348 100,06 %  

902 - Brannstasjonen: Garasje 17 355 17 355 0 8 631 342 0 100,00 % 
980 - Hornåsen byggefelt, 
utbyggingsavtale 152 700 152 700 152 700 152 700 0 100,00 % 
3750 Inventar rehabilitering 
spesialfløy/USK 371 123 362 500 262 500 0 8 623  102,38 % 
4020 Apparater uteområde 
Evjeheimen 0 125 000 125 000 0 -125 000   

619 Furluly Fritidspark 524 938 0 0 0 524 938  
687 Renovering idrettsbygg 779 190 1 358 700 1 358 700 0 -579 510 57,35 %  

7617 Fortau Hornnes bsk 687 254 550 000 550 000 0 137 254 124,96 % 

8500 Fornyelse maskinpark 1 409 415 1 623 750 1 250 000 0 -214 335 86,80 % 

8501 Buss med rullestolheis 746 591 590 000 200 000 0 156 591 126,54 % 

380 Renovering ungdomsskole 4 876 0 0 0 4 876   

814 Salg Oddeskogen 97 188 97 188 0 0 0 100 % 

SUM FORDELT 35 711 558 36 183 126 42 586 400 32 538 868 -471 568 98,70 % 
Tabellen over viser bare utgiftssida i prosjektene, det betyr at merverdiavgift og tilskudd ikke er trukket 
fra. Det kan derfor se ut som om det er langt større avvik enn det som er reelt. 

Generelt er det slik at prosjekter som ikke er avsluttet, og der det er gjenstående midler, vil få sin 
utgiftsramme overført til 2020 via en sak til kommunestyret. Vi har under kommentert prosjekter som 
ser ut til å ha eller har større negative avvik: 

Kommentarer til enkeltprosjekter (Det vises i tillegg til note 12 og 13 til regnskapet): 
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Prosjekt 3340 og 3341 elevpc’er ved barneskolene: Finansiert av skolenes egne midler.  

Prosjekt 619, Furuly fritidspark: Dette er diverse arbeid utført i parken. Det er fullt ut finansiert ved 
hjelp av tilskuddsmidler. 

Prosjekt 7000, Fortau Verksvegen: Her er det et overforbruk på 0,399 mill. Dette prosjektet må sees i 
sammenheng med 5502, vannledning Verksmoen, der det er et underforbruk på 0,195 mill, da det er 
en fordeling av utgifter mellom disse to prosjektene. Totalt avvik er dermed noe mindre.  

Prosjekt 7617, Fortau Hornnes barneskole. Dette prosjektet har blitt noe mer kostbart enn beregnet. 
Ser man på inntekter også er det et negativt avvik på 0,114 mill.   

Prosjekt 8501: Buss med rullestolheis. Dette innkjøpet ble dyrere enn beregnet i forkant. Vi fikk heller 
ikke refundert merverdiavgift på dette innkjøpet. 
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Interkommunale samarbeid der Evje og Hornnes er vertskommune 
Evje og Hornnes kommune er vertskommune for flere interkommunale samarbeid. Det vises til note til 
regnskapet for økonomiske forhold rundt disse samarbeidene. Det finnes samarbeid på andre 
områder også, men dette er de formelle som er etter kommuneloven kap 5A, i tillegg har vi valgt å 
omtale skatteoppkreveren i Setesdal. 

Lokalmedisinske tjenester  
Samarbeid mellom Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes kommune.  LMT Setesdal har ansvaret 
for koordinering av lovpålagte samarbeidsavtaler og har en rolle opp mot spesialisthelsetjenesten.  
LMT Setesdal ivaretar funksjonene til leder/samhandlingskoordinator, koordinator psykisk helse og 
rus, systemansvarlig IKT, kreftkoordinator, Audiograf, koordinator Hukommelsesteamet og sykepleier i 
Kardiologitjenesten. Et interkommunalt samarbeid på disse feltene gir mulighet for å samle 
spesialkompetanse på områder der kommunene er for små til å ha fagfolk hver for seg. Det vises for 
øvrig til årsmelding fra LMT. 
 
Kommunal øyeblikkelig hjelp 
Dette samarbeidet er mellom Evje og Hornnes og Bygland.  
 
Legevakt 
Samarbeid mellom Bygland og Evje og Hornnes vedr. lokal legevakt. 
 
Kulturskole 
Samarbeid mellom Bygland, Åseral, Evje og Hornnes om kulturskoletilbud.  
Åseral kjøper tjenesten fra høst 2019. 
 
Landbrukskontor 
Samarbeid mellom Iveland og Evje og Hornnes om jord- og skogbruksfeltet. 
 
Veterinærtjeneste 
Samarbeid mellom Bygland, Iveland og Evje og Hornnes om veterinærtjeneste. Når det gjelder 
veterinærvakt, er det samarbeid mellom Bykle og Valle i tillegg til de tre andre, men dette 
administreres fra Valle.  
 
Skatteoppkrevertjeneste 
Evje og Hornnes kommune fører skatteregnskapet for Bykle, Valle og Bygland i tillegg til for seg selv. 
Dette er avtalebasert samarbeid, altså ikke et samarbeid etter § 27 eller § 28 i kommuneloven. 
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Kommunens kraftfond 
I henhold til vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond er kommunestyret fondsstyre for kommunens 
kraftfond. I følge § 6 i vedtektene skal det legges fram en melding for kommunestyret hvert år om 
fondets virksomhet, med kopi til fylkesmannen og fylkeskommunen. 
 
Vi har ikke veldig stort kraftfond, og velger å ta dette som en del av årsberetningen. 
 
Det har vært slik utvikling i kommunes midler vedr. kraftfond siste år: 

Fond Saldo 01.01 Bruk Avsetning Saldo 31.12 
Bundet grunnkapital 3 150 000 0 0 3 150 000 
Fri kapital 2 123 643 1 386 374 976 431 1 713 700 

 
Midlene er brukt til følgende formål: 

- Kr 700 000,- til Setesdal regionråd, for å ivareta kommunens næringsarbeid, jfr reglementet § 
2. 

- Kr 686 374 til næringstilskudd, jfr reglementet § 2.  
 

Når det gjelder næringstilskudd, fattet kommunestyret i årsbudsjettet for 2019 følgende vedtak: 
«Kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta disponering av inntil kr 400 000 fra kommunens 
kraftfond til næringstilskudd 2018. Midlene skal brukes innenfor rammen av kommunens vedtekter for 
kraftfond.» 

Formannskapet har gjort sine vedtak på bakgrunn av saksbehandling og vedtak i styret i Evjemoen 
Næringspark AS.  

Det er utbetalt kr 686 374,-, men det er totalt innvilget kr 139 950 i 2019. I tillegg lå det en restsum på 
kr 639 000,- pga beløp som var innvilget, men ikke utbetalt i 2018. Bruken av fondet kan på bakgrunn 
av dette framstilles slik: 

 

 

Kr 92 576,- kan da komme til utbetaling i 2020. 

Følgende avsetninger er foretatt til fondet: 
- Kr 872 141,- årlig konsesjonsavgift 
- Kr 104 290,- renter på fondskapitalen. 

 
  

Behandlet Søker Innvilget beløp Utbetalt Restsum - utbet senere
Restsummer fra 2018:
Formannskapet 23.01.18 Pipesnake AS 50 000 50 000 0
Kommunestyret 15.02.18 Evjeklinikken AS 500 000 500 000 0
Formannskapet 06.03.18 OpplevEvje 20 000 20 000 0
Formannskapet 03.05.18 Vetserve AS 29 000 28 416 584
Formannskapet 03.05.18 Skilt og Gravering AS 30 000 27 958 2 042
Formannskapet 04.09.18 OpplevEvje 10 000 10 000 0
Nye saker 2019:
Formannskapet 11.06.2019 Dag Sitje 50 000 50 000 0
Formannskapet 11.06.19 Needl AS 49 950 49 950
Formannskapet 12.11.19 Evje handels- og serviceforening 40 000 0 40 000
Formannskapet 22.10.19 Evje handels- og serviceforening tur Skagen  Ikke aktuelt

 
Totalt 2019 778 950 686 374 92 576
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Organisasjon, likestilling og mangfold 
 
Aktivt mangfoldsarbeid gir bedrifter konkurransedyktige arbeidsmiljøer, kompetansefortrinn og godt 
omdømme. Offentlige myndigheter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for mangfoldsarbeid, 
fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet. Den aktivitet vi er i gang med, det som er 
gjennomført, mål vi har satt oss og den tilstand vi er i, skal gjengis i årsberetningen som en del av 
rapporteringsplikten kommunen er pålagt.  
Rapporteringen skjer innenfor områdene kjønn, etnisitet/ religion og funksjonsevne. 
 
1. Organisasjonens nøkkeltall (med fokus på årsverk, kjønnsfordeling og deltid) 
Organisasjonstall/ nøkkeltall hentes fra PAI-registeret (personaladministrativ informasjon), satt 
sammen av TBSK (teknisk beregnings og statistikkutvalg for kommunesektoren). Den er ikke detaljert 
på oppdeling av enhetsnivå, men størrelsene er korrekte og tilsvarer metoden hele kommune-Norge 
måles og sammenlignes på.  
Nøkkeltall desember 2019 - Hele organisasjonen 

  Års-
verk 

Antall 
ansatte 

Antall 
kvinner 

Antall 
menn 

Gj.snittlig 
stillings % 

Kvinner i 
deltid 

Menn i 
deltid Sektor 

Administrasjon 19 24 16 8 78 8 2 

Undervisning 80 99 80 19 81 47 6 

Barnehager 40 46 42 4 86 21 0 

Helse/ pleie/ omsorg 108 151 128 23 72 96 11 

Samferdsel og teknikk 9 11 4 7 83 3 0 

Annet 8 12 7 5 63 4 4 

* Lærlinger 12,2 13 11 2 93 2 0 
Totalt (** korrigert) 263 333 271 62 79 172 18 

* Lærling er ikke ansatt annet enn i læretiden. De telles derfor ikke med som ansatte i «totalt». 
** Noen ansatte jobber i 1 stilling, som regnskapsmessig er delt opp i flere (for å plassere kostnaden). Ansatte 
med mer enn en stilling, på tvers av sektorer deles på antall i sektoren. Derfor kan antall deltid på totallinjen være 
høyere enn summert innad i sektoren (1 ansatt i 2 stk 50% stillinger i hver sin sektor, telles som 2 personer i 2 
deltidsstillinger. Er stillingene i samme sektor slås de sammen og teller 1 ansatt i en stk. 100% stilling). 
 
Utvikling i antall årsverk fra 2018 til 2019 har vært forholdsvis marginal og var vel forventet noe 
høyere, ettersom eksempelvis hele legetjenesten blei kommunal i løpet av året. Mulig effekten av bl.a 
det ses bedre neste år. Endring i årsverk fra 2017 til 2018 ligger forøvrig i skifte av metode for å hente 
ut data, til fra 2018 å benytte PAI-registeret. Årsverk lærlinger telles ikke inn i søylediagrammet.   
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 1.2 Kjønnsfordeling 
• Mål: Kjønnsbalanse i ledelse - utjevne kjønnsforskjeller på enheter.  
• Aktivitet: Rekrutteringssatsing på underrepresentert kjønn - med satsingsområde på ledelse, 

administrasjon og undervisningssektor.  
 
Status:   
Tabellen under viser kjønnsfordeling pr desember 2019 (PAI). Den medregner ansatte i faste stillinger, 
midlertidige stillinger og engasjementer. Oversikten viser overvekt av kvinner i organisasjonen, ca. 
81%. Det er som året før og noe høyere enn snittet ellers i kommunal sektor. Ujevnhet i 
kjønnsbalansen gjenspeiler seg i flere enheter/avdelinger, men er spesielt uttalt med høy kvinneandel i 
helse og omsorgsenhetene, barnehage og barneskolene mens i driftsavdelingen (renhold og 
uteseksjonen) jobber menn i uteseksjonen og kvinner i renhold.  
 

 
Kommunen ønsker å utjevne kjønnsfordelingen og bruker rekrutteringsprosesser i en viss grad til det. 
Rekrutteringsprosesser gir mulighet for å stimulere underrepresentert kjønn til å søke. Og det gis en 
mulighet til å utøve positiv særbehandling for å fremme likestilling. Aktiviteter på dette området har 
ikke medført vesentlige ønskede resultater. Ser kanskje noe økning av menn i habiliteringsområdet. 
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1.3 Kjønnsfordeling i ledelse 
 

Kommunens øverste ledelse (kapittel 3) består av administrasjonssjef, stabsledere (økonomi og 
personal) og enhetsledere. I kap. 4 er avdelingsleder (stillingskode 7451/ 7003) og inspektør/ 
avdelingsleder i skolen (stillingskode 7954) medregnet. Ledere i kap 5 har stillingskode 8451.  
 

1.4 Heltid/ deltid 
• Mål: Flere hele stillinger, økt gjennomsnittlig stillingsprosent. 
• Aktiviteter:  

o Implementere målsettingen på systemnivå (tilsettingsreglement, arbeidsreglement, m.m.) 
o Intern rekruttering ved ledige hjemler skal prioriteres når det er mulig. 
o Kontinuerlig kartlegging av den enkelte ansattes egen vurdering/ ønske av stillingsandel. 
o Særskilt kartlegging i pleie og omsorgssektoren. 
o Mulighet for heltid/ større stilling skal være en del av medarbeidersamtalen. 
o Kompetanseheving på arbeidsgivers arbeidstidsplanlegging.  
o Arbeidstidsplanlegging som fremmer større stillinger 

 
Status: 
Det er et uttalt ønske om å ha høyest mulig stillingsprosenter i organisasjonen. Høyere stillingsandel 
er fordelaktig for brukere med tanke på forutsigbart og helhetlig tjenestetilbud. Det styrker 
kompetansen til den enkelte ansatte og til organisasjonen som helhet. Det gjør det lettere og 
rimeligere for arbeidsgiver å styre og drifte organisasjonen og det medfører høyere inntekt og større 
pensjonsopptjening for den enkelte ansatte.  
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 64 %, men det er ingen adekvat måleenhet for faktisk 
stillingsprosent den enkelte ansatte har.  Det er fordi mange stillinger deles opp på flere ansvar, av 
regnskapstekniske årsaker. Når det korrigeres for er gjennomsnittlig stillingsprosent pr ansatt 79%. 
Det er en økning fra 77% som har vært de to foregående år. En positiv trend. 

 

 
Diagramt: Utvikling i gjennomsnittlig stillingsprosent siste 3 år, fordelt på sektorer. Viser gjennomsnitt på ansattnivå, 
ikke pr stilling.  
 

 Ledere kap 3 Ledere kap 5 Ledere kap 4 Totalt 
Kvinner    antall / i % 5 / 42 % 2 / 50% 10 / 71 % 17 / 57 % 
Menn        antall / i % 7 / 58 % 2 / 50 % 4 / 29 % 13 / 43 % 

Antall totalt 12 4 14 30 
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Vi har arbeidsreglement, tilsettingsreglement, livsfaseplan og lønnspolitisk plan som alle viser til at opp 
mot fulle stillinger er det ønskelige utgangspunkt. Interne utlysninger/ ansettelser utføres med mål om 
å øke stillingsandeler. Det opplever likevel erfaringsmessig at mange som ansettes i 100 %, senere 
sier opp eller søker permisjon i en del av stillingen. Med begrunnelser som medfører innvilgelse. Da 
kan en full stilling bli til to deltidsstillinger.  
 
Interne undersøkelser viser at ansatte i faste stillinger har i all vesentlighet den stillingsprosent de selv 
ønsker. Ønsket deltid genererer på sin side uønsket deltid. 
Det er i de senere år gjort arbeid i særskilt utsatte avdelinger med å «renske» små stillinger og passe 
dem inn i faste deltidsstillinger som da blir høyere/ full. Det er nok en årsak til positiv utvikling. 
 
 

 
Diagram: Kvinner har lavere stillingsprosent enn menn i alle sektorer 
 
Evje og Hornnes kommune har et digitalt stillingskartleggingssystem som gir ansatte løpende mulighet 
til å uttrykke vurderinger om sin egen arbeidstidssituasjon. Det gir en kontinuerlig kartlegging av 
arbeidstidsønsker og spesielt på uønsket lav deltid, for de som registrerer dette. Tidligere 
undersøkelser viser at 3/4 av alle ansatte er i den stillingsandel de selv ønsker å være i. Den siste 
fjerdedelen ønsker økt stillingsprosent, men de fleste fortsatt i deltid. Dette er funn og størrelser som 
samsvarer med nasjonale undersøkelser. 
 
Hovedårsak til ønsket deltid er ønske om å ikke jobbe fulltid, være hjemme med barn, ta gradert 
avtalefestet pensjon, trappe ned på annen måte, har arbeid også hos annen arbeidsgiver, eller som 
følge av en gradert uførepensjon.  
Dagens turnusordning med blant annet ansattes krav om å jobbe maks. hver tredje helg genererer 
flere små stillinger, sammenlignet med noen flere helger i løpet av året. Andre turnusordninger som 
utprøves internt og eksternt følges med interesse for å se om noen lettere oppnår ønsket resultat. 
 
Forskjellige virkemidler benyttes for å redusere antall deltidsansatte. Det ser ut til å ha hatt noe effekt, 
forhåpentlig en varig trend. For å oppnå målsetting om flere hele stillinger må nok arbeidsgiver 
sammen med arbeidstakerorganisasjonene sette krav til flere helger i turnus og begrense muligheten 
til å innvilges gradert permisjon, og til å si fra seg små deler av en stilling? 
 

1.5 Likelønn 
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• Mål: lik lønn i henhold til tariff/ lønnsplan - uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, 
etnisk opprinnelse m.m.  

• Aktivitet:  
o Likelønnssamtaler årlig med hovedtillitsvalgte 
o Lokal lønnsdannelse og lønnspolitisk plan etter partenes intensjon 
o Utarbeide statistiske modeller for vurdering av likelønn i kommunen 
o Fokus på utjevning av kjønnsforskjeller i lederstillinger og lederlønninger 

 
Status 
Kommunen har et tariffsystem der de fleste ansatte lønnes etter krav til utdannelse i de spesifikke 
stillinger og lønnsansiennitet (kapittel 4). Det er uavhengig av ansattes kjønn, etnisk opphav eller 
andre ”utenforliggende” forhold. Det er vedkommendes formal- og realkompetanse i henhold til 
tariffsystemet som gjøres gjeldende for lønnsutvikling, sammen med føringer partene legger til grunn 
for lønnsdannelse. Ansatte i like stillinger med like funksjoner med lik utdannelsesnivå og ansiennitet 
bør med det som utgangspunkt ha lik lønn.  
Kvinners månedsfortjeneste innenfor samme stillingskode var i 2019 på 97,7 % av menns og innenfor 
samme stillingsgruppe 96,7 %. Forskjellen mellom forskjellige yrkesgrupper, med samme krav til 
utdannelse, varierer noe mer (95,0%). 
 

1.6 Kompetanseheving 
Kommunen har overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling pågår 
kontinuerlig og det er som oftest i gang ett eller flere prosjekt også innenfor likestilling og mangfold. 
Det foregår en systematisk kompetanseheving blant annet forlærere, også skoleåret 2019/ 2020. 
 
 
2. Funksjonsevne 
• Mål: Tilpasse arbeidssituasjonen til ansatte med nedsatt funksjonsevne - rekruttere etter ønske 

om en stab som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. 
• Aktivitet:  

o Implementere målsettingen på systemnivå  
o Livsfaseplan  
o Målrettet bruk av bedriftshelsetjeneste 
o Fokus på IA avtalens intensjon 

 
Status 
Evje og Hornnes kommune har ansatte som har fått tilpasset sin arbeidstid og sine arbeidsoppgaver 
etter funksjonsevne og/eller sin reduserte arbeidsevne (uføregrad). Arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge 
arbeidstid, arbeidsoppgaver, arbeidsmetode og tilby hjelpemidler er nedfelt i lokalt arbeidsreglement, 
arbeidstidsreglement, permisjonsreglement og livsfaseplan. Det kommer i tillegg til avtalen om 
inkluderende arbeidsliv og annet sentralt lov- og avtaleverk som legger føringer for god tilrettelegging. 
Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2018 – 2029 er vedtatt i kommunestyret. LIM-tenking skal 
være en del av overordnet samfunnsplanlegging og spesielt universell utforming har kommunen jobbet 
for å få kompetanse på. LIM er også lagt inn som fast punkt i alle saksbehandlingsmaler. 
Alle ansatte er tilmeldt bedriftshelsetjeneste som brukes aktivt mtp helsesamtaler og 
arbeidsmiljøundersøkelser. Det er lages 3-årig syklus for helsesamtale gjennom hele organisasjonen. I 
tillegg kommer andre oppfølgingsmål, helsesamtaler og arbeidsmiljøundersøkelser ved behov. 
Bedriftshelsetjenesten benyttes aktivt for tilrettelegging og tilpassing til ansatte med særskilte behov. 
Tett samarbeid med NAV (arbeidslivssenteret) og bedriftshelsetjeneste for tilrettelegging og tilpassing 
av arbeidstid og arbeidsforhold for medarbeidere med behov prioriteres og er gjennomført ved flere 
anledninger. 
 

2.1 Fravær 
Fravær (gyldig) består i all vesentlighet av enten sykefravær, eller som følge av permisjon. Tidligere år 
har det i snitt for vår kommune vært et samlet fravær av begge disse forhold på til sammen 9 - 10 %. 
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Når det kommer til sykefravær har Evje og Hornnes kommune blant landets laveste kommunale 
sykefravær siste 15 – 20 års periode. I 2019 har sykefraværet dog økt uønsket mye. Det er fortsatt 
godt lavere enn gjennomsnitt for kommune-Norge, men høyere enn de ambisjoner denne kommunen 
har. Landsgjennomsnitt i kommunal sektor 2019 var 9,9 % sykefravær.  
 

Kjønn Sykefravær   Fravær   
Sykt barn 

Omsorgs- 
permisjon 

Velferds- 
permisjon 

Ulønnet 
permisjon 

ALT 
FRAVÆR 

Kvinne 8,8 0,33 2,13 0,45 7,7 19,4 

Mann 2,6 0,15 2,16 0,25 0,9 6,1 
Samlet 7,8 0,29 2,13 0,45 6,39 17,1 
• Sykefravær er både legemeldt og egenmeldt fravær.  
• Omsorgspermisjon er fravær i hovedsak grunnet foreldrepermisjon. 
• Velferdspermisjon er annen lønnet fravær. 
• Ulønnet permisjon er i hovedsak ansatte som selv søker å jobbe mindre stillingsprosent enn den de 

opprinnelig er ansatt i. Ofte begrunnet med å være hjemme med små barn. 
• Ettersom menn utgjør få av alle ansatte, påvirker deres lavere fravær ikke tilsvarende på samlet fravær. 

 

 
 

2.2 Universell utforming 
• Mål: Universell utforming som en naturlig del av arbeidsplassen og i forbindelse med planlegging 

og aktiviteter. 
• Aktivitet: Implementere universell utforming i planleggings- og strategidokumenter som en naturlig 

del av den aktiviteten. 
 
Ny kommuneplan er utarbeidet og kommuneplanens gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 2018. Denne 
har på flere områder universell utforming i fokus på et mangfold av arenaer. 
Som nevnt under kompetanseheving er Evje og Hornnes ressurskommune vedrørende fokus på 
universell utforming av utearealer/ friområder. Spennende prosjekt som er direkte relatert til utforming 
av utearealer i kommunen, men som også vil gi full overføringsverdi til andre områder.  
 
 
3.  Etnisitet, religion m.m. 
• Mål: Rekruttere med ønske om en organisasjon som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Sikre 

like rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion m.m. 
• Aktivitet: Implementere målsettingen på systemnivå – aktivt fokus i rekrutteringsprosesser  
 
Status 
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Evje og Hornnes kommune har ikke oversikt over antall ansatte med forskjellig etnisk bakgrunn. Det er 
imidlertid flere ansatte med bakgrunn spesielt fra de grupper som er tilflyttet hit. På ledernivå i 
organisasjonen og i stillinger med krav til høyere utdannelse er andelen lav. 
 
Det er ferdigstilt livsfaseplan som legger til grunn fokus på, og ønske om, mangfold og likestilling på 
arbeidsarenaen. I våre stillingsannonser står det fast at man vil gjenspeile befolkningen. Slik kan 
positiv særbehandling ved rekruttering benyttes for å oppnå en stab på alle nivåer som styrker 
mangfoldet og gjenspeiler befolkningen generelt. Det er mulig med tettere kontakt til Global Future i 
rekrutteringsprosesser spesielt rettet mot stillinger av ledende art og/ eller stillinger med krav om 
høyere utdannelse. 
 
 

HMS årsrapport - 2019 
I henhold til arbeidsmiljølovens § 7-2 punkt 6 skal arbeidsmiljøutvalget gi rapport om sin virksomhet til styrende 
organer og arbeidstakernes organisasjoner. 
 
Evje og Hornnes kommune har som mål å være en bedrift med en trygg og god arbeidsplass for våre 
ansatte. Med det menes at alle skal oppleve et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø, et trygt psykososialt 
arbeidsmiljø, gode trivselsmuligheter i arbeid og kollegium, å jobbe i et godt inne- og uteklima og at 
ingen skal utsettes for kjemiske påvirkninger eller andre fysiske og psykiske belastninger som virker 
skadelige på egen helse og velferd. 
 
Organisering og drift 
Det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvar for et godt og sikkert arbeidsmiljø, og alle ansatte 
har en plikt til å bidra. HMS-arbeid utøves hver dag i hele organisasjonen og for å sikre kvalitet må 
organisering og drift være i utvikling og til enhver tid tilpasset organisasjonen.  
 

Verneorganisasjonen i 2019 
For å bidra til god drift har kommunen delt opp organisasjonen i naturlige verneenheter med en 
verneleder og en til to verneombud pr verneenhet.  Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i 
saker som angår arbeidsmiljøet, og verneleder ivaretar arbeidsgivers ansvar i verneområdet. Alle i 
vernetjenesten har godkjent 40 timers HMS opplæring. 
 

Verneombud velges for 2 år om gangen. Det ble sist holdt i 2019 med virning fra 1. juli 2019. På 2 
verneområder blei det gjennomført skifte i verneombud.  

Verneområde Verneleder Verneombud 
Administrasjon (+ forvaltning) Dag Haugland Bente Uleberg Godtfredsen 

Drift Torgeir Hodne Odd Magne Strømstad 

Evje ungdomskule Kjell Hansen Jan Olav Hodne 

Evje barneskule Erlend Hunshamar Line Birkeland 

Hornnes barneskule Solveig Nystøl Moi Heidi Kjetså 

Enhet for barnehage Kristin Vasvik Haaland Irene Åtland 
Stine Lerstad 

Helse og familie Sigmund Olav Syrtveit Stine-Marie Haugen 

Kultur Maya Hjertholm Steinar Tjessem 

Pleie og omsorg Hallstein K Homdrum Angela Fernandez (hovedverneombud) 
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Ett av verneombudene velges av de øvrige til å fungere som hovedverneombud, med ansvar for å 
samordne verneombudenes virksomhet. Hovedverneombudet ivareta ofte HMS perspektivet ved 
utbygginger, ved organisasjonsendringer av forskjellig art, bistand til verneombud, og til arbeid i AMU. 
 
Innen november hvert år skal hver verneenhet ha gjennomført vernerunde, utarbeide rapport og 
handlingsplan basert på funn/ avvik i vernerunden. AMU gjennomgår alle rapporter for å vurdere 
særskilt oppfølging. Ellers foregår vernearbeid kontinuerlig gjennom året etter behov og etter faste 
oppgaver. Det blei gjennomført en felles HMS dag for hele vernetjenesten i september 2019, med 
fokus på jobbglede. 
 

Internkontrollrutiner 
Compilo (elektronisk internkontrollsystem) er det viktigste internkontroll- og avvikshåndteringssystemet 
på organisasjonsnivå. Her legges inn det aller meste av rutiner og systemer, som alle ansatte får 
tilgang til. I tillegg har enkelte enheter også egne internkontrollrutiner særlig tilpasset sine særskilte 
ansvarsområder. Det er en utfordring å gjøre hele organisasjonen godt kjent med systemet, men 
opplæring gis til avdelinger/ enheter. 
 
Internkontrollrutinene blir alle gjennomgått med visse mellomrom, og oppdatert av en 
revisjonsansvarlig. Compilo legger alltid inn en fremtidig revisjonsdato. Compilo har gjort 
vernearbeidet ytterligere kvalitetssikkert Det holdes jevnlig opplæring i bruk av compilo herunder å 
melde avvik, håndterer innmeldte avvik, legge inn rutiner/ prosedyrer/ dokumenter og søke disse opp 
ved bruk. 
 

AMU 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et besluttende organ hjemlet etter arbeidsmiljøloven. AMU skal virke for 
gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av 
verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, 
helse og velferd. Det vises for øvrig til Arbeidsmiljølovens kap. 7 og Hovedavtalens del B § 6. 
Arbeidsmiljøutvalget består av seks likeverdige representanter. Tre fra arbeidsgiver (AG) og tre 
ansatte valgt av organisasjonene. Det ble sist holdt valg på ansattes representanter i januar 2017.  
Det ble Hovedverneombud Angela Fernandez, Bente U Godtfredsen og Heidi Kjetså. Fra arbeidsgiver 
sitter personalsjef, enhetsleder Evje barneskule og enhetsleder Pleie og omsorg. I tillegg deltar 
representant fra bedriftshelsetjenesten i AMU, men uten rett til å avgi stemme i vedtakssaker. 
 
AMU gjennomførte 2 møter i 2019 og hadde 18 saker til vedtaksbehandling. AKAN 
Evje og Hornnes kommune har revitalisert AKAN-arbeidet og hatt fokus på kompetanseheving av 
vernetjenesten om avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen. Det er utarbeidet kvalitetssikre 
rutinedokumenter for god håndtering av rus- og avhengighetssituasjoner.  

 
Bedriftshelsetjeneste 

Bedriftshelsetjenesten er en viktig del av kommunen HMS-arbeid og kommunen har sammen med 
bedriftshelsetjenesten utarbeidet en 3 (4) -årig periodisk plan for å rekke gjennom hele bedriften med 
helse- og arbeidsmiljøsamtaler.  
Setesdal bedriftshelsetjeneste har gjennomført ca 90 timer bedriftshelsetjeneste for kommunen i 2019, 
pluss gjennomføring av kurs innen arbeidsmiljø og livredning . Det er noe lavere enn forhånds-estimert 
forbruk.  
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Styring, kontroll og etisk standard 
Det er viktig å sikre og styrke god internkontroll på alle felt i kommunen. Det er et arbeid og en aktivitet 
som pågår kontinuerlig. Resultat av dette gjenspeiles i kommunens ROS-analyser, beredskapsplaner 
med tiltakskort for hendelser, Internkontrollsystemer, avvik- og varslingshåndteringsrutiner, et 
mangfold av reglementer/ prosedyrer og rutiner samt kompetanseutviklingstiltak i organisasjonen. 
 

Beredskapsplanverk 
Det er utarbeidet en felles ROS-analyse for alle Setesdals-kommunene. Denne ble aktivt jobbet med i 
2019, og ferdigstilles i 2020. Basert på denne lages det lokal plan for kriseledelse og flere 
beredskapsplaner tilpasset tjenesteområder og/ eller situasjonsbilder. Det ble gjennomført øvelse/ 
tilsyn av Fylkesmannen på beredskapsplanverket våren 2019 og funnet dem i svært god stand. 
 

Internkontroll  
Evje og Hornnes kommune har også kvalitetssikringssystem for internkontroll med tanke på 
tjenesteutøvelse. Compilo er det overordnede elektroniske internkontroll- og avvikshåndteringssystem. 
Dette er godt implementert i organisasjonen selv om det er vanskelig å få samtlige til å kjenne det 
godt. Det er et system som er tilgjengelig for alle. Systemet er godt oppdatert med organisasjonens 
rutiner, systemer og reglementer. Nøkkelpersonell har gjennomført opplæring i bruk og drift av det.  
 
Det er også andre elektroniske og manuelle internkontrollsystemer i organisasjonen som ivaretar mer 
spesielle sektorer/ tjenesteområder/ brukergrupper. 
 

Avvik- og varslingshåndtering 
Compilo, det overordnede elektroniske internkontrollsystemet, er kommunens foretrukne system for 
melding om avvik og til varsling om kritikkverdige forhold. Mest foretrukne fordi det er mest 
kvalitetssikkert og etterprøvbart. Mulighet for å melde avvik og varsle er gjort kjent i organisasjonen, 
og nøkkelpersonell (ledere/ avdelingsledere, vernetjenesten, hovedtillitsvalgte, AMU etc.) har fått 
særlig opplæring med tanke på å kunne være ressurspersoner på arbeidsplassen. 
 

Internkontroll vedr økonomi, finans og innkjøp 
Økonomisk internkontroll forsøker vi å sikre ved å lage gode rutiner på de forskjellige områdene. Det 
legges opp til at flere personer er involvert i en arbeidsprosess (f.eks. en attestant, en anviser og en 
utbetaler for inngående fakturaer) for å sikre internkontrollen.  På økonomiavdelingen legger vi opp til 
at det skal være mer enn en person på hvert arbeidsområde for å sikre kontinuitet, minske sårbarhet 
og ha en bedre internkontroll. 
 
Utover dette er det økonomisk styring gjennom økonomiplan og budsjett, og tilbakemeldinger kommer 
gjennom tertialrapporter og årsmelding. Økonomireglementet setter rammer og skal gi styring og 
kontroll. Økonomireglementet ble oppdatert og justert og godkjent politisk i 2017.  
 
Det finnes også eget reglement for finansforvaltning vedtatt av kommunestyret, og kommunestyret får 
3 ganger per år rapporter der det skal meldes fra om evt. avvik i forhold til vedtatt reglement. 
Når det gjelder innkjøp har kommunen eget innkjøpsreglement.  Vi er også medlem i OFA (offentlig 
fellesinnkjøp på Agder). Gjennom dette samarbeidet sikres det god kvalitet på innkjøpsarbeidet med 
tanke på lov om offentlige anskaffelser.  
 

Personvern 
I 2018 trådte EU sin nye personvernforordning i kraft. Den er ment å skulle styrke menneskers 
rettigheter til behandling og lagring av opplysninger om dem selv. Noe også Evje og Hornnes 
kommune skal innrette seg fult ut etter. Det har medført et omfattende arbeid i å analysere alle 
behandlinger kommunen gjør, der personidentifiserende opplysninger benyttes. Disse behandlingene 
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skal gjennomgås i detalj, og deretter utarbeides rutiner for hvordan det skal gjøres korrekt og       
personvernerklæringer som opplyser de registrerte om det og om deres rettigheter.  
 

Kontrollorganer 
Kommunerevisjonen og kontrollutvalget er viktige bidragsytere i kommunalt internkontrollarbeid. 
 
Etisk standard 
Arbeidsgiver og ansatte i Evje og Hornnes kommune skal utøve sitt virke etter høy etisk standard. Med 
ærlighet, respekt, og i tråd med lover, forskrifter og regler. Det skal være gjeldende på alle de steder 
hvor man til enhver tid skulle være representert. 
 
Etiske forventninger til adferd og holdninger omtales og reguleres spesifikt i kommunens eget etiske 
reglement for ansatte. Det er laget en etisk plakat som gjengir en felles plattform på oversiktlig måte, 
og som skal bidra til etiske refleksjoner i arbeidshverdagen.   
 
Kommunen forholder seg for øvrig til KS sine etiske retningslinjer. Mange andre reglementer, rutiner 
og prosedyrer som legger føring for hvordan man skal opptre på arbeidstedet og utøve sine tjenester, 
berører også det etiske ansvar og de etisk standarder som skal være gjeldende for folkevalgte og 
ansatte i Evje og Hornnes kommune. 
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Årsrapporter fra enhetene 
 
Kommunedirektørens innledende kommentarer 
Evje og Hornnes kommune har helt siden 2004 hatt to-nivå modellen på administrativt nivå. 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at enhetslederstrukturen gir god oversikt og kontroll, både 
med hensyn til tjenesteproduksjon og økonomistyring. 

Det er god økonomistyring. De fleste enhetene har en forbruksprosent på under 100. 2 enheter har 
brukt enhetsfond for å komme i 0, etter at overforbruk var varslet. En enhet (drift og forvaltning) har et 
overforbruk også etter bruk av enhetsfond, og dette er forklart i årsmeldingen.  

Oppfølgingen fra den enkelte enhet er god, og med hjelp av stab – og støttefunksjoner i tillegg, er 
enhetene i stand til å ha god fokus på tjenesteproduksjon. Kommunen har alt i alt god stabilitet i 
arbeidskraften.  

Sett over de siste 10-15 år har vi landets laveste kommunale sykefravær.  Det er veldig bra! Vi har i 
2019 et samlet sykefravær på 7,8 %, mens snittet i kommunal sektor er 9,9 %. Dette er likevel en 
oppgang fra 2018 da vårt sykefravær lå på 6,6 %, og det var også en økning fra 2017 til 2018. Vi ser 
derfor at selv om vi fortsatt ligger godt under snittet er det nødvendig med fokus på dette området 
framover.  

Kommunedirektøren vil takke alle ansatte for innsatsen, og ønsker også å takke for det gode 
samarbeidet som er etablert mellom administrasjon, arbeidstakerorganisasjonene og politisk ledelse. 
God og åpen dialog er viktig for å skape gode resultater.  

 

Mål for kommunen 
Ny kommuneplan – samfunnsdel – for perioden 2018 - 2029 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2018 
etter en lang prosess.  Planen er et svært viktig styringsverktøy for den kommunale driften. 

Kommunens visjon er «Hjertet i Agder», mens den overordnede målsetting er; «Å utvikle Evje og 
Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder». I kommuneplanen er det en handlingsdel, med 
mange ulike tiltak, som igjen skal integreres med økonomiplanen. Vi har hatt fokus på å få til tydelige 
koblinger her. 
 
I årsmeldingen skal vi gi en tilbakemelding på tema, mål og føringer i kommuneplanen, nærmere 
bestemt på det som var tenkt gjennomført i foregående år. Dette betyr å gi en tilbakemelding 
vedrørende de fire satsningsområdene  

• levekår, 
• kultur, fritid og frivillighet,  
• næringsutvikling   
• regionsenter Evje  

For denne tilbakemeldingen vises det til oversikt bakerst i dette dokumentet. 
 

Kommunedirektøren er av den oppfatning at vi gjennom kommuneplanen har et bra overordnet 
styringsdokument, som gir oss muligheter til å innta et helhetlig perspektiv.  Det er i tillegg viktig å se 
kommuneplanen opp mot regionale planer.  
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Befolkningsutvikling 
I 2019 har innbyggertallet blitt redusert med 4 personer: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
3327 3408 3397 3475 3496 3556 3549 3567 3582 3614 3625 3638 3634 

I 2018 var det også i praksis en befolkningsnedgang, fordi Hovlandsdalen med mellom 20 og 30 
innbyggere ble overført fra Birkenes til Evje og Hornnes kommune 01.01.19. 
 
Gjennomsnittlig befolkningsvekst i 2019 var for landet som helhet 0,74 %, i Aust-Agder 0,53 %.  Evje 
og Hornnes kommune hadde en nedgang på -0,11%. 
 
Dersom vi bryter endringen i befolkningen ned for å se hva den kommer av, har vi et negativt 
fødselsoverskudd på 9. Fødselstallet for 2019 er 36 personer. Når det gjelder flytting har vi hatt en 
netto innflytting minus 4 personer innenlands og en netto innvandring på 9 personer.  
 
Fødselstallene er særlig interessante å se på, og de siste årene har det vært en slik utvikling: 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Fødselstall 49 31 49 36 46 43 39 32 43 30 34 36 

 
Alt i alt har vi hatt en økning i befolkningen sett over flere år, men dette hadde ikke skjedd om det ikke 
hadde vært for innflytting fra utlandet. Det er svært ønskelig å holde folketallet oppe, og helst noe 
stigende, framover. Dette vil avhenge av mange faktorer; arbeidsplasser er svært viktig for å kunne få 
dette til. 
 

Interkommunalt samarbeid 
Skal vi i fremtiden kunne levere gode tjenester med høy kvalitet, er det avgjørende at vi har gode 
fagmiljøer, og at vi tilrettelegger på systemnivå. Det er ingen tvil om at endringer i det demografiske 
bildet, og det faktum at det stadig blir færre yrkesaktive hoder per pensjonist, vil prege og sette det 
kommunale tjenestetilbudet under stort press fremover. Interkommunalt samarbeid er og vil være 
viktig framover, og hva som skjer med kommunestrukturen vil også få stor betydning. 
 

Setesdal har lang erfaring når det gjelder interkommunalt samarbeid, og IKS’ene ble tidlig etablert i 
dalen. Tendensen de seinere år har vært en større konsolidering på Agder, som medfører at flere 
samarbeid flytter tyngdepunktet sørover. 

Setesdal Brannvesen IKS og Setesdal Miljø og Gjenvinning iks har ikke endret struktur, men eies 
fremdeles av Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland.   
 
Drift av IKS’ene går i regi av egne styrer, og den enkelte kommunes innvirkning på driften skjer 
indirekte gjennom representantskap, styre og i budsjettvedtak. Det er viktig å påse at utviklingen av 
selskapene skjer innenfor rammebetingelser som også trygger driften av de øvrige kommunale 
oppgavene. For Evje og Hornnes kommune er det ordfører og varaordfører som er medlemmer til 
representantskapene i IKS’ene, mens det de siste årene har vært administrative representanter i 
styrene. I  eierstyringshåndboka til IKS-ene har det vært viktig å poengtere formelle styringslinjer, samt 
legge opp til et årshjul som bidrar til god informasjonsflyt og en ryddig budsjettprosess.  
 
I tillegg til de ovennevnte samarbeidsorganer deltar også kommunen i Setpro AS med 20 % eierandel. 
Setpro AS er en arbeidsmarkedsbedrift  og er sentral i kommunens arbeid opp mot de som faller 
utenfor det ordinære arbeidsmarkedet eller har behov for en varig tilrettelagt arbeidsplass. 
 
Samhandling med sykehuset/spesialisthelsetjenesten er viktig for kommunene. Kommunen har også 
gjennom 2019 hatt fokus på dette området. Til å ivareta dette området har kommunene OSS 
(overordnet strategisk samarbeidsorgan) der region Setesdal har en representant. Kommunene på 
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Agder er organisert i et eget kommunalt samhandlingsorgan (KOSS). Hensikten er et bedre koordinert 
samordnet arbeid opp mot spesialisthelsetjenesten. 
 
Lokalmedisinske tjenester (LMT Setesdal) er organisert som en administrativ vertskommunemodell, 
med Evje og Hornnes kommune som vertskommune. LMT Setesdal tar ansvaret for koordinering av 
alle lovpålagte samarbeidsavtaler, representasjon i ulike styringsgrupper og utvalg, samt ivareta 
funksjonene for leder/samhandlingskoordinator, koordinator psykisk helse og rus, audiograf, 
kreftkoordinator, koordinator Hukommelsesteamet, sykepleier ved Hjertepoliklinikk og systemansvarlig 
IKT.  

LMT har en viktig rolle opp mot kommunenes interne tjenester, og mot spesialisthelsetjenesten. 
Alle kommunene i Setesdal er med i LMT Setesdal.  
 
Kommunal øyeblikkelig hjelp er et interkommunalt samarbeid mellom Evje og Hornnes og Bygland.  
Det samme gjelder legevakt.  
 
Setesdal IKT er et § 27 selskap med Bykle som vertskommune og avdelingskontor på Evje. Det å ha 
et felles IKT-selskap for fem kommuner har gitt oss et løft på mange områder, og ikke minst en 
driftssituasjon som er forutsigbar. 
 
Vi har ellers samarbeid med Iveland om landbrukskontor, og med Bygland og Åseral om kulturskole. 
 

Administrativ virksomhet 
Kommunens administrasjon, som er lokalisert på Evjemoen, huser også det kommunale 
servicekontoret. Vi ser at lokalene ligger utenfor sentrum i kommunen, og at det kan være en ulempe. 
Samtidig er det slik at flere og flere bruker digitale tjenester og har mindre behov for fysisk oppmøte på 
de forskjellige kontorene.  
 
Den administrative organisering og enhetsinndeling har funnet en hensiktsmessig form. Man må 
likevel være innforstått med at vi lever i dynamiske organisasjoner som hele tiden må tilpasses 
hverdagen vi har rundt oss. Små tilpasninger skjer hele tiden, og mindre tjenesteområder kan bevege 
seg mellom enhetene hvis det skulle vise seg formålstjenlig. Vi har i dag 9 tjenesteenheter i 
kommunen – et antall som har vært stabilt noen år nå. 
 
Arbeidet med kommunereformen har ligget i bero i 2019, men det har kommet tydelige sentraler fra 
fylkesmannen og sentralt hold om at denne prosessen ikke er avsluttet, men vil gå videre.  
 
Det 100 % kommunalt eide selskapet Evjemoen Næringspark AS, som eier og drifter Evjemoen, er et 
redskap for regional næringsutvikling. Med 62.000 m2 bygningsmasse og 800 dekar areal er det store 
muligheter for utvikling.  
 

Forholdet politikk/administrasjon 
Overordnet fokus her må være en god dialog og kommunikasjon mellom politisk ledelse og 
administrasjonen. Klar rollefordeling og grensegang mellom politisk og administrativt nivå er viktig, og 
må vies mye oppmerksomhet. Rendyrking av delegasjoner må prioriteres, og tilbakemeldinger fra 
administrativt nivå til politisk ledelse på utøvelse av delegasjoner må ha fokus, både i faste skriftlige 
rapporteringer og i møter med politikere.  
 
Kommunedirektørens oppfatning er at man gjennom vedtatte politiske møtestrukturer og etablerte 
rapporteringssystemer fungerer godt, og at korrigeringer kan foretas om det skulle være nødvendig.   
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Politisk styring og kontroll 
 
Økonomi 

 Ansvar Regnskap 
Oppr. 

budsjett 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Forbruk i 
% 

1000 Politisk arbeid 2 318 319 2 102 000 2 149 600 -168 718 107,85 
1001 Valg 179 849 230 000 230 000 50 149 78,20 
1002 Politiske parti 62 481 63 400 63 400 919 98,55 
1003 Kontrollutvalget 227 291 255 300 255 300 28 009 89,03 
1004 Reserverte tilleggsbevilgninger 0 30 000 0 0 0,00 
1008 Eldrerådet 32 574 37 700 37 700 5 126 86,40 
1009 Funksjonshemmedes råd 1 327 23 400 23 400 22 073 5,67 
1010 Vennskapskommune mv 0 10 000 10 000 10 000 0,00 
10 Politiske styrings og 

kontrollorganer 
2 821 842 2 751 800 2 769 400 -52 442 101,89 

 

Kommentarer:  
Forbruk i 2019 er i tråd med budsjettet, med et lite merforbruk på ca. 2%. Merforbruket er knyttet til 
politisk arbeid og er i hovedsak lønnsutgifter i forbindelse med overtidsarbeid ved gjennomføringen av 
kommune- og fylkestingsvalg, og økte møtegodtgjørelser fra nytt kommunestyre ble konstituert i 
oktober 2019. 
 
 
Aktiviteter:  
Det har vært følgende antall politiske møter og saker behandlet i løpet av 2019:       
 
Kommunestyret har hatt 10 møter og behandlet totalt 99 saker, herunder: 

o Politiske saker (PS):  67 stk.  
o Referat saker (RS):  10 stk. (med referat på til sammen 89 saker) 
o Orientering/ eventuelt:  10 stk. 
o Interpellasjoner:   5 stk.  

 
Formannskapet har hatt 11 møter. De har behandlet 42 saker, herunder: 

o Politiske saker (PS):  25 stk.  
o Referat saker (RS):   8 stk. (med referat på til sammen 8 saker) 
o Orientering/ eventuelt:   9 stk. 

 
Planutvalget (Plan og bygningsrådet, navn endret i kommunestyret PS 71/19) har hatt 10 møter og 
behandlet 81 saker, herunder: 

o Politiske saker (PS):  51 stk.  
o Referat saker (RS):  10 stk. (med referat på til sammen 141 saker) 
o Delegasjonssaker (DS): 10 stk. (til sammen 174 saker) 
o Diskusjonssak/ eventuelt: 10 stk. 

 
Levekårsutvalget har hatt 4 møter og behandlet 10 saker, herunder: 

o Politiske saker (PS):  3 stk.  
o Referat saker (RS):  3 stk. 
o Orientering/ eventuelt:  4 stk. 
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Levekårsutvalget ble lagt ned i kommunestyremøte 23.5.2019 PS 26/19 (Politisk organisering), men 
ble i kommunestyremøte 31.10.19 PS 72/19 (Politisk organisering – levekårsutvalg) vedtatt opprettet 
som hovedutvalg med vedtaksmyndighet. 
 
Partsutvalget (Administrasjonsutvalget, navn endret i kommunestyret PS 71/19) har hatt 4 møter og 
behandlet 20 saker, herunder: 

o Politiske saker (PS):  18 stk. (herunder informasjons- og diskusjonssaker) 
o Referat saker (RS):   2 stk. 

 
 
Sentraladministrasjonen 
 
Her følger en oversikt over total økonomi sentraladministrasjonen. Det kommer deretter kommentarer 
avdeling for avdeling utover i årsmeldingen. 
 

 Ansvar Regnskap 
Oppr. 

budsjett 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Forbruk 
i % 

2000 Kommunedirektøren 1 611 295 1 455 000 1 488 300 -122 993 108,26 
2001 Næring 1 965 490 1 760 000 1 760 000 -205 491 111,68 
2100 Personal 1 011 465 1 002 900 1 022 000 10 535 98,97 
2101 Frikjøp tillitsvalgte 500 141 513 600 523 300 23 160 95,57 
2102 Lærlinger 1 687 478 1 832 800 1 832 800 145 321 92,07 
2103 Kommunal informasjon 31 149 35 000 35 000 3 851 89,00 
2104 Fellesutgifter 206 816 250 000 250 000 43 184 82,73 
2300 Serviceavdelingen 3 831 853 3 727 000 3 868 600 36 747 99,05 
2301 Fellesutgifter 

sektorovergripende 
514 036 798 200 798 200 284 163 64,40 

2302 Fellesutgifter edb 6 198 170 5 615 700 6 015 700 -182 469 103,03 
2500 Økonomiavdelingen 4 087 076 3 862 900 3 991 900 -95 175 102,38 
2501 Fellesutgifter 

sektorovergripende 
2 327 264 2 313 400 2 392 000 64 735 97,29 

2503 Religiøse tilskudd 3 756 994 3 844 600 3 844 600 87 607 97,72 
2504 Frivillighetssentralen 638 400 638 400 638 400 0 100,00 
2505 Skole barnehage fellesutgifter 2 345 401 2 210 000 2 210 000 -135 392 106,13 
2507 Kantineutgifter ansatte 17 472 0 0 -17 472 0,00 
2508 Nav til fordeling 179 193 43 800 43 800 -135 392 409,12 
2600 Skolefaglig ansvarlig 914 324 883 500 901 700 -12 626 101,40 
2601 Kompetanseutviklingsmidler 

skole barnehage 
142 892 231 000 231 000 88 108 61,86 

2602 Diverse prosjekter skole 
barnehage 

34 771 61 000 0 -34 773 0,00 

3101 Tilskudd barn neds 
funksjonseven 

0 0 0 1 0,00 

3218 Den kulturelle skolesekken 0 0 0 0 0,00 
4504 Startlån og tilskudd husbank 0 0 0 0 0,00 
4800 Rådgiver helse og omsorg 721 878 916 000 928 700 206 822 77,73 
26 Sentraladministrasjonen 32 723 559 31 994 800 32 776 000 52 442 99,84 

 
Kommentarer: 
Sentraladministrasjonen har en forbruksprosent på 99,84 i 2019. Det er satt av kr 36 838 til 
enhetsfond. Det var tilbakeført kr 78 600 til enheten etter mindreforbruk i 2018. Grunnen til at ikke hele 
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denne summen settes av er at området sees i sammenheng med politisk styring og kontroll, og her er 
det et merforbruk på kr 52 442,-. Til sammen går da disse to områdene i 0. 
 
 
Også når det gjelder personal har vi samlet oversikt over årsverk. Frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger er 
ikke tatt med. 
 

Årsverk 
01.01 

Kvinner Menn Gjn.snittlig
still.prosent 

Årsverk 
31.12 

Kvinner Menn Gjn.snittlig
still.prosent 

16,89 16 4 84,45 17,05 16 3 92,11 

Kommunedirektøren 
 
Kommunedirektørens kontor 
Vi har hatt to-nivå modellen i kommunen flere år. Den har vist seg hensiktsmessig i forhold til de 
oppgaver og utfordringer vi møter, men også sett i relasjon til den politiske organiseringen. Selv om 
modellen består vil den alltid være gjenstand for fortløpende evaluering  
 
Ved utgangen av året har kommunen 9 tjenesteenheter, det samme som tidligere. I tillegg kommer 
ledergruppen på seks, bestående av rådmann, økonomisjef, personalsjef, rådgiver oppvekst og 
rådgiver helse og omsorg, i tillegg til avdelingsleder servicekontor. Sistnevnte har kommet inn i 
gruppen i løpet av siste år.  
 
Organiseringen har vist seg å være en god løsning.  Det er en organisasjon preget av god stabilitet på 
ledernivå, selv om det skjer noen endringer sett over tid.  
 
Både ledere og enhetsledere i kommunen har stor grad av delegasjon gjennom egne 
delegasjonsbrev, og alle har undertegnet lederavtaler. Hver enhetsleder må ha nødvendig delegering i 
sine enheter slik at vi får en smidig og godt fungerende organisasjon.  
 
Medarbeider- og oppfølgingssamtaler er innført som årlige instrumenter i organisasjonen. Disse 
forberedte samtalene er en god mulighet til å vurdere både gjeldende delegasjon og lederavtale. 
 
Kommunedirektøren samler sine enhetsledere, samt støtte og stab, hver fjortende dag. Her innkalles 
det med egen saksliste, og her finnes det saker som har karakter av både informasjon, diskusjon og 
beslutninger. I tillegg avholdes det møter med en eller flere enhetsledere på aktuelle emner og saker.  
Kommunedirektøren har også møter med sin ledergruppe hvor det legges størst vekt på system og 
strategi. 
 
Når det gjelder økonomi er det to ansvar som ligger under kommunedirektøren. Det er 
«Kommunedirektøren» og «Næring». Begge disse ligger over budsjett for 2019. På ansvar 
«kommunedirektøren» er det kommet rundt 50 000 i ubudsjetterte utgifter på advokathjelp, og det er 
også kjøpt inn noe mer utstyr og inventar enn budsjettert.  
 
 
Næring 
 
Evjemoen Næringspark AS er også vårt heleide selskap innen forvaltning av arealene på Evjemoen. 
Selskapet er også kommunens utviklingsaktør innenfor næringssektoren. Vi har ikke foretatt noen 
overføring til dette selskapet i 2019, men selskapet behandler saker om kraftfondsmidler etter vedtatt 
ramme. Det vises til avsnittet om kraftfond i årsberetningen, 
 
Når det gjelder regnskap på ansvar næring, er dette for det meste diverse overføringer. I 2019 
ble det overført kr 1 300 000 til Setesdal regionråd, som er i tråd med hva selskapsavtalen sier. Alle 
parter i samarbeidet bidrar med likt beløp. Overføringer til Setpro AS, 0,991, mill for 2019, ligger også 
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på ansvar næring i budsjettet. Her varierer utgiften etter forbruk pr år, og det var budsjettert med 0,840 
mill i 2019. Her ble det da et overforbruk. 
 
På dette ansvaret var det også satt 0,200 til landsskytterstevnet, kr 100 000,- i fast tilskudd og resten 
til skyttertingsmiddag m.v. Det gikk 50 000 mer enn beregnet til dette. 
 

Personalavdelingen 
 
Kommentarer til økonomi:  
Personalavdelingen har budsjettansvar for personal (2100), frikjøp tillitsvalgte (2101), lærlinger (2102), 
kommunal informasjon (2103), og fellesutgifter (2104).  Samlet har disse ansvarene gått med et resultat 
i 2019 tilsvarende 93,8 % av budsjett. 
 
Alle områdene gikk med mindreforbruk. Spesiell årsak til mindreforbruket totalt er mindre bruk av 
bedriftshelsetjeneste enn vanlig, det blei tilbakebetalt større andel av betaling for kjøp av tjenester fra 
opplæringskontoret og det ble gitt ekstra tilskudd fra KS til bruk på lærlinger. 
 
Kommentarer til bemanning 
Personal: Det er ett årsverk (personalsjef) som er ansatt i personal. Denne får støtte av 
organisasjonskonsulent i serviceavdelingen (som fra 2020 overføres personal) og fra 
lønnsmedarbeidere i økonomiavdelingen. 
 
Frikjøp tillitsvalgte: Frikjøpets størrelse av hovedtillitsvalgte følger Hovedtariffavtalens ordning. 
Følgende har frikjøp: Fagforbundet i 28 %, Utdanningsforbundet i 19 %, Delta i 18 % og Norsk 
sykepleierforbund i 11 %. I tillegg utbetales lønn til hovedverneombud på timeforbruk.  
 
Lærlinger: Evje og Hornnes kommune har over lengre tid hatt et forholdsvis høyt antall lærlinger 
sammenlignet med organisasjonens størrelse og i forhold til kommuner ellers. I desember 2019 var 
det 13 lærlinger som tilsvarer ca 3,5 per 1.000 innbygger. Det er betydelig over gjennomsnittet i 
kommunal sektor som bare er 1,5 per 1.000 innbygger. 
 
Årsaken til at lærlinger sorterer inn under personalavdelingen er for å yte dem enhetlig oppfølging, 
holde en god personal- og budsjettmessig oversikt og sikre en samlet arbeidsgiverpolitikk på området. 
 

Serviceavdelingen 
 
Kommentarer til økonomi: 
Serviceavdelingen har budsjettansvar for Serviceavdelingen (2300), fellesutgifter sektorovergripende 
(2301) og fellesutgifter edb (2302). Til sammen har disse ansvarsområdene et resultat tilsvarende 
98,7 % av budsjett. Det var mindreforbruk både på 2300 serviceavdelingen og 2301 fellesutgifter 
sektorovergripende, mens det var noe merforbruk på 2302 fellesutgifter. Dette er i hovedsak knyttet til 
kjøp av IKT tjenester, lisenser og driftskostnader, fra Setesdal IKT. 
 
Kommentarer til bemanning i serviceavdelingen: 
Serviceavdelingen består av ansatte på servicekontoret, arkivansvarlig og organisasjonskonsulent 
(Som fra 2020 overføres personal). Serviceavdelingen får stadig nye oppgaver som må utføres. Noen 
av oppgavene følger det med midler til bemanning for, men det meste kommer uten og må tilpasses 
inn i ordinær drift. I 2019 var det gjennom året ca. 6 faste årsverk i avdelingen med gjennomsnittlig 
stilling på 81,3%. All deltid er etter eget ønske. 
 
Annet 
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Servicekontoret betjener kommunens sentralbord og er kommunens post- og fakturamottak. Det er 
også for mange innbyggere det første treffpunktet for kommunen. Servicekontoret har god oversikt 
over organisasjonen, de ansatte, tjenestene og hvor henvendelser skal rettes. Det er også god 
oversikt ut i kommunen, blant annet i forhold til lag og foreninger og andre aktuelle tilbud. Det jobbes 
kontinuerlig med kontakt ut mot disse for å kunne ha oppdatert informasjon ut til innbyggere og andre 
aktuelle.  
 
 
I 2019 har serviceavdelingen også utført oppgaver innenfor arkiv, politisk sekretariat, resepsjon samt 
post og fakturabehandling. Fakturabehandling (skanning og fordeling av faktura) gjøres også for 
Setesdal Brannvesen IKS, Setesdal Miljø og Gjenvinning samt Aust Agder Museum og Arkiv. 
Oppdraget for Aust Agder Museum og Arkiv er stipulert til ca. 10% stilling og det følger lønnsmidler 
deretter. Arbeidet som gjøres for Setesdal Brannvesen IKS og Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 
gjøres timebasert og faktureres etter faktisk utført arbeidstid.  
 
I tillegg til dette utfører serviceavdelingen også saksbehandling på områdene skjenke- og 
serveringsbevilling, startlån, motorferdsel i utmark, TT-kort og parkerings- og ledsagerbevis. 
Avdelingen er også ansvarlig for kommunens informasjonsarbeid og har ansatte med god kompetanse 
på dette området, som gir råd i kommunikasjonsfaglige spørsmål både internt og eksternt. Herunder 
ligger også blant annet ansvaret for kommunens hjemmeside, intranett og facebook-side, i tillegg til 
ulike spesialløsninger som digitale skjemaer, varslingssystemer, produksjonsprogrammer o.l.  
 
Avdelingen har fra september 2019 hatt en lærling (kontor og administrasjon) som deler lærested 
mellom servicekontor og merkantil funksjon på Evje barne- og ungdomsskole. Det er første gang 
avdelingen har tatt inn lærling, og vi har så langt gjort oss gode erfaringer knyttet til dette. 
 
 

Økonomiavdelingen 
 
Kommentarer til økonomi 
Det var et samlet negativt avvik på ansvarene som sorterer under økonomi på 0,231 mill, noe som gir 
en forbruksprosent på 101,76. De største negative avvikene finner vil på skole og barnehageutgifter 
fellesområde og NAV til fordeling. På skole og barnehage er det utgifter til gjesteelever i Birkeland i 
forbindelse med flytting av kommunegrense, disse var ikke hensyntatt i budsjettet. NAV fellesområde 
er utgifter til drift av felles kontor, altså fordeling av statlige og kommunale utgifter. Her har det blitt mer 
utgifter enn budsjettert. I tillegg er det noe mer bruk av overtid enn budsjettert på økonomiavdelingen. 
Dette har det blitt jobbet mye med, og selv om det fortsatt har vært bruk mer overtid enn budsjett, er 
det en nedgang i forhold til 2018  
 
Kommentarer til bemanning: 
Økonomiavdelingen har gjennom året hatt rundt 7 årsverk. 
 
Annet: 
Økonomiavdelingen har ansvaret for kommuneregnskapet, og også for saksbehandling vedr. budsjett 
og økonomiplan og diverse økonomiske saker gjennom året. Det drives også egeninnkasso for alle 
krav. I tillegg fører avdelingen regnskap for Setesdal brannvesen iks, Setesdal miljø og gjenvinning iks 
og Evje og Hornnes sokn. Avdelingen har også lønningsregnskap og noen regnskapsoppgaver for 
Aust-Agder museum og arkiv iks, og er eiendomsskattekontor.  
 
Vi har i tillegg vårt skatteoppkreverkontor, som har skatteregnskap og innfordring for Bykle, Valle, 
Bygland og Evje og Hornnes kommune.  Her er det laget egen årsrapport som legges fram for 
kommunestyret. Denne oppgaven vil bli overført til staten fra 01. november 2020, og det vil gi endring i 
bemanningen med 1 årsverk.  
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Framover vil arbeidet med digitalisering og effektivisering være utrolig viktig, og vi jobber med dette på 
flere felt. 

Rådgiver oppvekst og SLT-koordinator 
 
Kommentarer:  
Rådgiver oppvekst har rollen som barnehagemyndighet og skolefaglig ansvarlig, og har ansvar for 
oppfølging av systemer og planer innen barnehage, skole og voksenopplæring. I dette ligger også 
tilrettelegging for kompetanseutvikling og ledelse av rektornettverk og styrernettverk. 
 
Kompetanseutviklingsmidler barnehage/skole er brukt til etterutdanning i tråd med satsingsområder i 
kompetanseutviklingsplaner. For skolene tema vært i Skriving i alle fag. Dette som en del av 
desentralisert kompetanseutvikling i skolen. Kompetansehevingen gjennomføres i samarbeid med 
nasjonalt senter for skriveforskning, NTNU og grunnskolene i Bygland. Rådgiver oppvekst er 
koordinator. 
Kompetanseheving i barnehagesektoren har hatt fokus på implementering av rammeplan for 
barnehagen, livsmestring og helse- en barnehage som gjør en forskjell, og hvordan jobbe med 
tilknytning i barnehagen. Kompetansehevingen er gjennomført i samarbeid med fagpersoner fra KS 
Konsulent, RVTS og Tilknytningspsykologene. 
 
I perioden 2017-2019 gjennomføres kompetansehevingsprogrammet Barn i rusfamilier (BIR) der 
barnehager, barneskoler og barne – og familietjenestene deltar. I 2019 har fokus vært på 
kompetanseheving og utvikling av verktøy og ressurser til barnehager og skoler. Rådgiver oppvekst 
leder det lokale arbeidet i samarbeid med enhetene. 
 
Rådgiver oppvekst har i 2019 bistått interkommunal ruskoordinator i arbeid med rullering av 
interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 og alkoholpolitiske retningslinjer. Videre er 
rådgiver oppvekst sekretær for plan- og byggekomite rehabilitering Evje barneskule, og plan- og 
byggekomite rehabilitering Evje ungdomskule. 
 
Når det gjelder økonomi var det et merforbruk på ansvar 2600 (rådgiver oppvekst). Dette skyldes 
manglende inntekt på salg av konsulenttjenester. Kompetanseutviklingsmidler skole/ barnehage, 
ansvar 2601, hadde et mindreforbruk til etterutdanning skole grunnet tildeling statlige midler til 
etterutdanning. 
 

Rådgiver helse og omsorg 
 
Kommentarer: 
Rådgiver helse og omsorg følger opp etablerte systemer og planverk og er en pådriver for 
gjennomføring av ulike prosjekter på området. Hun samarbeider tett med enhetslederne for helse og 
omsorg gjennom råd og veiledning og utvikling av tjenestene. Har også tett samarbeid med 
kommunedirektøren. En sentral oppgave er å følge opp konsekvensene av nasjonale og lokale 
føringer, blant annet nye lover og forskrifter innenfor helse- og omsorgsområdet. Hun har ansvar for å 
koordinere arbeidet med kommunale planer innenfor helse og omsorg, for eksempel plan for helse og 
omsorg, plan for habilitering og rehabilitering med mer.  

Rådgiver helse og omsorg har ansvar for utarbeidelse av folkehelseoversikten i kommunen. 
Dokumentet revideres årlig i samarbeid med en tverrfaglig arbeidsgruppe utnevnt av rådmannen og 
kvalitetssikres i enhetsledergruppa. 

Siden 2018 har hun vært Setesdalsregionens representant i Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg 
(OSS), som er samhandlingsarenaen mellom Sørlandet Sykehus og kommunene på Agder. Hun 
representerer også regionen i trepartssamarbeidet mellom SSHF, UiA og kommunene (OSO). 

Ansvaret omfatter lønnsutgifter og utgifter til kurs og opplæring til rådgiver helse og omsorg. Det er et 
mindre-forbruk i 2019 pga. ulønnet permisjon i deler av stillingen, samt tilførsel av tilskuddsmidler fra 
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fylkesmannen til prosjektledelse. Regnskapet viser et forbruk på 77,73 %, dvs. et mindre forbruk på kr 
206 822,- kr.  
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Midt-Agder barnevern og ppt 
 

  Ansvar Regnskap 
Oppr. 

budsjett 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Forbruk 
i % 

3900 Barnevern 9 631 348 9 220 100 9 220 1000 -411 248 104,46 

3901 PPT 1 611 511 1 782 600 1 782 600 171 089 90,40 

39 Midt-Agder Barnevern og ppt 11 242 859 11 002 700 11 002 700 -240 159 102,18 
 

Barnevern og PPT er samarbeid med Vennesla og Iveland, med Vennesla som vertskommune. 
Rammeområdet ligger på et forbruk på 102,18 % og har et merforbruk på 0,240 mill. 

 
Det negative avviket i barnevernet skyldes mer utgifter enn budsjettert til tiltak utenfor familien og 
betaling for gjesteelever i forbindelse med fosterbarn som er plassert i andre familier. Dette er 
uforutsigbare utgifter. 

 
  



43 
 

Kulturenheten 
 
Økonomi 
 

 Ansvar Regnskap 
Oppr. 

budsjett 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Forbruk 
i % 

3200 Kulturadministrasjon inkl tilsk til 
barn unge 

1 640 593 1 704 000 1 793 200 152 607 91,49 

3201 Museum 1 264 205 1 263 100 1 263 100 -1 105 100,09 
3202 Evje Kino 315 602 213 900 214 500 -101 102 147,13 
3203 Bygdebøker 0 0 0 0 0,00 
3206 Ungdomsrådet 18 834 64 700 65 300 46 466 28,84 
3209 Biblioteket 1 118 972 1 044 600 1 059 400 -59 573 105,62 
3210 Musikk og kulturskolen 1 197 161 1 303 900 1 333 300 136 139 89,79 
3211 Spillemidler 0 0 0 0 0,00 
3214 Gards og ættesoge 137 200 137 200 137 200 0 100,00 
3219 Ungdomsklubben 724 664 735 300 751 000 26 335 96,49 
3221 Furuly 67 515 0 0 -67 515 0,00 
3222 Den Kulturelle Spaserstokk 0 0 0 0 0,00 
3225 UKM 10 230 15 000 15 000 4 768 68,20 
3226 Furuly fritidspark 1 800 0 0 -1 800 0,00 
3227 Kulturformidling -18 272 70 000 70 000 88 271 -26,10 
3228 Diverse utredninger prosjekter -5 259 0 0 5 259 0,00 
3230 Kulturskole i grunnskolen 79 0 0 -79 0,00 
3232 Turistinformasjon 55 358 140 400 140 400 85 043 39,43 
32 Kultur 6 528 680 6 692 100 6 842 400 313 714 95,42 

 
 
Kommentarer:  
I april 2019 sluttet enhetsleder gjennom mange år i sin stilling. Ny enhetsleder kom inn 40% i juni og 
august i oppsigelsestiden fra sin gamle stilling, og var for fullt på plass fra september. Enheten har 
derfor hatt et år med avtroppende ledelse og påtroppende leder som har vært i opplæring. I en 
overgang har kommunens organisasjonskonsulent tatt oppfølging av personalet og en del av 
oppgavene som har kommet inn fortløpende. I denne tiden har det ikke blitt utført aktiviteter utenom 
de planlagte. Ny enhetsleder har vært i opplæringstid, det har også gjort at det har vært litt færre 
aktiviteter under enkelte ansvar.  
 
Personal 

Årsverk 
01.01.19 

Antall 
ansatte 

Kvinner Menn Gjn.snittlig
still.prosent 

Årsverk 
31.12.19 

Antall 
ansatte 

Kvinner Menn Gjn.snittl 
stll.prosent 

5,75 12 9 4 47,9 5,73 10 8 2 57,3 
 
Merk: Enheten har hatt tilkallingsvikarer på klubben og tilknyttet kinodrift og arrangementer på EKS, 
derav en har fungert som teamleder for kino fra høsten 2019. 0,8 årsverk var tilknyttet 2 personer i 
Gards- og ættesoge-prosjektet, samt 1 person i Ung Aktiv-prosjektet, arbeidsforholdet ble avsluttet ila 
vår 2019. Høsten har kulturskolen dekket inn mer vakanse og ansatt en ny lærer. 
 
Kommentarer: 
3202  Kinobesøket i 2019 ble på 2562 besøkende, dette gir Evje og Hornnes en 5. plass på best 
besøkte bygdekinoer (i flg. Bygdekinoens tall for 2019). Kinoåret for Bygdekinoen 2019 ble nasjonalt 
sett en nedtur med en nedgang på 19%, noe som også forklarer nedgang på 14% fra fjoråret i vår 
kommune. Vi hadde 46 forestillinger, samme som året før, og gjennomsnittlig besøk pr. film i 2019 var 
på 56 besøkende.  
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3209 Bibliotek hadde et registrert besøk på 11276 i 2019 (til sammenlikning: 11970 i 2018 og 
12922 i 2017). Merk at telleren i døra ikke klarer å skille folk fra hverandre når det kommer flere på en 
gang, videre er telleren plassert såpass høyt, at de aller yngste brukerne ikke fanges opp. Telleren 
hadde en feil i august og september – da har det blitt færre talte enn faktisk besøkende.  
 
I 2018 ble Agder-bibliotekene med på den nasjonale og digitale Sommerles-kampanjen. Dette 
medførte at vi fikk en markant økning i deltakere. Fra 10 deltakere i 2017 til nesten 40 i 2018 og hele 
69 deltakere i 2019. Dette har også hatt innvirkning på utlån av skjønnlitteratur for barn har økt, fra 
2599 i 2017 til 3172 utlån i 2018 og 3657 i 2019. Det ble i løpet av Sommerles 2019 lest 132 708 sider 
fordelt på 1363 bøker. Det gir et snitt på 19,8 bøker og 1923 leste sider per deltaker. 
 
Det har vært en økning på utlån av fysisk materiale fra 11319 i 2018 – 11863 i 2019. Gode utlån i juni 
– august som har mye med Sommerles å gjøre, spesielt da en del andre bibliotek har sommerstengt, 
noe som gir oss flere lån/lånere. Også norske turister som vil innom og hente premier og låne med 
seg mer på turen. 
  
Det har blitt holdt 11 arrangement i 2019, derav 5 hobbyverksteder med alt fra voksmaling, 
glassmaling til bokbretting. En del av disse har vært holdt med UKM-midler for å få flere kunstbidrag. 
Biblioteket har også et samarbeid med Folkeakademiet og har hatt et par arrangementer med dem. 
Språkkafe og sjakklag har hatt faste arrangementer i 2019. Totalt har det vært ca 813 oppmøtte. 
 

3232 - Turistinformasjonen hadde en nedgang i besøkstallet i 2019. Registrerte turister 24. juni-30 
august er 736. Samme tall for 2018 er 1611, som er en halvering fra i fjor (kun 45% av mengden 
turister som kom i 2018, dette kan ha sammenheng med at man i 18-sesongen hadde lørdagsåpent). 
Mest tyskere som vanlig, etterfulgt av nederlendere, dansker og norske turister. Norske turister bruker 
gjerne bibliotekets tjenester i tillegg (nasjonalt lånekort, lån/levere og Sommerles). 36 innom på en dag 
på det meste (17.7), mot 76 turister på beste dag i fjor (23.7). Som vanlig mest henvendelser om 
lokale attraksjoner (i og utenfor kommunen), gåturer m.m. Mye spørsmål om mineralstien som 
beklageligvis var stengt den sesongen. Absolutt en viktig attraksjon for kommunen. Opplev Evje var 
mye innom og hentet turistbrosjyrer da de hadde et mye større trykk av turister enn det 
bibliotek/turistinformasjon hadde. Det ser ut til at turister først leter etter turistinformasjon i selve 
sentrumsgata. 

3210  For Kulturskolen har 2019 vært krevende. Enhetsleder og rektor har vært avtroppende, det 
har vært en lengre periode uten rektor, ny enhetsleder har hatt mye nytt å sette seg inn i. Det har i 
tillegg vært en arbeidskrevende prosess å få på plass avtale med Åseral som offisielt gikk inn i avtale 
om kjøp av tjenesten 1. august. Og midt i alt har det vært store utfordringer med datasystemet. Dette 
vil bli erstattet med nytt system i 2020. Det er også som vanlig vanskelig å rekruttere lærere og vikarer 
som dekker flere disipliner og som kan gi tilbud til flere kommuner. 

Elevtallet 2019 har likevel vært omtrent som i 2018, med en liten økning (mellom 70-80 elever). Vi har 
fortsatt mye arbeid igjen for å oppnå mål om elevantall og tilbud i kommunene. Avdelingsleder har 
innført foreldremøter og forbedret informasjonsarbeidet. Hun har også vært involvert i planlegging 
ifb.m. UNESCO-arbeidet i Setesdalen.  

Elever fra Bygland har hatt undervisning i gitar, piano og sang. Tilbud om dans og kunst i 
høstsemesteret hadde for få påmeldte så disse ble kansellert. Men høsten økte antall elever på sang 
og piano. På Evje og Hornnes har det også vært for få påmeldte på dans og kunst, men vi har elever 
som undervises i bandinstrumenter, piano og sang. 

Kulturskolen hadde i mai sin årlige rekrutteringskonsert i Evje sentrum sammen med korpset og 
dramaelevene i Åseral. Videre ble det arrangert julekonsert i Evjemoen Kino & Scene i desember. 
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Begge arrangementene fikk god dekning i sosiale medier, opplevevje.no og i Setesdølen. I tillegg har 
elever fra kulturskolen deltatt på Landsskytterstevnet. 

Høsten 2019 ble Åseral med i samarbeidet med en intensjonsavtale om å kjøpe tjenesten fram til 
mulig formelt samarbeid fra høsten 2021. Det var ikke sikret en overgang av elevene fra gammel 
kulturskole til vår, derfor ble det et veldig etterslep på administrative oppgaver og noen tilbud kom i 
gang litt senere enn offisielt semesterstart. Det har derfor blitt en liten økning i elevtallet utover høsten. 
Åseral fikk tilbud om dans men hadde for få påmeldte. I tillegg til drama har Åseral hatt undervisning i 
piano og kunst.  

3225  UKM sin lokalmønstring ble avholdt på Furuly med samarbeidskommunene Åseral og Bygland 
2. mars 2019. UKM-kontakt (og kulturskoleleder) og ungdomsklubbleder dro med deltakere til 
fylkesmønstringen i Valle 5.-7. april, der innslag fra Evje gikk videre til Landsfestivalen, og ble invitert 
til å synge på Arendalsuka. Evje og Hornnes har søkt og fått stimuleringsmidler sammen med Åseral. 
Dette har ført til flere arrangementer utover høsten, åpent for alle, og invitasjon til kulturskolen, 
klubben og Evje Folkehøyskole. UKM-kontakt deltok i UKM-delegasjonen fra Agder på 
Landsfestivalen i juni. 7. oktober var Evje og Hornnes vertskap for kommunekontaktmøtet for UKM i 
Agder.   

3219  Ungdomsklubben har hatt åpent hver tirsdag og onsdag i skoleåret. 1 gang i måneden 
arrangeres det aktivitetskveld for 6. – 7. klasse. Oppmøtet i 2018 var 1211 med gjennomsnitt på 32 
besøkende i uka. I 2019 har det vært en liten økning på 2 ekstra besøkende per kveld, fortsatt med en 
overvekt av gutter. 

5. juni hadde klubben besøk av ungdommer fra Erasmus Pluss prosjekt med ungdommer fra Litauen, 
Kroatia, Frankrike, Ungarn, Spania og flere steder i Norge. Klubben ble også invitert av disse til 
kulturell kveld hvor alle delte lokale matretter. 

Styret og klubben arrangerte sommeren 2019 Paintball og Taco kveld med støtte fra Ungdom og 
Fritid. Styret måtte velges på nytt på høsten ettersom to hadde flyttet til andre kommuner og to hadde 
begynt på videregående. Andre aktiviteter har vært kreative verksted, dataspill, matlaging, karaoke 
dart- og brettspill, musikkverksted, dansekonkurranse, UKM og utelek.  

Klubben fikk klage om forsøpling av parken i vår 2019. Avdelingsleder tok dette opp med ungdom og 
situasjonen har forbedret seg. 
 
3226 Prosjektet Furuly Friluftspark ble opprettet med bakgrunn i Ungdomsrådets ønske om å 
bygge et skateanlegg ved ungdomsklubben på Furuly, og ble satt inn som tiltak i kommuneplanen om 
å utvikle stedet. Området rundt bukta på Furuly er blitt statlig sikret. Det er utviklet en tiltaksplan for 
området, som rulleres årlig, som gjør at kommunen kan søke som statlige sikrede midler til utvikling av 
området. Større tiltak tar lang tid å gjennomføre og årstidene kan forsinke arbeidet. De tiltakene som 
er utført har blitt utført godt, og området ser ut til å brukes mer og mer. I 2019 fikk kommunen lov å 
utsette og omdisponere tildelte midler. Det har da blitt satt i gang tiltak for å motvirke hærverk 
(videoovervåkning), detaljplanlegging av bro over til øya, baderampe med universell utforming, nytt 
torv på tak og nytt gulv i utescenen, nye rastebord og trekking av elektrisitet ut til øya. I 2019 ble det 
kjøpt inn to trampoliner til parken utenfor flerbrukshuset som skal være bedre rustet mot hærverk. 
 
3227  Kulturformidling. I 2019 var det satt opp kino annen hver søndag og to ekstraoppsetninger i 
forbindelse med Landsskytterstevnet. Enheten har bl. annet stått for gjennomføring av lokalmønstring i 
UKM, kulturskolens Sommerkonsert i sentrum og kulturskolens Julekonsert med kunstutstilling på 
EKS i desember, tre innslag av kulturskoleelever på åpningen av Landsskytterstevnet. Kultur har 
organisert kommunal nyttårsmarkering sammen med Drift og Forvaltning og frivillige. Videre sørget for 
at kommunens kulturpris og frivillighetspris, samt idrettsstipend har blitt laget og tildelt. På biblioteket 
har det vært 11 arrangementer i 2019. 
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3222    Den kulturelle Spaserstokken er kulturarrangementer rettet mot et eldre publikum. Det 
mottas statlig støtte via fylkeskommunen. Det har vært litt mindre aktivitet tilknyttet den kulturelle 
spaserstokken i 2019 enn tidligere, på grunn av situasjonen med lederbytte på enheten. Men det har 
vært noen konserter på Evjeheimen, blant annet «Ønskekonserten» med Wenche Haugland og pianist 
Dag Øverland i oktober et samarbeid med Folkeakademiet, og en julekonsert i desember med Leif Blix 
og «Den gode melodi» som falt i god smak. 
 
Følgende priser og stipender ble utdelt i 2019: 
Idrettsstipend: Morten Kjetså (16) og Aanund Tveitå (15)  
Frivillighetspris: Karina Lislevand 
Kulturpris: Øystein Moi 
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Hornnes barneskule 
  
Økonomi 
 

 Ansvar Regnskap 
Oppr. 

budsjett 
Revidert 
budsjett 

Avvik i 
kr 

Forbruk 
i % 

3500 Hornnes barneskole 10 394 919 10 071 600 10 381 200 -13 718 100,13 
3501 SFO Hornnes 510 512 525 800 539 400 28 889 94,64 
3502 Støttetiltak Hornnes barneskole 1 284 145 1 288 300 1 326 400 42 254 96,81 
3503 Leksehjelp 190 378 157 500 163 300 -27 077 116,58 
35 Hornnes skule 12 379 954 12 043 200 12 410 300 30 348 99,76 

 
Kommentarer: Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 30 348.  Det er investert i klassesett Ipad og 
klassesett PC. Utgifter til skoleskyss er noe høyere enn budsjettert. SFO har kr 44 000 i merinntekter 
fra brukerbetaling enn det som var lagt inn i budsjett. Overskudd støttetiltak er noe mindre 
lønnsutgifter og høyere refusjonssatser for gjesteelever enn budsjettert. 

Personal 
Årsverk 

01.01 
Kvinn

er 
Menn Gjn.snittlig 

still.prosent 
Årsverk 

31.12 
Kvinner Menn Gjn.snittlig 

still.prosent 
18,51 17 5 84,13 19,15 18 5 83,3 

 
Kommentarer: Administrasjon skole: 0,92 årsverk, lærerstillinger: 12,6 årsverk, SFO: 1,19 årsverk, 
assistent: 4,1 årsverk og leksehjelp: 0,34 årsverk. Økning i årsverk er særlig knyttet til støttetiltak. 
Elleve kvinner og en mann arbeider deltid. I årsverk er det ikke regnet med vikariater for 
videreutdanning eller andre lønna permisjoner. Høsten 2019 hadde vi i tillegg tre lærlinger innen 
barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Elevtall: Elevtallet er stabilt. 2018-2019: 121 elever, 2019-2020: 123 elever  
Hornnes barneskule har ikke tidligere hatt flere elever enn skoleåret 2019-2020. 66,7 % av elevene 
deltar på tilbudet om gratis leksehjelp en time i uka. 27,8 % av elevene som har tilbud om 
skolefritidsordning, bruker SFO. 40 % av elevene har rett til skoleskyss. 
 
Fokusområde: Skolen har fokus på et inkluderende læringsmiljø og elevene sitt læringsutbytte. Vi 
arbeider for et trygt og godt skolemiljø, der den enkelte elev skal kunne oppleve tilhørighet. Dette blir 
konkretisert i Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring i grunnskulen i Evje og Hornnes. 
 
Kompetanseheving: Lærerne ved grunnskolene i Evje og Hornnes og Bygland deltar i desentralisert 
ordning for kompetanseutvikling i skolen, 2017-2020, med Skrivesenteret ved NTNU. Satsingsområde 
er skriving i alle fag. Det er en suksessfaktor at alle deltar. 
 
Alle ansatte deltar i satsingen Barn i rusfamilier. Sammen med barnehagene og familietjenestene har 
vi fått kompetanseheving og konkrete verktøy for arbeidet. 
 
En lærer ved skolen deltok våren 2019 på videreutdanning innen Kompetanse for kvalitet: Lesing og 
skriving som grunnleggende ferdighet. Høsten 2019 deltar en lærar i matematikk og en i engelsk 
innenfor samme ordning. 
 
Annet: Gjennom den kulturelle skolesekken opplever barna ulike kunst- og kulturaktiviteter. I lokal 
plan vektlegger vi lokal historie og kultur. Vi har faste fellessamlinger med foreldre og barn på skolen: 
Førjulsfest, åpen dag og sommeravslutning. FAU gjør en god innsats for skolemiljøet. 

Helsesykepleier har fast kontortid på skolen. PPT har møtetid om lag en gang i måneden. 
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Evje barneskule 
 
Økonomi 
 

 Ansvar Regnskap 
Oppr. 

budsjett 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Forbruk 
i % 

3600 Evje barneskole 17 394 076 16 984 700 17 483 900 89 823 99,49 
3601 SFO 150 532 188 000 199 400 48 868 75,49 
3603 Støttetiltak Evje barneskole 2 251 789 2 358 700 2 409 100 157 310 93,47 
3604 Diverse prosjekt -10 0 0 10 0,00 
3605 Leksehjelp 118 853 64 700 66 000 -52 852 180,08 
36 Evje Barneskule 19 915 240 19 596 100 20 158 400 243 159 98,79 

 
Ordinær skuledrift kjem samla ut med noko mindreforbruk. Her fekk vi meir inn på inntekter enn 
føresett på grunn av auka refusjonar frå andre kommunar, men hadde også større lønnsutgifter p.g.a. 
gjesteelevar frå desse kommunane.  
 
I SFO var det eit jamt høgt brukartal i heile 2019, og fleire brukarar på hausten enn forventa. SFO er 
eit liten post, der små summar gir prosentvis store utslag. Det gjekk noko meir i lønn enn budsjettert, 
men dette blei meir enn kompensert av høgare inntekter frå brukarbetalinga. 
 
Støttetiltak Evje barneskule gjeld i hovudsak assistentbruk på enkeltelevar ut frå tilråding frå PPT.  
 
Leksehjelpa ser ein alltid i samanheng med ordinær skuledrift. Meirforbruket her blir difor dekka inn på 
ansvar 3600. 
  
Personal 

Årsverk 
01.01 

Kvinner Menn Gjn.snittleg
still.prosent 

Årsverk 
31.12 

Kvinner Menn Gjn.snittleg
stil.prosent 

27,9 30 4 82,00 28,15 29 4 85,2 
* 

 
Kommentarar:  
Det viktigaste lokale styringsdokumentet for skulen er «Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring 
2016-2020».  Dette er vedteke i kommunestyret i sak 93/2015.  

Ut over årsverka til  lærarstillingar er 2,0 årsverk til administrasjon inkludert merkantil. I tillegg  er  det 
4,7 årsverk med assistentar/fagarbeidarar til oppfølging av enkeltelevar etter tilråding frå PPT og 1,1 
årsverk til drift av SFO. I tillegg har vi to lærlingar ved skule og SFO dette året. 
 
Sjukefråværet var tidlegare stabilt på rundt 3 %, Vi har ikkje eksakte tal for 2019, men grovt rekna ser 
ein at det har vore ein auke dei siste åra. Sjukmelde bli følgd opp gjennom dei faste rutinane for dette i 
kommunen. Ein opplever ikkje at fråværet skuldast direkte tilhøve på arbeidsplassen, Vikarutgifter ut 
over sjukefråvær skuldast ofte at tilsette er heime med sjuke barn, møteverksemd eller diverse løna 
velferdspermisjonar. 
 
Elevtalet per 1. oktober (teljedato for GSI) var 220 elevar. Dette er ein reduksjon på 1 elev frå 2018 og 
9 elevar frå 2017. Elevtalet vil ut frå prognosar vere på 220 frå hausten 2020.  
 
Av det totale elevtalet hadde vi 49 med framandspråkleg bakgrunn (begge foreldra). Vidare hadde vi 
132 elevar med nynorsk som opplæringsmål og 88 med bokmål. 63 elevar hadde skuleskyss hausten 
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2019. Det var ein auke på 11 frå året før. 21 elevar nytta seg av leksehjelpa for 1.-4. klasse, medan 28 
elevar nytta leksehjelpa for 5.-7. klasse. SFO hadde 34 brukarar på teljedatoen 1. oktober. Dette talet 
svingar veldig frå år til år, og frå haust til vår.  
 

 

Anna: 

Skulen ved rektor har tilsynsansvar for tre elevar i kommunen som får heimeundervisning. Det er laga 
eigen rutine for tilsynet, og dette blir gjennomført kvart år. Elevane er i aldersgruppa 1.-7. klasse, og 
har inga tilknyting til skulen ut over tilsynet.  

Skulen er i siste fase i det toårige prosjektet «Skriving i alle fag» i regi av Skrivesenteret ved NTNU. 
Alle skulane i Evje og Hornnes og Bygland er saman om satsinga. Det har vore utviklande for 
skriveundervisninga ved skulen både i høve til kompetansetilføringa frå NTNU og i høve samarbeidet 
med skulane i kommunen og i Bygland.  

I tillegg er skulen med på den kommunale satsinga rundt Barn i Rusfamiliar. Her får ein oppfølging 
gjennom Borgestadklinikken. 
 
Heile skulen måtte ut av eksisterande skulebygg i juni 2019. Første klasse og SFO blei plassert i 
ombygd gymnastikksal, 7. klasse låner to klasserom og eit grupperom på ungdomsskulen og 2.-5. 
klasse er plassert i tilrettelagte lokale på gamle Odde sag. Administrasjonen heldt til i den gamle 
omnsbua til Dagfinn Madsen. Flyttinga og seinare undervisninga i alternative lokale har gått veldig bra. 
Elevar og tilsette har teke utfordringar på strak arm, og vi opplever eit tilrettelagt og trygt læringsmiljø. 
Ein ser fram til å flytte inn i skulen igjen utpå seinhausten. 

Evje barneskule har fire lærarar på vidareutdanning frå hausten 2019. To på engelsk, ein på norsk 1 
og ein på matematikk 1. Innan etterutdanning har vi hatt mange tilsette på ulike fagkurs/dagskurs i regi 
av bokforlag og andre kursarrangørar.  
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Evje ungdomsskule og vaksenopplæring 
 
Økonomi 
 

 Ansvar Regnskap 
Oppr. 

budsjett 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Forbruk 
i % 

2002 Voksenopplæring 
fremmedspråklige 

-40 377 457 700 499 800 540 176 -8,08 

3224 17. mai 60 000 60 000 60 000 0 100,00 
3700 Evje ungdomsskole 14 004 501 13 562 600 13 834 600 -169 901 101,23 
3702 Elevrådet 0 0 0 0 0,00 
3703 Støttetiltak Evje ungdomsskole 2 354 686 2 288 900 2 341 800 -12 885 100,55 
3704 Grunnskoleopplæring voksne 1 990 152 2 206 700 2 276 900 286 747 87,41 
3706 Norskopplæring voksne 

asylsøkere 
1 365 0 0 -1 365 0,00 

37 Evje Ungdomsskule 18 370 326 18 575 900 19 013 100 642 772 96,62 

 
Kommentarer:  
I 2019 fikk enheten som sådan et positivt avvik på kr 642.000,- .  Hovedgrunnen er dette er større 
inntekter på voksenopplæringa enn budsjettert. Dette skyldes til dels et noe større antall bosatte en 
budsjettert, selv om vi er innenfor ramma av det kommunestyret har vedtatt.  Så har vi fått flere 
betalingselever fra andre kommuner. Tilskudd for et ekstraordinært tiltak gjennomført i 2018 ble også 
utbetalt i 2019. Dette var på om lag 250.000,- 
 
Ansvar 3700 går med 169.000 i merforbruk. Dette er merforbruket er stort sett knytta til at vi har fått 
ekstra utgifter i forbindelse med rehabilitering spes fløy og økte ikke budsjettert utgifter skoleskyss ca 
100.000,-  
 
Annet: 
Evje ungdomsskole 
Skolens mål er slik de er beskrevet i  ”Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring 2016 - 2020”, 
vedtatt i kommunestyret 10-12.2015 sak. Nr. 93/15 
 
Kompetanseheving:  
Vi har i 2019 arbeida med prosjektet Skriving i alle fag sammen med NTNU. Dette er ei fellessatsing 
som alle skolene i Evje og Hornnes og Bygland er med i. Avsluttes 2020. 
Ellers har vi arbeida godt med den nye metodikken rundt 9a og aktivitetsplaner. Dette fungerer godt 
som system og virker problemløsende. 
 
Ellers er den generelle elevsituasjonen med tanke på oppførsel god.  
Elevtallet er med 146 elever fordelt på 7 klasser. 
 
Vi har tatt i bruk nyrenovert fløy. Denne fungerer svært bra. Det er en generell tilfredshet blant elever 
og lærere. Vår vurdering er at vi har fått mye godt undervisningsareal for pengene. 
 
Rektor deltok i faggruppe Utdanningsvalg som skreiv den nye læreplanen i fagfornyelsen. Jeg fikk på 
denne måten inngående innblikk i de bakenforliggende vurderinger og kunnskapsgrunnlag som ligger 
til grunn for fagfornyelsen. Dette har gjort meg godt rusta for å implementere fagfornyelsen ved skolen. 
 
 
Voksenopplæringa i Evje og Hornnes 
Dette ansvaret ble etablert i undervisningsbygget som nytt ansvar under rektor Evje ungdomsskule fra 
og med 01.08.2017. Der har vi tjenestene grunnskoleopplæring for voksne og norsk med samfunnsfag 
for bosatte flykninger og andre med rett/plikt. 
 
Vi har hatt 2 grupper med norsk og samfunnsfag fordelt på ulike nivå og 2 klasser med grunnskole for 
voksne. Gruppestørrelsene ligger fra 12-15. I tillegg hadde vi noe spesialundervisning etter § 4a-2. 
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Vi har også elever fra barnevernsinstitusjoner i andre kommuner som ikke selv har 
voksenopplæringssenter. Ellers har vi kommuneavtale med Bygland og Åseral 
    
Personal 

Årsverk 
01.01 

Kvinner Menn Gjn.snittlig
still.prosent 

Årsverk 
31.12 

Kvinner Menn Gjn.snittlig
stil.prosent 

27,22 25 12 73 28,04 25 10 80 
 
Kommentarer:  
I tallene ligger faste og midlertidige stillinger, ikke vikarer. Økning ligger i satsinga på tolærersystem 
50%.  
 
Annet: 
Vi har en stab av dyktige og dedikerte lærere som arbeider godt med elevene. Trivselen oppfattes  
som høy og vi har lite utskifting av personell.  Elevenes læringsresultat vurderes som tilfredsstillende 
og alt vesentlig over eller på landsgjennomsnitt, selv om vi av og til også ligger litt under. 
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Enhet for barnehage 
 
Økonomi 
 

 Ansvar Regnskap 
Oppr. 

budsjett 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Forbruk 
i % 

3800 Hornnes barnehage 7 541 808 6 722 400 7 218 000 -323 805 104,49 
3801 Søttetiltak Enhet for barnhage 875 435 676 900 788 800 -86 633 110,98 
3804 Kost barnehage 91 443 73 500 73 500 -17 943 124,41 
3805 Oddeskogen barnehage 11 688 818 11 508 600 12 117 200 428 381 96,46 
38 Enhet for barnehage 20 197 503 18 981 400 20 197 500 0 100,00 

 
Enheten har et mer forbruk i forhold til budsjett. Vi har derfor overført penger fra disposisjonsfond for å 
dekke dette merforbruket, slik at budsjett er i balanse. Det er flere faktorer som påvirket dette mindre 
forbruket: Totalt sett er det et negativt avvik på lønn, når en korrigerer for sykepenger. I Hornnes 
barnehage er det et negativt avvik på lønn på 101,87%, fast lønn stemmer med 98,99%. I 
Oddeskogen er det et også et negativt avvik på 100,57%, fast lønn stemmer med 101,49%.   

I grunnbemanningen har det periodevis vært høyt fravær dette året. I 2019 har vi også hatt to perioder 
med type «epidemier» (influensa og omgangssyke). I februar/mars og oktober/november var det svært 
mange egenmeldinger. Fra januar til juni hadde vi også flere sykmeldte av svangerskapsrelaterte 
årsaker. Vi opplever høyt fravær hos enkelte lærlinger, dette bidrar også til å øke sykefraværet i 
enheten. Tilrettelegging kan avhjelpe noe på fravær, men det er ikke alt vi har mulighet å legge til rette 
for. Vi i dag mange som trenger tilrettelegging (som å jobbe med de største barna for å unngå for stor 
fysisk belastning, jobbe i mindre barnegrupper på grunn av utfordring i forhold til hørsel/støy).         
Fravær med syke barn er ikke veldig høyt, men det har vært noe høyere enn tidligere. Vi registrerer at 
de ofte er på kun en dag (noe som betyr at foreldre er flinke til å bytte på å være hjemme når barn er 
syke). Det er fortsatt mange permisjoner med lønn, spesielt i forbindelse med tillitsverv. Det er også en 
del permisjoner i forbindelse med undersøkelser/kontroller på sykehus. De siste årene er det også en 
tendens til at flere søker om permisjon uten lønn i forbindelse med ferie/fritid. Vi har også hatt ansatte 
som har tatt videreutdanning, vikarutgifter til dette dekkes av fylkeskommunen. Vi har kontinuerlig 
fokus på vikarbruk, og vi setter ikke inn vikar før det er nødvendig. Det har for eksempel ikke blitt satt 
inn vikar for nestleder. Nestleder (enhetsleder) har også gått inn som vikar på avdeling når mulig. Men 
vi må alltid vurdere barnas sikkerhet og læringsmiljø, samt belastning på øvrige personal.   

På ansvar støttetiltak er et negativt avvik på 110,98%, det ligger et negativt avvik på fast lønn med 
132,13%. Vi har en oppgang på antall timer på barn som trenger spesialpedagogisk hjelp i tråd med 
barnehagelova § 19, sett fra forrige år. Dette fordi det har oppstått et ekstra behov knyttet til 
spesialpedagogisk hjelp i tråd med barnehagelova § 19. Vi har derfor måttet sette inn en 
ekstraressurs. Dette gir en ekstrakostnad på rundt 167 000,-. Dette kom i tillegg til det som tidligere 
var budsjettert og ble opplyst om i 2. tertialrapport. Fra før har vi 1 årsverk, spesialpedagog, som skal 
gi støtte i både kommunale og private barnehager.  Vi har også satt inn ekstraressurs på et barn med 
spesifikke utfordringer i et gitt tidsrom, utgiftene her ble dekket av flykningtjenesten. Vi arbeider aktivt 
med systemperspektiv i hjelpen som gis, og har fokus på et godt foreldresamarbeid og en god 
overgang til skole.  

Da budsjettet ble laget høsten 2018 var det med utgangspunkt i antall barn/plasser på daværende 
tidspunkt. Personalbudsjettet ble da satt i forhold til prinsipp for opptak og bemanning, og 
barnehagens godkjenning. Etter hovedopptak 2019 var det færre barn/plasser i barnehagene enn det 
antall som det er tatt høyde for i budsjettet, dette gjelder både Oddeskogen og Hornnes barnehage. 
Trolig er det antall flykninger bosatt i kommunen, lave fødselstall og kontantstøtten som har 
innvirkning på nedgangen i antall barn/plasser. Inntekter/brukerbetalingene ligger derfor under det 
som var budsjettert. Vi fikk inn 88 151,- mindre i Hornnes, og 32 525,- mindre i Oddeskogen. Dette gir 
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noe mindre inntekter enn det som ble varslet i 2. tertialrapport. Vi har gode rutiner rundt 
barnehagebetaling, og i 2019 hadde vi ingen fordringer.   

Ansvar 3804 kost: Enheten har fokus på innkjøp og servering av god og sunn mat i tråd med 
helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen for å gi barna grunnlag for å utvikle 
matglede og sunne helsevaner. Enheten har hatt et overforbruk på 115,13% eller -79 418,- for innkjøp 
av matvarer. Men, det har også kommet inn mer kostpenger enn budsjettert 109 585,-, og med 
merverdiavgiften så har vi satt av 66 027,- på fond som skal gå til innkjøp av matvarer. Vi ligger samlet 
sett ligger vi inne med forbruk på 124,41% eller -17 943,-. Vi vil derfor senke kostpengene som 
foreldre og ansatte betaler fra februar 2020.  

Kompetanseheving og utvikling: 

Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av personalets kompetanse. Bare kompetente ansatte 
kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formål og rammeplan 
for barnehagens innhold og oppgaver, jfr. Lov om barnehage § 1, § 2 og § 3. Vi arbeider for en 
barnehage med høy kvalitet, det er viktig for at barn skal lykkes med livet sitt. Vår visjon er: Være 
sammen-Lære sammen! For å sikre alle barn i Evje og Hornnes kommunale barnehager et godt 
barnehagetilbud, må alle som arbeider i barnehagene ha nødvendig og oppdatert kompetanse. 
Barnehagene deltar på kompetanseheving, internt og i nettverk for å kunne arbeide i tråd med nyere 
forskning og nye nasjonale føringer. Kommunen, og enheten, har utarbeidet lokale 
kompetanseutviklingsplaner som vi arbeider i tråd med. Dette krever at vi må sette inn vikarer, etter en 
totalvurdering, for ansatte som deltar på kompetanseheving.  

Ledelsen i barnehagen har deltatt i Nettverk Setesdal barnehage. Innhold i lederopplæringen har vært 
ledelse i arbeid med implementering av rammeplan for barnehagen og ledelse og utvikling av 
barnehagen som et profesjonelt lærende felleskap. 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, samt den skal 
inspirere til, og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen har i sin årsplan hatt et særlig 
fokus på/satset på lek. Vi arbeider kontinuerlig med voksenrollen og gjøre rommene lek-bare. Både 
ute og inne. Vi skal lære barna å ta vare på ting, likevel ser vi at lekemateriell er en forbruksvare. 
Enheten har vært nøysom med innkjøp av varer og tjenester. Men, det er mye gammelt og slitt 
lekemateriell, og det er derfor nødvendig med innkjøp av leker og lekemateriell for å ivareta, og 
videreutvikle leken. Dette er en viktig prioritering, og vi bør sørge for nok midler til dette formålet i 
videre budsjetter.  

Teknologi- og teknologisk utvikling er også et viktig felt i barnehagesektoren. Vår digitale praksis skal 
bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Vi skal lære barna digital dømmekraft og bidra til at barna 
utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Vi må gjøre bruk av digitale verktøy i 
det pedagogiske arbeidet, da de skal støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle 
rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Her har vi derfor valgt å gå til 
innkjøp av i-pad til hver avdeling, animasjonsbokser, endoskop og mikroskop som er nyttige verktøy i 
det pedagogiske arbeidet og bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Vi har også sendt ansatte på 
DAB konferansen som arrangeres årlig. Disse har bidratt i barnehagebasert kompetanseutvikling av 
alle våre ansatte. Dette er noe vi vil fortsatt ha fokus på og arbeide videre med. 

Barnehagen er med i kompetansehevingsprogrammet Barn i rusfamilier, og har ansatte som sitter 
som ressurspersoner i kommunen. Vi har også egne nøkkelpersoner i egen enhet. I 2019 har 
hovedfokuset vært kompetanseheving til alle ansatte i enheten. 

Foreldreundersøkelsen 2019 viser gode resultater i begge barnehagene. Deltakelsen var dessverre 
noe lav. (58,76 % besvarte undersøkelsen i Hornnes, og (58,76 % i Oddeskogen). Snittet var på 4,5 i 
Oddeskogen og 4,2 i Hornnes- 5 er toppscoren. Naturavdelingene scorer særdeles høyt på 
undersøkelsen i år. Foreldreundersøkelsen gir foreldrene mulighet til å si sin mening om barnets 
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trivsel og andre forhold ved barnehagen. Vi bruker undersøkelsen først og fremst for å gjøre 
barnehagen bedre. Resultatene danner grunnlag for dialog mellom barnehagen og foreldrene om 
tilbudet i barnehagen. Resultatene fra undersøkelsen vil også inngå i statistikk som utarbeides i 
Utdanningsdirektoratet, og den inngår i vårt arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen. 

Vi har en ansatt som har fullført og en ansatt som har påbegynt veilederutdanning for praksislærere. 
Enhetsleder har i løpet av 2019 fullført nasjonal styrerutdanning på Universitetet i Agder. 

Personal  

Nøkkeltall 01.01.2019 – Barnehage 

 Årsverk Antall 
ansatte 

Antall 
kvinner 

Antall 
menn 

Gj.snittlig 
stillings % 

Kvinner i 
deltid 

Menn i 
deltid 

  38,7 43 41 2  87,95  15 0 

Nøkkeltall 31.12.2019 – Barnehage 

 Årsverk Antall 
ansatte 

Antall 
kvinner 

Antall 
menn 

Gj.snittlg 
stillings 
% 

Kvinner i 
deltid 

Menn i 
deltid 

 

 36,7 

  

42 40 2  87,38  16 0  

Kommentarer:  

I antall årsverk ligger både grunnbemanningen i barnehagene og personer ansatt for barn med behov 
for spesialpedagogisk hjelp (se tredje avsnitt). Endring i årsverk gjelder derfor færre barn i barnehagen 
(se fjerde avsnitt). Barnehagen innfrir bemanningsnormen- og pedagognorm. Ved oppstart av nytt 
barnehageår i august 2019 utvidet vi også naturavdelingene med to plasser (fra 12 til 14 barn) og tre 
voksne. I tillegg til personalet som har et ansettelsesforhold i enheten, har vi hatt lærlinger i begge 
barnehagene. Pr 31.12 hadde vi i 2019 inne 2 lærlinger på Hornnes og 2 lærlinger i Oddeskogen. Vi 
har også elever fra videregående som har hatt behov for praksis. Vi har også samarbeidet med 
flykning tjenesten og NAV/Setpro som har hatt behov for språktrening og arbeidstrening praksis. 

Barna fordelt etter alder:  

  Barn f 
2019 

Barn f 
2018 

Barn f 
2017 

Barn f 
2016 

Barn f 
2015 

Barn f 
2014 

Barn f 
2013 

I alt 

01.01.19   0 18 41 33 43 34 169 
31.12.19  0 18 25 38 34 41 0 156 

  

Kommentarer:  

Som det går fram av tabellen er det en reduksjon i antall barn i barnehagen ved årets slutt i forhold til 
januar. Dette er trolig naturlige svingninger, lave fødselstall og antall flykninger bosatt i kommunen. 
Det er også sannsynlig at kontantstøtten virker inn (se fjerde avsnitt). Pr. 01.01.19 var det 104 barn 
som hadde barnehageplass 5 dager, 39 barn hadde 4 dagers plass og 26 barn benyttet seg av 3 
dagers tilbudet. Pr 31.12.18 var det 104 barn som hadde barnehageplass 5 dager, 32 barn hadde 4 
dagers plass og 20 barn benyttet seg av 3 dagers tilbudet. 
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Helse og familie 
 
 
Økonomi 
 

 Ansvar Regnskap 
Oppr. 

budsjett 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Forbruk 
i % 

3220 Folkehelse 93 377 90 900 93 300 -77 100,08 
4000 Administrasjonen 254 994 -156 100 194 600 -60 394 131,03 
4001 Driftstilskudd  fysioterapeut 896 526 901 600 901 600 5 074 99,44 
4002 Fysioterapi 529 143 486 400 524 200 -4 942 100,94 
4004 Adm helse og familie 715 882 679 200 696 700 -19 181 102,75 
4005 Fengselshelsetjenste 188 399 77 300 91 500 -96 899 205,90 
4006 Utstyrssentral 664 0 0 -664 0,00 
4100 Psykisk helsetjeneste 3 365 595 3 142 100 3 257 600 -107 993 103,32 
4101 Omsorgsboliger psykiatri - 

Tingberget 
-202 467 -287 500 -287 500 -85 034 70,42 

4102 Rusarbeid 15 136 591 600 621 600 606 466 2,43 
4107 Familesenter 8 951 164 000 166 600 157 649 5,37 
4200 Flyktningekontoret -1 742 071 -3 014 900 -2 309 200 -567 131 75,44 
4201 Bil flyktningetjenesten 22 710 33 000 33 000 10 290 68,82 
4203 Boligadministrasjon flyktning 166 163 440 000 440 000 273 837 37,76 
4204 Tolk kommunalt ansvar 116 388 140 000 140 000 23 611 83,13 
4300 Miljørettet helsevern 580 125 770 000 770 000 189 875 75,34 
4301 Helsestasjonstjeneste 2 107 080 2 081 100 2 194 700 87 620 96,01 
4302 Skolehelsetjeneste 847 474 1 041 300 1 071 600 224 126 79,08 
4303 Helsestasjon for unge 1 713 2 500 2 500 788 68,50 
4304 Ergoterapeut 419 622 677 300 676 700 257 079 62,01 
4400 Legetjenesten 6 017 447 3 047 900 5 997 900 -19 548 100,33 
4401 Legevakt 1 223 254 1 340 200 1 352 600 129 346 90,44 
4402 Evjeheimen legekontor 1 995 320 1 395 100 1 417 400 -577 920 140,77 
4403 Daglegevakt 180 076 134 200 134 200 -45 876 134,18 
4500 NAV Kommune 8 840 879 8 248 400 9 363 600 522 719 94,42 
4502 Amb team habiliteringstjenesten 1 931 746 2 459 900 2 527 500 595 755 76,43 
4503 Særlige tiltak funksjonshemmede 1 794 544 1 545 400 1 560 000 -234 543 115,03 
4507 Voksenopplæring 4 248 0 0 -4 248 0,00 
4508 Boligadministrasjon NAV 1 452 609 707 000 707 000 -745 608 205,46 
4511 Malmvegen Dagsenter 1 531 566 1 598 500 1 666 200 134 636 91,92 
4512 Grenjå 2 679 904 2 318 800 2 328 500 -351 406 115,09 
4604 Hovslagerveien bofellesskap 7 669 410 7 251 300 7 372 000 -297 408 104,03 
41 Helse- og familie 43 706 406 37 906 500 43 706 400 -1 100,00 

 
Generelle kommentarer: 
Det har i 2019 vært spesielt tre saker som helse og familie har hatt økonomiske utfordringer med. 
Oppkjøp av tre private legehjemler, uforutsette store utgifter til økonomisk sosialhjelp, og lavere 
mottak av flyktninger enn budsjettert. For de to først nevnt har en fått tilført midler i forbindelse med 
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andre tertialrapport. Men enheten har og brukt noe fondsmidler for å dekke inn mer forbruk. Ca kr 166’ 
av enhetsfond og ca kr 50’ av flyktningfond.  

Vi har hatt en økning i antall ansatte og vi har hatt flere ansatte i videreutdanningsløp. Alt dette vil jeg 
kommentere nærmere.  

Flyktningetjenesten:  
Flyktningetjenesten hadde et mer forbruk på 284’ i forhold til budsjett. I realiteten er ikke dette ett mer 
forbruk, men en mindre inntekt i forhold til budsjett.  

Det var politisk vedtak på å bosette 10 flyktninger i 2019. En fikk bare bosatt 6 av disse 10 i 2019. Det 
kom en familie med 2 voksne og 4 barn (1 bhg, 3 grunnskole). Grunnen til at en ikke fikk de 4 siste, 
som vi hadde sagt ja til, var at de satt i en flyktningeleir og mor var høygravid. UDI mente at familien 
kunne reise før termin, men klarte ikke å få dokumentene i orden i tiden. Denne familien blir da 
overført til kvoten for 2020- bosetning.  

Tar her med bare noen av hovedpunktene i forhold til økonomi:  
 Utgifter til introduksjonsstønad: 

Budsjett:  kr. 6.598.100,- 
Forbruk:  kr. 4.988.740,-  
 
Betydelig lavere forbruk enn budsjettert. Mindre bruk av (deler av et) 3. år intro bidrar til dette, samt 
bosetting av bare 2 voksne personer (av 6 bosatte personer) og dermed færre personer enn 
budsjettert som mottar stønaden. Det var også en del personer i permisjon (f.eks fødselspermisjon), 
som derfor ikke mottok introduksjonsstønad, men heller sosialhjelp via NAV. 

 Utgifter til sosialhjelp: 

Skattefri supplerende introstønad 

Budsjett:  kr. 0,- 
Forbruk:  kr. 147.566,- 
 
Dette er den stønaden som utjamner differansen mellom 2 G og 2/3 av 2G. Deltakere under 25 år får 
ifølge bare 2/3 av 2 G, mens E&H kommune har vedtatt at det betales lik sum brutto til de over og 
under 25 år. Posten var ikke oppført i budsjettet for 2019, derfor ble all forbruk merforbruk. Flere 
personer i permisjon øker også utgifter til sosialhjelp hos NAV.   

Tilskudd bosetning/integrering av flyktninger  

Budsjett:  kr. 450.000,- 
Forbruk:  kr. 817.839,- 
 
Flyktningetjenesten betaler jfr. retningslinjene om tildeling av tjenester og ytelser vedtatt mars 2018 for 
plass i barnehage og i SFO så lenge en av foreldrene er i introduksjonsprogrammet. Det er en utgift 
på ca kr 60’ pr mnd for å betale full pris her som belastes sosialhjelpsbudsjettet fra flyktningtjenesten. 
Det søkes ikke om redusert betaling, siden det ikke påvirker den totale bunnlinjen i 
kommuneøkonomien. Også andre kostnader forbundet til retningslinjene har økt litt.   

Boligadministrasjon, flyktning  
Et mindre forbruk på ca kr. 274’. Mindre tomgangsleie på grunn av bedre koordinering via 
bolignemnda og dermed både lavere utgifter til husleie og strøm mm. Lavere bosetting betyr også 
lavere kostnader for inventar. I de fleste tilfelle har det blitt praktisert samme utleie- som innleiepris, 
men i enkelte tilfeller har det blitt justert litt etter betalingsevne. 
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Avdeling for psykisk helse og rus. 
Totalt sett har denne avdelingen ett mindre forbruk på kr 316’ 
Fengselshelsetjeneste: 
I april 2019 startet fengselet opp etter ett lite år med oppussing. Det ble en endring fra mannsfengsel 
til rent kvinnefengsel. Det ble også en økning med 10 høysikkerhetsplasser i tillegg til de 20 
lavsikkerhet som det var bygd fra før. All erfaring sier at kvinnelige innsatte har større 
helseutfordringer enn mannlige innsatte. Det var vi klar over, men ikke at det var så stor forskjell som 
det faktisk viste seg å være. På bakgrunn av dette, var det behov for å midlertidig øke bemanning 
både på lege og sykepleiersiden. Fengselshelsetjenesten hadde ett merforbruk på kr 97’. Dette 
skyldes de økte lønnsutgifter. Dette til tross for at det bare har vært åpent i 9 av 12 måneder i 2019.  
Helsedirektoratet er tydelig på at en ikke kan forvente at tilskuddsmidlene til innsatte i fengsel skal 
dekke hele utgiften. Det har den gjort i alle tidligere år, bortsett fra nå i 2019. En kan heller ikke 
forvente det fremover, slik det ser ut nå.  
 
Psykisk helse og rus: 
Merforbruk på kr 108'. Dette skyldes i hovedsak kjøp av varer og tjenester. Eks privat institusjonsplass 
i sommer for en bruker, stillingsannonse og lignende.  
Psykologstillingen er fremdeles ubesatt. Det har vært utløyst tre ganger i 2019 uten å lykkes med 
ansettelse. Det er fortsatt en intensjonsavtale som er gyldig med Evjeklinikken. Når vi får ansatt, skal 
de kjøpe 40 % av denne ressursen av oss.  
Psykisk helse har svært stor pågang av henvisninger, det har vært og er fremdeles venteliste i 
perioder.  
Omsorgsboliger psykiatri:  
Manglende husleie over lang periode har utløst et merforbruk på kr 85’. To leiligheter har av ulike 
årsaker i perioder stått tomme.  

Det har i hele 2019 jobbet for å få til en bemanning av omsorgsbolig i Tingberget. Dette ble vedtatt i 
2019 og gjelder fra 2020. Planlagt oppstart 1 april 2020.  

Rusarbeid:  
Mindre forbruk på ca kr 606’. Dette skyldes økte tilskuddsmidler øremerket til russarbeid.  
Det har i 2019 ikke vært behov for å kjøpe store ekstratiltak i private institusjoner for brukere.   
Gruppetilbud som treningsgruppe for de tyngste rusmisbrukere og ved-gruppe har vært vellykket og vil 
videreføres 2020. 
 
Helsestasjonen 
Avdelingen har totalt ett mindre forbruk på totalt 312’.  
Bemanningsmessig har 2019 har vært travelt, da 2 ansatte har tatt helsesykepleier utdanning, og har 
hatt delvis permisjon i fra sine stillinger. Det medførte til at i perioder med mye fravær av disse, er det 
ledende helsesykepleier og sykepleier på jobb. En sykepleier er ansatt i helsesykepleier-stilling, da det 
er vanskelig å få tak i denne kompetansen. Hun begynte i en midlertidig stilling i september 2018, og 
må gjennomføre helsesykepleierstudiet, før det blir omgjort til en fast stilling. Det er vanskelig å 
komme inn på studiet, og kom ikke inn i 2019, men søker igjen i 2020 på deltidsstudier.  
 
Høsten har også vært preget av flere sykemeldinger over lengre tid, slik at en f.eks. 
skolehelsetjenesten på den ene skolen måtte prioriteres vekk en periode. Dette førte også til at 
Helsestasjon for ungdom var inni mellom stengt, eller bemannet med kun Lis-lege. Det ble ikke leid inn 
vikar i 2019, slik at det er ubrukte lønnsmidler etter ubesatte stillinger og sykemeldinger. Dette vil også 
prege budsjettet på skolehelsetjenesten, da det er de samme ansatte som har stillinger på begge 
ansvarsområdene.   
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Det ble i 2019 født 38 barn i kommunen. Dette er litt mindre enn vanlig, men dette er en trend over 
hele landet. Oversikten over barnefødsler i kommunen siden 2013 ser slik ut:   
  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
43 50 36 49 (70) 32 35 38 

*Asylmottak i kommunen des.2015- des. 2016  
  
Helsestasjonen tilbyr ekstra oppfølging utover de 14 konsultasjonen i helsestasjonsprogrammet, da 
kommunen har en del tilflytting fra nabokommuner mot kysten. Flere av familiene kommer med ekstra 
utfordringer i form av dårlig økonomi, og behov for andre hjelpetjenester (Se levekår utfordringer til 
kommunen). Kommunen er preget av mer tilflytting enn fraflytting av barn i denne alderen.   
Helsestasjonen tilbydde COS-P kurs (foreldreveiledningskurs i trygghetssirkelen) til foreldre med barn 
mellom 0-6 år bosatt i kommunen. Kurset går over 8 uker a 2t., som 2 helsesykepleiere holdt. Gode 
evalueringer i etterkant.  
Jordmor tilbyr fødselsforberedende kurs ca. hver tredje måned.   
Helsestasjonen hadde Åpen helsestasjon 1 gang per mnd., der forskjellige temaer ble presentert som 
f.eks. førstehjelp (Røde Kors), tannhelse (Evje tannklinikk), sol produkter og kremer (Apoteket), 
barnesikring i bil, bæreteknikker etc. Her kan alle som vil, møte med små barn.  
  
 
NAV kommune 
Totalt sett har NAV kommune et mer forbruk på kr 224’ i 2019.  

Driftsutgiftene, med unntak av lønn og evt. utgifter som reise og kurs mv. knyttet til kommunalt ansatte 
ved NAV-kontoret, er på ansvar 2508, og fordeles mellom stat og kommune. Vi har et mindre forbruk 
på kr 186’ knyttet til lønnsutgifter i 2019. 

Økonomisk sosialhjelp 
Det var et mindre forbruk på ca kr 105’ i forhold til budsjett. Men viktig å påpeke at det ut fra 
vurderinger som ble gjort i 2. tertialrapportering 2019, ble det tilført 1.080.000 på denne 
budsjettposten. Totalt er det utbetalt kr 4 344 363 i økonomisk sosialhjelp i 2019. Dette er en økning 
på kr 832 709 fra 2018. Man ser blant annet en sammenheng mellom endret regelverk på 
arbeidsavklaringspenger og økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. 

Kvalifiseringsprogrammet   
To personer har deltatt i kvalifiseringsprogrammet i 2019. Det er utbetalt kr 145’ i kvalifiseringsstønad i 
2019. Forbruket ligger betydelig under budsjett på kr 390’.   

Økonomi- og gjeldsrådgivning 
Evje og Hornnes kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om tjenesten økonomi og 
gjeldsrådgivning. Tjenesten drives av NAV Arendal ressurssenter Økonomi og Gjeldsrådgivning. I 
2019 har vi kjøpt gjeldsrådgivningstjenester fra dem for kr 177’. Medlemskontingent på kr 35’ inngår i 
dette beløpet. Kontoret har i tillegg en medarbeider som jobber med økonomisk rådgivning svarende 
til ca. 30% stilling.  

Det var i 2019 tilsyn på denne tjenesten i kommunen. Kommune hadde ett lovbrudd (tidligere kalt 
avvik), som har blitt rettet opp. Fylkesmannen påpeker at dette har blitt gjort på en grundig måte.  

Aktiv Evje og Hornnes  

Utgiftene til tiltaket var kr 761’ i 2019. I gjennomsnitt har det vært 8,7 deltakere i tiltaket til enhver tid. 
Maks deltaker til enhver tid er satt til 10 deltakere. I 2019 har 22% av deltakerne gått over i arbeid fra 
tiltaket. Dette er en økning fra året før, da overgangen til arbeid lå på 12%. Også overgangen til 
utdanning har økt, fra 6% i 2018 til 11% i 2019. I 2018 så vi en overgang fra tiltaket til statlig ytelse på 
23%, mens den i år er redusert til 11%. I 2019 ble 34% av deltakerne tilbakeført til NAV. Dette er en 
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økning fra året før, da 18% av deltakerne ble tilbakeført til NAV. Vi erfarer at Aktiv i Evje og Hornnes er 
et godt tiltak for mange, men vi ser også at noen kan ha utfordringer som medfører at de ikke klarer å 
nyttiggjøre seg dette tiltaket.   

          

 
 
Avdeling for habilitering 
Dette er en stor avdeling som inneholder følgende: Hovslagerveien bofelleskap, Grenjåvegen, 
Malmvegen dag og aktivitetssenter, ambulant team, ergoterapi, fysioterapi og miljøvaktmester. Totalt 
sett har avdeling ett mindre forbruk på ca kr 95’.  
I perioder med en svært dårlig bruker i det ene prosjektet, har en sett seg nødt til å øke bemanningen. 
Dette har ført til økte utgifter til lønn. Samtidig er det noe mindre lønnsutgifter andre plasser. Det som 
har bidradd til den største mer kostnaden i forhold til lønn, er at vi i en lang periode har hatt våken 
nattevakt på Hovslagerveien. Dette ble iverksatt etter en hendelse på natt av alvorlig karakter. Det er i 
løpet av 2019 installert velferdsteknologiske løsninger som gjør at en kan endre på dette igjen. Dette 
settes i verk i 2020.  Noe av merforbruket skyldes også utgifter til oppussing av leilighet samt inventar 
og utstyr til dette formål. Det ble brukt noen fondsmidler til å dekke inn denne oppussingen. 

Miljøvaktmester: 
Fra januar 2019 har det vært en 3-årig prosjektstilling som miljøvaktmester i kommunen. Dette har en 
fått tilskuddsmidler til for å dekke lønnsutgiftene. Denne miljøvaktmesteren følger opp de som leier 
kommunal bolig og har problemer med å kunne bo. En ser at mange av de som får denne bistanden 
er brukere i psykisk helse og rus – og gjerne de med mest alvorlige diagnoser. Det virer som om dette 
er et svært positivt tiltak for denne brukergruppen. En vil komme tilbake til en mer grundig evaluering 
senere.  
 
Særlige tiltak funksjonshemmede:  
Ved gjennomgang ser en at her er det budsjettert noe feil. Det var i 2019 ikke budsjettert med midler til 
midlertidige stillinger, 2 assistenter (BPA) med totalt 40 % stilling. Det er ikke budsjettert med noe i 
forbindelse med ferievikar. Det er også budsjettert med for liten sum til støttekontakt/ avlastningstiltak. 
Så bare dette ene ansvaret hadde et mer forbruk på ca kr 235’. (Dette er telt med i totalen på 
habilitering med ett mindre forbruk på 95’ som er nevnt over.) 
 
Legetjenesten 
I september 2019 kjøpte kommunen opp de tre privatdrevne legehjemlene. Dette hadde en kostnad 
på underkant av kr 3.000.000, - Samtidig overtok kommunen driften inkl det ansatte hjelpepersonell. 
Det har vært stor utskiftning av leger en sa opp i 2018, en i august 2019 og to i slutten av 2019, med 
sluttdato i 2020. Kommunen har hatt en jobb med rekrutering. Og fått ansatt i den ene stillingen som 
er lyst ut i 2019.   
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Legetjenesten gikk med et merforbruk på ca kr 600’ Dette skyldes bl.a større lønnsutgifter enn 
budsjettert når en overtok flere ansatte, konvertering av journal fra ett system til ett annet og større 
utgifter til diverse innkjøp, eks ikt utstyr, medisiner og vaksiner. Samtidig fikk en større inntekter enn 
budsjettert.  
Legevakt er i et interkommunalt samarbeid med Bygland kommune. I tillegg har Arendal kommune 
legevakten på natt mellom kl 23 og 08 hver dag. Økonomisk er det et mindre forbruk i forhold til 
budsjettert her.   
Enheten har hatt en lege i LIS 3 (spesialisering i allmennmedisin) gjennom hele året og en lege som 
ble ansatt i oktober som er godt i gang med dette utdanningsløpet. I tillegg har en hatt LIS 1 (tidligere 
turnuslege) hele året.  
 
Annet 
Miljørettet helsevern brukes bl.a. til å lønne kommuneoverlege. Her var det et mindre forbruk på 
190’. Dette skyldes langtidsfravær hvor det ikke ble krevd refusjon fra Bygland for tjenesten vi kjøper.  
Boligadministrasjon har nå blitt tatt ut av NAV sitt ansvar. Vi har opprettet en bolignemnd som jobber 
konkret med bosetning. Her jobbes det tverrfaglig med spørsmål i forhold mennesker med nedsatt 
boevne og til bosetning av vanskeligstilte. I bolignemnd er det representanter fra både NAV, psykisk 
helse, flyktningtjenesten, habilitering, drift og forvaltning og pleie og omsorg og helse og familie. Dette 
er forankret i boligsosial handlingsplan.  
Ansvaret hadde et mer forbruk på ca kr 756’. Dette skyldes flere ting, men i hodesak er det større 
innkjøp enn budsjettert med eks strøm, renholdstjenester og kommunale avgifter. I tillegg er det 
mindre husleieinntekter enn det er budsjettert med.  
 
      
Kompetanse og utvikling: 

Enheten har svært mange fagfelt og ansvarsområder. Det har stort sett gått greit å rekruttere ansatte 
med relevant og god kompetanse til ledige stillinger i enheten. Vi har som oftest hatt mange og gode 
søkere til ledige stillinger. Men det er ett fagfelt vi ikke har lykkes med å rekruttere til. Det er psykolog, 
som blir lovpålagt i kommune Norge fra 2020. Dette jobbes det videre med. 
Vi har også hatt behov for å utdanne egne personell i ulike fag. Det har vært behov for 
videreutdanning som helsesykepleier, som to ble ferdig med i 2019, og videreutdanning i psykisk 
helsevern hvor det blir etter planen blir ferdig to ansatte i 2020 og en i 2021.  
I tillegg til denne formelle grunnutdannelsen er det mange som har tatt ulike emne kurs som enheten 
og befolkningen nyter godt av. Dette er f.eks COS-kurs (Circle of security – foreldreveiledningskurs), 
som det har blitt holdt flere kurs av i kommunen, både på helsestasjonen og i flyktningtjenesten.   
Det er og jobbet med ulike emnekurs på e-læring som ansatte kan gjøre selv på sin jobb-pc  
 
Personale 
  

År Årsverk
31/12  

Antall Kvinner Menn Gj.snitt.
stillings
prosent  

Kvinner
i deltid  

Menn i 
deltid 

Andel 
ansatt i 
deltids-
stilling 

2019 47 63 49 14 67,83 32 5 58,73% 
2018 44,45 66 57 9 67,35 39 4 65,15% 
2017 37,78 59 50 9 64,03 32 5 62,70% 
2016 38,18 58 47 11 65,83 34 6 69,00% 
2015 37,36 61 53 8 61,24 36 6 68,90% 

 
Det er positivt å se at gjennomsnittlig stillingsstørrelse fortsette å øke. Det samme er det med at andel 
ansatte i deltidsstilling blir redusert. Vi har i 2019 bl.a. overtatt legetjenesten inkl hjelpepersonell + 
ansatt miljøvaktmester. Alle disse er i 100 % stilling. Det denne oversikten ikke sier noe om er hvor 
mange som er i uønsket deltid og hvor mange som jobber i ønsket deltid. Jeg har en oppfatning av at 
mange ansatte som jobber i reduserte stillinger, ønsker å jobbe redusert. Det blir blant annet sagt fra 
sykepleierforbundet sin side, at alle som er organisert der, har den stillingen de ønsker. En må også 
være oppmerksom på at mange av de reduserte stillingene er f.eks helgevikarer i Hovslagerveien, 
ulike avlaster og støttekontakter, pårørende som har omsorgslønn og ansatte hos brukere som har 
BPA-ordning (Brukerstyrt personlig assistent.) 
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Pleie og omsorg 
 
Økonomi 
 

 Ansvar Regnskap 
Oppr. 

budsjett 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Forbruk 
i % 

4600 Hjemmehjelp 492 296 1 224 900 1 249 400 757 105 39,40 
4601 Hjemmesykepleie 11 108 514 10 362 100 10 626 400 -482 114 104,54 
4603 Hornnesheimen 6 041 791 5 720 400 5 809 800 -231 991 103,99 
4607 Arbeidsstua 0 0 0 -1 0,00 
4610 Administrasjon 1 723 234 1 984 400 2 021 100 297 867 85,26 
4611 Evjeheimen 13 347 953 14 088 600 14 414 600 1 066 648 92,60 
4612 Nattevakter 5 058 187 4 848 200 4 941 800 -116 388 102,36 
4613 Kjøkken kafeteria 3 359 110 3 181 500 3 216 600 -142 511 104,43 
4615 Aktivitetssenter 120 054 60 000 67 800 -52 254 177,07 
4616 Lærlinger 18 431 82 800 82 800 64 370 22,26 
4618 KØH 1 403 582 1 000 000 1 000 000 -403 583 140,36 
4619 Dagaktivitetstilbud ved 

Hornnesheimen 
8 616 347 800 358 700 350 085 2,40 

46 Pleie- og omsorg 42 681 769 42 900 700 43 789 000 1 107 233 97,47 
 
Kommentarer:  
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 1 107 233,-. Dette utgjør 97,47%. 
 
Variasjonene i forbruk som en ser innenfor de ulike ansvarsområdene har en klar sammenheng med 
press/ belastning på de ulike områdene. I tillegg utgjør variasjoner i inntekter store utslag. 
 
Budsjettdisiplinen innenfor de ulike avdelinger er svært god.  
 
Utfordringene fremover innenfor våre tjenester vil være å kunne opprettholde et like godt eller bedre 
kvalitativt tjenestenivå, når behovene, spesielt i form av en stadig voksende eldre befolkning, vil øke. 
 
Endringsprosjektene videreføres for en mer målrettet og effektiv tjenesteutøvelse. 
Kvalitetsreformen «Leve hele livet» vil bidra og gi føringer i forhold til dette arbeidet. 
I tillegg ser en et stort potensiale for effektivisering innenfor området velferdsteknologi. 
 
Antall innleggelser i institusjon i løpet av året har vært 98. Utskrivelser i samme tidsrom har vært 99. 
I forhold til året før var tallene henholdsvis innleggelser 112 og utskrivelser 116. 
 
I tillegg kommer innleggelsene på KØH plassene der det har vært 52 innleggelser i løpet av 2019. 
2 av disse har vært fra Bygland. I 2018 var det 66 innleggelser i KØH. 10 av disse var fra Bygland. 
 
Pr. 31.12.19 er det 89 brukere som mottar hjemmesykepleie. Brukere som mottar hjemmehjelp er 55. 
 
Personal 
 

Årsverk 
01.01 

Kvinner Menn Gjn.snittlig
still.prosent 

Årsverk 
31.12 

Kvinner Menn Gjn.snittlig
still.prosent 

63,98 79 6 75,27 63,71 79 5 75,84 
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Kommentarer:  
 
Årsverk er tilnærmet uforandret i og med at det samtidig som det er økt noe i hjemmesykepleien, er det redusert 
dobbelt i hjemmehjelpstjenesten. 
  
I tråd med kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet» er det på institusjonene innført et ekstra 
måltid. Dette har vært en forbedring som er blitt godt mottatt av både pasienter og personale.  
Samtidig har det medført en liten ekstra personalressurs for å få dette gjennomført.  
 
Gjennomsnittlig stillingsprosent har fortsatt økt litt fra fjoråret, og må sies å være tilfredsstillende 
innenfor våre tjenester. Svært mange av våre arbeidstakerer har ønsket stillingsprosent. 
 
Andelen menn er stabil, men fremdeles lav. Utfordring å få økt den, men prosjektet «Menn i helse» 
kan kanskje bidra positivt på sikt. 
 
Høy kompetanse blant personale, høy andel høyskoleutdannede, som vil være et uttalt mål fremover. 
 
Sykefraværet er stigende, som i resten av kommunen, på tross av svært målrettet oppfølgingsarbeid 
og tilrettelegging. 
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Lokalmedisinske tjenester Setesdal 
Lokalmedisinske tjenester (LMT) Setesdal er et vertskommunesamarbeid mellom Bykle, Valle, 
Bygland og Evje og Hornnes. Startet opp i drift i januar 2013. 

 LMT Setesdal skal ivareta de interkommunale funksjonene til: 

• Leder og Samhandlingskoordinator 
• Koordinator Psykisk helse og Rus 
• Systemansvarlig IKT og Personvernombud 
• Kreftkoordinator 
• Audiograf 
• Koordinator Hukommelsesteamet  
• Sykepleier i Kardiologitjenesten/Hjerte poliklinikk 

Personal: 
Årsverk 31.12.18 Kvinner Menn Gjennomsnittlig 

stillingsprosent 
4,13 6 1  

 

Stillinger Årsverk 
2019 

Merknad 

Hele enheten 4,13  

Leder/samhandlingskoordinator 1,0  

Koordinator psykisk helse og rus 1,0  

IKT/Systemansvarlig/PVO 1,0  

Kreftkoordinator 0,5 Også ansatt ved SSHF i 25 % 

Audiograf 0,25 Ansatt 75 % SSHF. Stillingen arbeider 
50% i Setesdal og 50 % ved SSHF 

Koordinator Hukommelsesteamet 0,3 Også ansatt 70% Avd.leder 
Hornnesheimen (avd for demente) 

Sykepleier i Kardiologitjenesten/hjertepoliklinikk 0,08 Også ansatt 92 % som sykepleier  
legekontor 

   

 

Økonomi: 

Rammen som er satt er for å kunne dekke tjenestene uten tilskudd. Hvert år søkes det om tilskudd på 
stillinger og tiltak. Også i 2019 har det tilkommet LMT Setesdal mer tilskuddsmidler enn beregnet. 
Dette gjør at kommunene tilbakeføres midler.  Fordeling av utgifter er 60 % etter folketall og 40 % fast. 

Kommune Folketall pr 01.01.18 Ramme 2019 Regnskap 2019 
Bykle 953 675 220 626 647 
Valle 1 156 741 292 686 950 

Bygland 1 192 752 832 697 644 
Evje og Hornnes 3 638 1 534 165 1 424 252 

SUM 6939 3 721 265 3 435 494 
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 Ansvar Regnskap 
Oppr. 

budsjett 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Forbruk 
i % 

4900 Interkommunal 
Samhandlingskoordinator 

931 019 948 200 964 900 33 882 96,49 

4901 Hukommelsesteamet 278 027 269 800 274 100 -3 927 101,43 
4902 Interkommunal ruskonsulent 794 619 748 500 761 400 -33 219 104,36 
4904 Ikt systemansvarlig superbruker 874 285 903 100 918 200 43 912 95,22 
4905 Kardiolog  sykepleietjeneste 51 546 51 100 52 700 1 155 97,81 
4906 Fellesområde interkommunal 

helseenhet 
-1 839 029 -1 923 935 -1 985 335 -146 306 92,63 

4908 Kreftkoordinator 188 973 364 300 371 400 182 423 50,88 
4910 KØH  døgnopphold 0 9 000 0 0 0,00 
4911 Interkommunal audiograf 178 814 164 100 176 800 -2 016 101,14 
4912 Friskliv folkehelse 0 0 0 0 0,00 
49 Lokalmedisinske tjenester 1 458 255 1 534 165 1 534 165 75 904 95,05 

 

Leder/samhandlingskoordinator:  
Funksjonen går i positiv balanse med 33 882,- 

Koordinator Hukommelsesteamet (tidl. Demenskoordinator):  
Det har vært bytte av koordinator og behov for overlapping, kurs og oppgradering av noe utstyr. 

Funksjonen går i negativ balanse med 3 927,- 

Ruskoordinator:  
Det er søkt om 125 000,-  og fått 135 000,- til fagdag, «Eldre og rus» og «Ung i Setesdal» for 2020. 

Disse har vi allerede mottatt i 2019 og de føres derfor over til 2020.  

For 2018 ble det søkt om tilskudd til mestringskurs på 60 000,- Halvparten ble brukt opp i 2018 og 

resterende i 2019. 

Det er søkt om og fått 100 000,- i tilskudd til Fagdag for 2019. Her er det noe igjen som overføres til 

neste år. I tillegg er det et øremerket tilskudd fra tidligere på 17 552 som omdisponeres til «Ung i 

Setesdal» og overføres til 2020. Det har vært en lønnsvekst og høy aktivitet. Funksjonen går i negativ 

balanse med 33 219,- 

IKT Systemansvarlig:  
Det er søkt om og fått tilskudd fra Norsk Helsenett til frikjøp av Systemansvarlig til KomUt 

kompetanseorganisasjonen gjennom Arendal kommune på kr 134 000,- samt mindre tilskudd. 

Funksjonen går i positiv balanse med 43 912,- 

Sykepleier i Kardiologitjeneste:  
Funksjonen går i positiv balanse med 1 155,-. 

Fellesområdet interkommunal helseenhet:  
Refusjoner fra kommunene, husleie, samarbeid på Agder og andre fellesutgifter. 
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Kreftkoordinator:  
Det har vært et langt sykefravær, med refusjon av sykepenger, har tatt inn vikar i en mindre 

stillingsprosent. Tilskudd fra Kreftforeningen er i 2019 på 62 532,- Funksjonen går i positiv balanse 

med 182 713,- 

Audiograf:  
Funksjonen går i negativ balanse med 2 016,-. 

Frisklivstiltak i Setesdal:  
Søkt og fått tilskuddsmidler på 220 000,- til frisklivstiltak i Setesdal. Planlegging av tiltak i 2019 og 

iverksetting i 2020. Det er brukt minimalt av dette og tilskuddet overføres til 2020.  
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Drift og forvaltning 
 
Økonomi 
 

 Ansvar Regnskap 
Oppr. 

budsjett 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Forbruk 
i % 

2003 Kommunal beredskapsplanlegging 20 034 25 000 25 000 4 967 80,14 
4605 Ambulerende vaktmester 624 955 651 900 662 000 37 045 94,40 
4609 Bussen 26 812 44 000 44 000 17 188 60,94 
5203 Renholdsavdeling 6 797 782 7 316 200 7 426 900 629 119 91,53 
5204 Vedlikeholdsavdeling komm bygg 2 474 704 9 370 635 9 859 835 7 385 131 25,10 
5205 Maskinforvaltning 306 763 227 900 227 900 -78 863 134,60 
5206 Kommunale veier veg og gatelys 3 819 615 3 397 100 3 404 500 -415 115 112,19 
5207 Park idretts og grøntanlegg 953 136 784 300 787 500 -165 635 121,03 
5208 Administrasjon drift 2 161 582 2 815 700 2 453 000 291 419 88,12 
5210 Festetomter -1 159 -2 000 -2 000 -842 57,93 
5211 Stiftelsen Evje sentrum 35 000 35 000 35 000 -1 100,00 
5220 Evjemoen kino 240 582 354 500 354 500 113 917 67,87 
5221 Sentrumsbygget 231 005 -63 000 -63 000 -294 006 -

366,68 
5222 Evjeheimen 2 940 293 0 0 -2 940 293 0,00 
5223 Hornnesheimen 497 826 0 0 -497 825 0,00 
5224 Hornnes barneskole 655 653 0 0 -655 653 0,00 
5225 Evje barneskole 509 265 0 480 000 -29 265 106,10 
5226 Evje ungdomsskole 601 071 280 000 0 -601 071 0,00 
5227 Oddeskogen barnehage 589 570 0 0 -589 571 0,00 
5228 Hornnes barnehage 221 507 0 0 -221 507 0,00 
5229 Hovslagerveien 497 164 0 0 -497 165 0,00 
5230 Helse og familiesenter Soltun 212 585 0 0 -212 585 0,00 
5231 Bibliotek 269 099 235 000 235 000 -34 098 114,51 
5232 Furuly 108 948 -40 000 -40 000 -148 948 -

272,37 
5233 Tingberget omsorgiboliger 65 255 0 0 -65 255 0,00 
5234 Brannstasjonen 241 429 0 0 -241 429 0,00 
5235 UV bygg Evjemoen 481 401 309 800 309 800 -171 600 155,39 
5236 Stusslistugu 4 632 0 0 -4 631 0,00 
5237 Flerbrukshall 808 986 690 700 698 000 -110 987 115,90 
5238 Evje legesenter, Verksvegen 168 635 0 0 -168 636 0,00 
5239 Odde-skolen 833 522 0 200 000 -633 521 416,76 
5500 Forvaltningsavdelingen 1 481 159 1 730 600 1 698 000 216 843 87,23 
5501 Plan og miljø 691 174 493 100 507 800 -183 375 136,11 
5502 Landbruk 1 250 615 986 900 1 016 200 -234 416 123,07 
5504 Skogeiendommer -20 050 0 0 20 050 0,00 
5505 Kommunalt viltfond 29 447 35 000 35 000 5 553 84,13 
5506 Viltforvaltning 1 752 16 000 16 000 14 248 10,95 
5507 Vassdragsforvaltning 51 461 77 900 77 900 26 439 66,06 
5510 Veterinær 105 636 47 000 59 300 -46 336 178,14 
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5512 Kalkdoserer 0 0 0 -1 0,00 
52 Drift og forvaltning 30 988 847 29 819 235 30 508 135 -480 709 101,58 

 
 
Når det gjelder bygg er budsjettet på et ansvar, mens regnskapet er fordelt på flere. Dersom en slår 
ansvarene for bygg sammen får en et slikt resultat: 

Ansvar Beløp Rev. budsjett  Avvik i kr Forbruk i % 
Bygg 11 864 629 11 834 135 -30 495 100,26 

 
 
Selvkostområdene viser slikt resultat:  

  Ansvar Regnskap 
Oppr. 

budsjett 
Revidert 
budsjett Avvik i kr 

Forbruk i 
% 

5200 Vannforsyning 0 0 0 3 0,00 
5201 Avløp rensing 0 0 0 2 0,00 
5202 Renovasjon -406 202 -401 700 -501 700 -95 499 80,97 
5209 Feiervesen 0 0 0 1 0,00 
5213 Slam 0 0 0 0 0,00 
53 Selvkost -406 202 -401 700 -501 700 -95 493 80,97 

 
 
Kommentarer: 
Budsjettet er et rammebudsjett for hele enheten slik at ved behov så må vi omfordele midlene noe.  
Totalt sett hadde enheten ett merforbruk på kr 480.709,-. 
Enheten har en streng budsjettdisiplin og ansatte som er godt motivert 

På driftssiden har vi hatt betydelige økte kostnader til vintervedlikehold i den siste vinteren. Dette 
gjelder både brøyting og strøing. Dette gir utslag i både økte lønnsutgifter til egne mannskaper og kjøp 
av tjenester. Vi har også et betydelig merforbruk på strøm til bygg og veglys. Dette ble kompensert 
noe på bygg i første tertial. Vi har også i år måtte prioritere ekstraordinært vedlikehold på park og 
grønt, samt på bygg og veg. 

Renholdsavdelingen har også hatt reduserte lønnskostnader i forhold til budsjett, men noe av dette 
kommer igjen på budsjett for bygg. Ellers så er det mindre justeringer mellom ansvarene.  

Selvkostområdene er i hovedsak i henhold til budsjett. 

 
Personal 

Drift og 
forvaltn. 

Årsv. 
31.12.19 

Antall 
ansatte 

Antall 
kvinner 

Antall 
menn 

Gjn.snittligs
till.prosent 

Kvinner 
i deltid 

Menn i 
deltid 

 30,22 37 21 16 81,34 % 16 2 
 
Kommentarer:  
På enhet for drift & forvaltning har vi et motto; enhet for engasjement og utvikling. 
Dette prøver vi å gjenspeile i alt vi gjør og dette har gitt gode resultater. De ansatte har et særdeles 
godt eierskap til jobben og utførelsen av den. Dette gjenspeiles gjennom et lavt sykefravær. 

Annet om personale: 
Enheten har ofte en eller flere personer inne på arbeidstrening og/eller som en praktisk språktrening 
(flyktninger). Vi har et utstrakt samarbeid med Setpro og NAV om dette.  

Ved flere anledninger har vi bistått kriminalomsorgen i forbindelse med soning av samfunnstjeneste. 
Alt dette er oppgaver som vi mener er viktige å bidra med, og som kommunen på linje med andre 
aktører i arbeidslivet må støtte opp om. 
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Drift 

Utover ordinær drift er det særlig byggeprosjektet ved Evjeskolene som har tatt mye oppmerksomhet, 
både med renovering av spesialfløy og ny SFO. 

På barneskolen er gammel gymsal bygd om til SFO samtidig som spesialfløyen på ungdomskolen er 
ferdigstilt. Dette gir nye flotte lokaler til undervisning innen håndverksfag og heimkunnskap samt 
kantineutsalg. Det blir også nye kontorer for administrasjon og skolehelsetjenesten. 

Ny barneskole 

Det er lagt ned et betydelig arbeid for å løse utfordringen med midlertidige skolelokaler under denne 
utbyggingen. Dette løses ved midlertidig skole i Odde sag sine gamle lokaler, samt SFO lokaler og ett 
trinn på ungdomskolen. Det er lagt ned et formidabelt arbeid med rigging og flytting til nye lokaler, ett 
samarbeid mellom drift og skole. Selve byggeprosjektet ble utsatt på grunn av høy pris, men kom i 
gang etter nye anbud på høsten. 

Det har vært god medvirkning hvor alle blir involverte på en god måte tror vi er nøkkelen for å løse 
utfordringer 

 

Forvaltning 

Forvaltning sine hovedoppgaver består av plan og miljø, byggesak, tilsyn, kart og oppmåling og 
landbruk/ skogbruk samt veterinær. 

Byggesak og tilsyn: 
På byggesak har det vært en jevn utvikling. Det er utført tilsyn på byggesaker og en av disse har vært 
langvarig (to stk 4-mannsboliger). Byggetekniske avvik er rettet opp før jul i 2019 og tilsynet ble 
avsluttet i mars 2020 etter at all etterspurt dokumentasjon er fremlagt. 

Plan og miljø: 
Begynnelsen av 2019 ble preget av vindkraft. Nasjonal ramme var på høring, og i den forbindelse ble 
det arrangert flere møter, deriblant folkemøte i Flerbrukshallen på Evje. I tillegg har vi gjennomført 
flere møter med Agder Energi vannkraft, i forbindelse med deres arbeid med å utarbeide en detaljplan 
for landskap og miljø for bygging av Fennefoss Kraftverk. Kommunen har blant annet vært 
forurensningsmyndighet for arbeidet som skal foregå på forurenset grunn. Både vind og vannkraft tok 
mye tid, spesielt i 1. halvdel av 2019.  

Klimaarbeid har og også vært i fokus. Kommunen ble en del av Klimapartnere Agder, og Plan- og 
Miljøleder i kommunen ble oppnevnt som Regionrådets representant i Regional koordineringsgruppe 
for Klima og Miljø. I etterkant av dette er det opprettet en klimakontakt i hver av Setesdalskommunene 
samt i Birkenes, Vennesla, Åseral og Iveland som samarbeider. Evje og Hornnes har 
koordineringsansvaret. Vi deltar også i Regionrådet sitt EU-prosjekt, MARA, som har fokus på 
mobilitet i rurale områder. 

Det er i 2019 kun meldt oppstart av en ny privat detaljreguleringsplan, Lianvegen park. Det har ellers 
vært møtevirksomhet i tilknytning til Solstad boligfelt hvor planarbeidet begynte i 2018, samt ifht planer 
som kommer i 2020. Det er gjennomført 5 mindre endringer av planer i 2019, i tillegg til flere 
dispensasjoner. Kommuneplanens arealdel ble lagt frem for ny politisk behandling i november med 
påfølgende høringsperiode i desember. Plan- og miljøleder har ellers vært med i arbeidsgruppe for 
oppdatering av Folkehelseoversikten og rullering av kommunedelplan for idrett mv. 
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Vi har hatt ansvaret for oppgradering av skiltingen langs Allmannavegen. Her ble alle skiltene byttet ut 
med nye i aluminium. En skoleelev hadde en liten sommerjobb med å bytte ut ødelagte skilt langs 
Kultur- og naturstien og i Flåt gruveområde.  

Ellers sitter Plan- og miljøleder i arbeidsutvalget for Midt-Agder Friluftsråd (MAF) hvor det i 2019 har 
vært fokus på å lage et mulighetsstudie for Otra Elvepark. I samarbeid med MAF og Rådgiver 
Oppvekst gjennomførte vi et nytt arrangement for ungdommer i kommunen. Arrangementet hette 
«Seek`n Find». Dette ble gjennomført høsten 2019 i et forferdelig regnvær, men ungdommene var 
fornøyde og det er planlagt et nytt arrangement i 2020. 

Jordbruk: 
Landbrukskontoret sine hovedoppgaver innen jordbruk består av behandling av produksjonstilskudd, 
regionalt miljøprogram, SMIL midler samt flere andre tilskuddsordninger i landbruket. Nytt av året er at 
ordningen «Tilskudd til investeringer i beitefelt» er overført fra fylkesmannen til 
kommunene.  Veiledning og behandling av lovsaker innen konsesjonslov og jordlov er også en 
hovedoppgave. De fleste av søknadsordningen innenfor landbruk fikk en ny digital plattform i 2018. 
Dette har medført noe innkjøringsproblemer, men det ser ut som endringen kan være tidsbesparende 
på sikt. Landbrukskontoret er også førstelinjetjeneste på næringssaker innen tradisjonelt landbruk og 
tilleggsnæringer i landbruket. Vi representerer administrasjonen i Setesdal Næringsforum. 

Landbruk har også ansvaret for mye av vannforvaltningen i kommunen. Herunder implementering av 
EUs Vanndirektiv, vassdragsstyret for Nedre Otra og krypsivprosjektet i Otra. I 2019 startet man et 
større prøveprosjekt med sugemudring av krypsiv og mudder i tilknytning til båtrampa og mulig 
fremtidig båthavn i Dåsnes. Prosjektet er kostnadsberegnet til en million, og skal fullføres i 2020. 

 

Skogbruk 
Etter avvirkningsrekord i Evje og Hornnes i 2018 med 47.667 m3 ble det i 2019 også avvirket betydelig 
kvantum med 28.183 m3. Våre oppgaver med behandling av saker i henhold til skoglov, viltlov og 
annet lovverk har vært på et normalt nivå. Det er utbetalt i overkant av 600.000,- i tilskudd til tre 
skogsbilveger som er bygd/er under bygging. Det er utført skogkulturarbeid som har utløst tilskudd ca 
kr 310.000,-. Det ble felt 68 elg og 51 hjort i 2019. For hjort var dette fellingsrekord med god margin. 

 

Selvkost 

På vann og avløp har det i året utover ordinær drift, vært fokus på mindre prosjekter innen renovering. 
Det store prosjektet i Verksvegen ble avsluttet samtidig med etablering av fortau på samme sted. Det 
er også videreført et prosjekt på digitalisering av eksisterende ledningsnett. Dette vil foregå over flere 
år der gammelt ledningsnett blir målt inn slik at det vises riktig i kartene våre.  

Vi har som tidligere år, få vannlekkasjer på vårt anlegg. Der hvor vi har lekkasjer er det stort sett 
eternitt ledninger (asbest). Vi har en plan på utskifting av de fleste vannledninger av denne type i løpet 
av få år. 

Renovasjon: Høsten 2019 begynte SMG innsamling i egenregi. Kostnaden på renovasjon har økt 
som en konsekvens at et kortsiktig anbud på innsamling av avfall i første del av 2019. Dette forventes 
å reduseres med etablering av den nye ordningen i 2020. 

 
Kvalitet på vann og avløpstjenesten: 
Evje og Hornnes kommune har eget vannverk og avløpsanlegg for de sentrale deler av kommunen. 
Regelmessige prøveanalyser viser at vannkvaliteten er svært god. Prøveanalysene på utslippet fra 
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renseanlegget er tilfredsstillende, men det er en utfordring med fremmedvann ved store 
nedbørsmengder. Det jobbes med et forprosjekt for å etablere ett biologisk trinn på renseanlegget. 
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Tiltak i 2019 
I denne delen av årsmeldingen gis det en tilbakemelding på tiltaksdelen vedtatt i økonomiplanen 19-
22. Tiltakene er delt inn i hovedområdene i kommuneplanen: Levekår, kultur og fritid, næringsliv og 
regionsenter Evje. 

 

Levekår: 

Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansvar Kommentarer 

Tidlig oppdagelse og innsats 
Mål: Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet. 
Skaffe kompetent 
personell gjennom etter- 
og videre-utdanning og 
rekruttering 

Kompetanseplan for barnehage, 
grunnskole, voksenopplæring, helse og 
omsorg 

Alle Oppfølging av tiltak i vedtatte planer 

Videreutvikle modell for 
tidlig innsats i barnehage 
og skole 

Tidlig innsats 1.-4.trinn Skole Følges opp i arbeid med 
kompetansehevingsprogrammet BIR 

Ha fokus på nettvett og 
digital dømmekraft 

Tema i ordinær opplæring, og 
kompetanseheving foreldre, personale 
og elever (hvert 3’ år) 

Skole Følges opp i tråd med konkretisering av 
føringer 

Arbeide for å styrke det 
tverrfaglige samarbeidet 
mellom tjenesten med 
fokus på god kvalitet 

Større fokus på utforming av helhetlig 
tjenestetilbud, eventuelt vurdere 
organisasjonsstruktur 

Helse 
og 
omsorg 

 

Jobbe for etablering av 
miljøteam i skolen 

Utrede ordning med miljøteam i skolen 
2019. Vurdere etablering fra 
01.08.2020 

Skole Utredning utsatt til 2020 for vurdering 
etablering fra 2021 

Videreføre arbeidet med 
samordning av lokale rus 
-og kriminalitets- 
forebyggende tiltak 

SLT-modellen videreføres SLT-
koord 

Videreføres 
Nye tiltak innarbeidet i arbeid med rullering av 
interkommunal rusmiddelpolitisk 
handlingsplan 2020-2023. 

Jobbe for å etablere 
aktivitetsvennordning 

Arbeid gjennom Frivilligsentralen   

Følge opp tiltak i 
handlingsplan mot 
barnefattigdom 

Prosjekt familiesenter 2018-2020, 
vurdere fast drift fra 2021 

HFAM  

Utrede ordning med søskenmoderasjon 
i SFO 

Skole Utredet og lagt fram i forbindelse med årsbudsjett 2020. 

Sørge for oppdatering og 
aktiv bruk av oversikts-
dok. folkehelse som 
grunnlag for tjeneste-
utvikling 

Oppdateres årlig og danner grunnlag for 
planarbeidet i kommunen 

Alle  

Arbeide for å 
videreutvikle 
skolehelsetjenesten 

Fokus på gruppebasert tilbud fra 
helsesøster og andre fagpersoner 

HFAM, 
LMT, 
skole 

 

Arbeide for å styrke det 
forebyggende og helse- 
fremmende arbeid blant 
eldre 

Følges opp kontinuerlig PlO, 
LMT 

 

Følge opp boligpolitisk 
handlingsplan 

Oppfølging av tiltak i handlingsplanen 
innen eksisterende rammer 

PLO, 
HFAM, 
D&F 

 

Samlokalisering av boliger for bedre 
ressursutnyttelse 

PLO, 
HFAM 
D&F 

Bemanning psykiatribolig utredet og vedtatt i 2019.  
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Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansvar Kommentarer 

Samfunnssikkerhet 
Mål: Vi skal skape trygghet for innbyggerne med hensyn til liv, helse og eiendom 

        
Utrede klimakonsekvenser Flomsonekartlegging Otra og 

Ulldalsvassdraget 
D&F  

Stimulere til mer effektiv 
energibruk, bruk av 
alternative energiformer og 
mer klimavennlige 
løsninger 

Følges opp ved rehabilitering 
og etablering av kommunale 
bygg.  

  

Følge opp handlingsdel i 
kommunens 
trafikksikkerhetsplan 

Følge opp prioriteringer i 
trafikksikkerhetsplanens 
handlingsdel 

D&F  

Kartlegge oljekjeler og 
informere om 
støtteordninger 

   

Ta hensyn til 
klimaendringer i all 
planlegging 

Følges opp i kommunens 
planarbeid 

alle   

Fokus på aktiv skogpleie for 
å binde Co2 

Følges opp kontinuerlig D&F  

Videreføre arbeidet med 
overvåking av avrenning fra 
Flåt gruveområde 

Følges opp kontinuerlig D&F  

Fokus på forurensing fra 
landbruket 

Følges opp kontinuerlig D&F  

Forebygge nedbygging av 
matjord 

Følges opp kontinuerlig D&F  

Videreføre det 
interkommunale 
beredskapsarbeidet i 
Setesdalregionen i forhold 
til risiko- og sårbarhets-
analyser, planverk og 
øvelser 

Følges opp kontinuerlig  Det er arbeidet med felles ROS-analyse i Setesdal i 2019, 
disse er vedtatt tidlig i 2020.  
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Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansvar Kommentarer 

Tilrettelegging 
Mål: Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer 
Jobbe for å bevare og 
skape gode møteplasser 

Videreutvikle samarbeidet med 
Frivilligsentralen også som 
møteplass 

Alle Pågår 

Utredning flytting av bibliotek 
gjennomføres og legges fram for 
kommunestyret til behandling. 
Arbeidsgruppe nedsettes til 
gjennomføring av utredning. 

Komm . 
Dir 

Har ikke vært aktuelt å arbeide 
med dette i 2019. 

Legge til rette for økt 
tilgjengelighet slik at alle 
får like muligheter 

Følges opp kontinuerlig Alle  

Arbeide aktivt for at 
mennesker med nedsatt 
arbeidsevne får utnyttet 
sitt potensiale 

Videreføre arbeidet til Aktiv i 
Evje og Hornnes, og Malmvegen 

H 
FAM 

 

Gjennomføring av 
rehabilitering Evjeskolene 

Gjennomføres i tråd med politisk 
vedtatt plan 

Skole Er i rute etter planene 

Jobbe for utbedring av 
uteareal/nærmiljøanlegg i 
kommune 

Utrede behovet for å utarbeide 
plan for nærmiljøanlegg og 
turveier i kommunen bl.a. turvei 
Hornnesheimen – barnehage- 
skole, og områdene rundt Evje-
heimen – Hovslagerveien og 
Soltun. Vurdere utredning med 
bistand fra Midt-Agder Friluftsråd 

BHG 
skole 
PLO 
D&F 

 

Etablere apparater på eksisterende 
uteområde     Evjeheimen 

PLO 
HFAM 

Iverksettes i 2020 

Tilrettelegge for at eldre 
kan bo hjemme lengst 
mulig 

Videreutvikle hjemmetjeneste-
tilbudet 

PLO  

Videreutvikle hverdags-
habilitering og ha fokus 
på bruk av aktivitetsplan 

Tiltak med fokus på helse-
fremmende og fysisk aktivitet 

PLO  

Jobbe for å ta i bruk 
velferdsteknologi 

Følges opp i kommunes 
planarbeid 

PLO 
HFAM 

 

Vurdere alternativ 
organisering og 
lokalisering av 
kulturskolen 

Administrativ utredning 
gjennomføres i 2019 

Komm. 
dir 
kultur, 
skole 

Det er arbeidet med fysisk 
plassering av kulturskolen og 
dette vil bli landet våren 2020. 

Arbeide for å bosette 
flyktninger i begge 
skolekretser 

Følges opp kontinuerlig HFAM  

Legge til rette for 
medvirkning i 
planprosesser 

Gjennom elevråd, klubbstyre, 
Ungdomsråd, barn- og unges 
representant     

kultur 
skole 

 

Arbeide for at 
likestillings-perspektivet 
er en naturlig del av 
planlegging, 
strategiarbeid, 
budsjettering og 
analysering av 
kommunens arbeid 

Følges opp i kommunes 
planarbeid 

Alle  

Videreutvikle voksen- 
opplæringstilbudet i 
samarbeid med offentlige 
tjenester 

Samarbeid med andre kommuner 
og NAV 

EUSK Det er oppretta rammeavtaler 
med Åseral og Bygland. Ellers 
har vi elever fra 
barnevernsinstitusjoner. Jevnlig 
kontakt med Nav 

Jobbe for å legge til rette 
for praksisplasser 

 Alle   
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Jobbe for datahjelp til 
eldre 

Ivaretatt av Frivilligsentralen. 
Biblioteket er tilgjengelig. 

  
 
 

Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Kommentarer 
Forts tilrettelegging:    
Fokus på tilrettelagte 
tilbud til ulike 
brukergrupper 

Rullering av 
barnehagebehovsplanen 

Rådg. 
Oppv 

Årlig rullering gjennomført og 
plan lagt fram for politisk 
behandling. 

Tilpassa opplæring, 
tolærersystem 

Skole Gjennomført på Evje 
ungdomsskule 

Praksisplass for funksjons-
hemmede 

HFAM  

Følge opp 
handlingsdelen i 
kommunens LIM-plan 

Følges opp kontinuerlig D&F  
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Kultur, fritid og frivillighet 

Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Kommentarer 

Lokalhistorie og kultur 
Mål: Aktiv bruk av vår lokalhistorie og kulturarv. 
Jobbe med å videreutvikle 
kulturminnestier 

Følges opp kontinuerlig lokal-lag  
Komm. 

 

Utrede Hornnes 
hjelpefengsel som 
kulturminne og møteplass 

Utvikle Hornnes hjelpefengsel lokal org. 
kultur 
D&F 

 

Jobbe for å få Flåt gruve-
område på statsbudsjettet 

Følges opp kontinuerlig Komm 
styret 

 

Jobbe for aktiv bruk av 
lokalhistorie og 
kulturminner i barnehage, 
skole og kulturskole 

Gjennom den kulturelle 
bæremeisen og den kulturelle 
skolesekken 

BHG 
skole  

Følges opp kontinuerlig 

Arbeide for å øke fokus 
på lokal mat som 
kulturhistorie 

Gjennom den kulturelle 
skolesekken 

skole  Følges opp i lokal plan for den 
kulturelle skolesekken 

    
Identitet 
Mål: Skape tilhørighet og fellesskap for alle 
Videreutvikle tilbud i de 
nasjonale ordningene som 
den kulturelle 
bæremeisen, den 
kulturelle skolesekken og 
den kulturelle spaserstokk 

Følges opp kontinuerlig BHG 
skole 
Kultur 

Følges opp kontinuerlig 

Tette samarbeid mellom enhetene 
og lokalmiljøet 

Alle  

Arbeide for å registrere og 
tilrettelegge for bruk av 
kulturminner 

Følges opp kontinuerlig D&F  

    
Forutsigbarhet og samarbeid 
Mål: Utvikle tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen 
Synliggjøre muligheten 
for å delta i frivillig 
arbeid 

Informasjonsarbeid og 
synliggjøring i samarbeid med 
Frivilligsentralen 

Alle  

Arbeide for å styrke 
samarbeidet mellom 
kommunen og frivillige 

Samarbeide om enkelte 
aktivitetsdager – felles møte 

Kultur 
Frivill. 
org 

Dialog opprettet, arbeid pågår 

Arbeide for å markere 
frivilligdagen 

Felles fest på slutten av året. Dele 
ut Frivillighetsprisen 

Kultur 
Lag & 
foren. 

Frivillighetsprisen 2019 ble delt 
ut på feiring av frivilligdagen med 
Frivilligsentralen 

Arbeide for å utvikle 
Frivilligsentralen som en 
koordinator 

Følges opp kontinuerlig Frivill. 
sentral 

 

Jobbe for at 
aktivitetskalenderen 
holdes løpende oppdatert 
og brukes aktivt 

Synliggjøring, få enheter og 
frivillige organisasjoner til å 
melde inn tilbud og aktiviteter 

Alle 
Serv. 
kontor 
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Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Kommentarer 

Barn og unge 
Mål: Vi skal tilrettelegge for at barn og unge kan ha en aktiv hverdag 
Legge til rette for at barn 
og unge får medvirke i 
planprosesser 

Bruke representantene fra 
elevråd, klubbstyre, 
ungdomsråd, barn og unges 
representant 

Alle.  

Stille krav til størrelse på 
lekeplasser i 
reguleringsplaner 

Følges opp kontinuerlig D&F  

Legge til rette for gode 
nærmiljøanlegg 

Følges opp kontinuerlig Alle  

    
Mangfold og kvalitet 
Mål: Vi skal ha et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper 
Arbeide for et fritidstilbud 
som er helsefremmende 
og av høy kvalitet 

Videreutvikle eksisterende 
tilbud 

Alle  

Utrede muligheten for 
etablering av 
motorsportsenter 

Følges opp i arealplan og 
reguleringsplan 

D&F  

Arbeide for en plan for 
utvikling og drift av 
turløyper i nærområdet 

Følges opp kontinuerlig D&F  

Jobbe for å styrke 
nærfriluftslivet gjennom 
etablering av 
sentrumsnære turstier 

Følges opp kontinuerlig D&F 
Kultur 

 

Arbeide for å utvikle 
brede spekter av anlegg 
og aktivitetstilbud innen 
kultur, idrett og friluftsliv 

Kartlegging og samarbeid som 
grunnlag for plan for idrett, 
friluftsliv og kultur 

Alle KIFF rullert 2019. 

Utrede ordning med rabatterte 
kinobilletter 

Kultur Ungdom under 19 får 40% avslag, 
bonuskort – virkning ikke analysert 

Utrede ordning med gratis 
deltakelse inkl. gratis måltid i 
ungdomsklubben 

Kultur Gratis deltakelse og måltider i 2019 – 
virkning ikke analysert 

Videreutvikle biblioteket 
som en sosial møteplass 
med et bredere tilbud 

Synliggjøre tilbudet, invitere 
lag og foreninger til å bruke 
lokalene, formidling 

Kultur 
m.fl 

Sjakklubb og språkkafe faste 
arrangementer. Samarbeid med 
Folkeakademiet, kulturskole, UKM 
m.fl. 
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Næringsutvikling 

Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Kommentarer 

Reiseliv og turisme 
Mål: Vi skal ha økt besøkstall i kommunen 
Jobbe for bedre kommunal 
informasjon 

Fokus på åpenhet og lettere 
tilgjengelig informasjon på 
arkiv og innsynsystemer 

Serv.  

Bruke raske informasjons-
kanaler som når ut til mange. 

Serv  

Videreutvikle turistbrosjyre/ 
turistinformasjon 

Kultur Fornyet 2019 

Bruke områdets særegne 
geologi som grunnlag for 
turisme 

Følges opp kontinuerlig Kultur  

Legge til rette for konsepter 
med lokal kultur, helse og 
næring 

Følges opp kontinuerlig Kultur 
Næring 

 

Jobbe for skilting og 
tilrettelegging av turstier 

Samarbeide med lokale 
aktører, organisasjoner og 
grunneiere 

D&F  

Jobbe for skilting og 
tilrettelegging av 
kulturminner langs riksvei 9 

Følges opp kontinuerlig Setesdal 
Region 
råd 

 

Videreutvikle 
turistinformasjonen 

Sees i sammenheng med 
utredning bibliotek 

Komm. 
dir. 

 

Jobbe for å få en sammen- 
hengende tursti Dåsnes – 
Evjemoen- Evje sentrum 

Utredning sees i sammenheng 
med utredning 
nærmiljøanlegg og turstier i 
samarbeid med Midt- Agder 
friluftsråd, se tiltak Levekår, 
under Tilrettelegging 

D&F 
BHG 
Skole 
PLO 

 

    
Nærings- og handelsutvikling 
Mål: Vi skal tilby tjenester og kompetanse innen næringsutvikling til regionen 
Være pådriver for 
etablering av 
næringsforening 

Følges opp kontinuerlig ord-
fører 

 

Utvikle informasjonspakke 
til mulige etablerere av 
nærings- og 
handelsvirksomhet 

   

Vurdere videreføring av 
næringsfond 

Vurdering av denne 
ordningen 

Adm. 
sjef 

 

Jobbe for å etablere 
helsesenter for regionale 
helsetjenester 

Følges opp kontinuerlig ord-
fører 

 

 

  



78 
 

Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Kommentarer 

Kompetanse 
Mål: Vi skal ha et attraktivt arbeidsmarked 
Legge til rette for økt antall 
og mangfold i 
arbeidsplasser 

Følges opp kontinuerlig ord-
fører 

 

Tilrettelegge for et 
samarbeid mellom 
næringsliv og 
voksenopplæringen for 
utvikling av relevante kurs- 
og opplæringstilbud 

Norskkurs for 
arbeidsinnvandrere uten rett og 
plikt 

EVOS Settes i gang ved behov og nok 
elever. 

Vurdere samarbeid 
voksenopplæring, fengselet og 
Evje folkehøgskole 

EVOS Samarbeid med folkehøgskolen er 
etablert.  

Jobbe for etablering av et 
tilbud om sommerjobb for 
ungdom 

Følges opp i handlingsplan mot 
barnefattigdom 

HFAM Her er konklusjon levert til 
kommunestyret.  

Prosjekt Ung-Aktiv Evje og 
Hornnes (Grûndervirksomhet) 

Kultur Avsluttet. Avventer rapport. 

Legge til rette for en arena 
for dialog mellom næring 
og kommunestyret 

Følges opp kontinuerlig Ord-
fører 

 

    
 
Mål: Tilby attraktive utbyggingsarealer 
Legge til rette for en 
bærekraftig utnyttelse av 
arealer til boligbygging, 
fritidsbebyggelse og næring 

Følges opp i kommuneplanens 
arealdel 

D&F  

Legge til rette for tomter 
med varierende størrelse, 
kvalitet og attraktivitet 

Følges opp i kommuneplanens 
arealdel 

D&F  

Arbeide for å etablere flere 
ladestasjoner 

   

Videreføre kommunens 
tilskuddsordning for 
etablering av fiber 

Revidere vedtekter for 
tilskuddsordningen 

D&F  

Legge til rette for 
næringstomter nært 
tilknyttet riksvei 9 

Følges opp i kommuneplanens 
arealdel 

D&F  

    
Landbruk 
Mål: Vi skal ha et aktivt landbruk 
Jobbe for å ha tilskudd til 
investeringer som sikrer et 
aktivt landbruk i kommunen 

Oppfølging av fast ordning 
vedtatt av kommunestyret 

D&F  

Videreføre kommunens 
samarbeid med Naturligvis 

Følges opp kontinuerlig Serv  
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Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansvar Kommentarer 

Vekst og utvikling 
Mål: Få flere innbyggere til kommunen 
Utvikling og etablering av 
opplæringstilbud i 
samarbeid med næringsliv 
og offentlige etater 

Etabler dialog og samarbeid 
med voksenopplæring, 
nærings- liv og offentlige 
etater og opplæringstilbud 

EVOS Følges opp som tiltak i vedtatt plan for 
integrering. 

Jobbe for å sikre attraktive 
og varierte 
utdanningsprogram ved 
Setesdal videregående skole 
avdeling Hornnes 

Følges opp kontinuerlig ord-
fører 

 

Arbeide for etablering av 
flere offentlige og private 
tjenester til regionen 

Følges opp kontinuerlig ord-
fører 

 

Videreutvikle en 
velkomstpakke til nye 
tilflyttere 

Følges opp av servicekontoret Serv  

Fortsatt fokus på bruk av 
lokalkultur i profilering av 
kommunen 

Følges opp kontinuerlig Alle  

Fokus på internasjonalt 
samarbeid 

Følges opp kontinuerlig ord-
fører 

 

    
Regionen som bosted 
Mål: Utvikle regionen som bosted 
Planlegge boområder i 
tilknytning til offentlige 
tjenester i kommunen 

Følges opp i 
kommuneplanens arealdel 

D&F  

Støtte opp om 
regionsamarbeidet 

Følges opp kontinuerlig ord-
fører 

 

    
Evje som tettsted og handelssenter 
Mål: Levende sentrum til enhver tid 
Utrede muligheten for 
etablering av bibliotek og 
offentlige servicetjenester i 
sentrum 

Utredning gjennomføres og 
legges fram for 
kommunestyret til 
behandling. Arbeidsgruppe 
nedsettes til gjennomføring av 
utredningen 

Komm.
dir 

Har ikke vært aktuelt å utrede dette i 
2019. 

Videreutvikle sentrum slik 
at man får mer variert 
handel og flere tjenester 

Følges opp kontinuerlig ord- 
fører 

 

Videreutvikle sentrum til å 
bli et møtested for 
opplevelser 

Legge flere arrangementer til 
sentrum, samarbeide om 
enkelte aktivitetsdager for 
hele kommunen 

kultur Sommerkonsert i sentrum, Folk møter 
folk, samarbeid om 
Landsskytterstevnet og 
Landbruksdagene. 
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Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Kommentarer 

Kultur og opplevelse 
Mål: Tilby et mangfold av aktiviteter av høy kvalitet 
Videreutvikle nettside med 
aktivitetskalender 

Følges opp kontinuerlig Serv  

Støtte opp om større 
arrangementer som Naturligvis 
og Landsskytterstevnet 

Følges opp kontinuerlig ord-
fører 

 

Jobbe for å sikre tilgjengelig 
areal på Evjemoen til større 
arrangement 

Følges opp kontinuerlig ord-
fører 

 

Utrede muligheten for å 
tilrettelegge for et 
opplevelsessenter for 
gruvehistorie og mineraler 

Må sees i sammenheng med 
satsingsområde Kultur, fritid og 
frivillighet, tema Lokalhistorie og 
kultur, føring Utrede og utvikle 
opplevelsessenter for gruvehistorie 
og mineraler i Agder 

Kom-
mune 
AAMA 

 

    
Trafikalt knutepunkt 
Mål: Være et trafikalt knutepunkt i Agder 
Være pådriver for bedre 
kollektivt transporttilbud til 
Arendal og Kristiansand 

Følges opp kontinuerlig ord-
fører 

 

Videreføre samarbeidet om gul 
stripe til Hovden 

Følges opp kontinuerlig ord-
fører 

 

Arbeide for at riksvei 9 blir en 
nasjonal turistvei 

Følges opp kontinuerlig ord-
fører 

 

Fokus på standardheving av 
riksvei 9 og fylkesvei 42 

Følges opp kontinuerlig ord-
fører 

 

 

 



E L D R E R Å D E T     I      E V J E    O G     H O R N N E S 

 

Å R S M E L D I N G   2 0 1 9  T I L  20. NOV.  

                    

Medlemer  :                                                          Personlege varamedlemer : 

Ingvard Østerhus, leiar                                        Obert Bjærum 

Egil Juvastøl, nestleiar                                          Hans Holene 

Trine Uleberg                                                         Marie Uldal 

Eva Haugen Sørgaard                                           Mette Eriksen 

Aanund Tveitå                                                        Odd Olav Tveit 

 

Sekretær : Lillian Bjorå Andersen. 

 

Eldrerådet hadde 6 møte. Dei blei haldne på Evjemoen. 

Følgjande saker blei behandla : 

 Godkjenning av møtebok. 
 Referatsaker 
 Kurs for Eldreråd i Melsomvik 
 Vikarordning for leiar ved Aktivitetssenteret 
 Legevaktsordninga 
 Konferanse om Leve hele livet 
 Reguleringsplanar for påtenkte bustadområde 
 Rimeleg transportordning til og frå sentrum 
 Betaling for legetenester 
 Eldrerådskonferanse på Fevik 
 Naturligvis - Stand 
 Eldredagen 1. oktober 
 Legesituasjonen 
 Evaluering av Stand 
 Uttale om Eldreråd 
 Budsjettkommentar Pleie og omsorg 2020 
 Tursti langs Otra 
 Strøing ved institusjonane 

 



 Folkevaldopplæring  
 Årsmelding  2019 

 

Orienteringar : 

 Legevakta og legetenesta v/ Sigmund Olav Syrtveit 
 Rehabiliteringstilbod i kommunen v/ Katrine Homdrum 
 Utbygging av Fennefossen v/ Torgeir Hodne  
 Fotgjengarfelt ved Sparkrysset v/ T. Hodne  
 Rehabsamarbeidet mellom kommunen og SSHF v/ K. Homdrum 
 Reformen Leve hele livet v/ Hallstein Homdrum 
 Tankar om Eldrerådet v/ Frantz Nilsen 
 Tilskot til Frivilligsentralen frå 2021 v / F. Nilsen 
 Folkehøgskulen v/ rektor Aslak Brekke 
 Kommunal opplæring av Eldrerådet v/ F. Nilsen 
 Aktivitetssenteret v/ Helene Bjorland 
 Digitalisering v/ Dag Haugland 
 Rundkøyring Evjemokrysset v/ T. Hodne 

 

 Referatsaker : 

 Kurs for eldreråd i Melsomvik 
 Lyttevennseminar Universitetet i Agder 
 Eldrerådskonferanse på Fevik 
 Konferanse for eldreråd i Setesdal 
 Leve hele livet – kursdag 
 Reguleringsplan Lianvegen 
 Betalingsautomat på legesenter – problem for svaksynte. 
 Frisklivstiltak i Setesdal 

 
Deltaking i konferansar/arbeidsgrupper : 

 Aktivitetsfremjande tiltak v/ Evjeheimen – Trine Uleberg 
 Frisklivstiltak i Setesdal LMT – Ingvard Østerhus 
 Eldrerådskonferanse på Fevik – Eva H. Sørgaard og T. Uleberg 
 Helsekonferanse Leve hele livet – Aanund Tveitå og I. Østerhus 

 
Evje, 20. november 2019 
 
 

                     Ingvard Østerhus, leiar 

 
 



    
 
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

Årsmelding for Midt-Agder PPT 2019 
Fagansatte i 2019 
- Spesialpedagog Gunhild Skomedal Eik 80 % stilling 
- Spesialpedagog Anne Gro Hansen Eidså 100% 
- Spesialpedagog Siri Røilid 100% 
- PP-rådgiver Nina Bekkhus 100% 
- PP-rådgiver Paola Campos-Betancur 100%,  
- Logoped/PP-rådgiver Elisabeth Aas-Lyngby 100%,  
- PP- rådgiver Birigt Eikeland 100% arbeid med prosjekt Kongo/flerspråklige i Vennesla,  
  finansiert via NAV-IMDi midler i Vennesla 
- Fagleder Arne Greibesland 100% 
- Psykolog Knut Leyre Olsen ca 40% tom juni da han avslutte for å bli pensjonist.  
- Logoped Bente Abusdal Tønnessen, 100%, fordelt på logopedisk direktearbeid i Vennesla 
og arbeid med prosjekt Kongo/flerspråklige i Vennesla(NAV-IMDi midler). Har hatt 
fødselspermisjon, begynte i 40% jobb i august. Privat logoped Bjarte Lie var inn som vikar en 
periode i vårsemesteret. 

Personalsituasjonen 
PPT har hatt redusert bemanning pga sykemeldinger og ubesatt stilling(fra august 2019). Det 
har vært vansker med å få kompetente søker. Vi har lyktes ved 3.gangs utlysning etter at 
rådmenn i alle tre kommuner bestemte at en 60% stilling ble utvidet til full stilling. Nytilsatt 
begynner 14.april 2020. 

Det har vært nødvendig å gjøre prioriteringer i oppgaver med fordeling av individoppdrag på 
fagleder, vikar på timesbasis Gunvor Bakklund Jacobsen og andre av PPTs medarbeidere. 
Mindre bemanningskapasitet har berørt alle skoler i alle kommuner. Vi har samarbeidet etter 
beste evne og skolene har vist forståelse for situasjonen. Nyhenviste har hatt prioritet men 
har også blitt satt på venteliste. 

Lokaler 
PPT har i ca 1,5 år hatt kontorer i et gammelt bankbygg i gågata i Vennesla pga for liten 
plass i Helsehuset. Vi flyttet inn i nye lokaler på Hunsøya 19. september og ble da 
«gjenforent» med alle i Barne- og familie-enheten. Vi har erfart at dette bidrar til større grad 
av nærhet i tverrfaglig samarbeid. Vi har fått nye moderne lokaler som vi er svært fornøyd 
med! 

Interkommunalt samarbeid 
Det er faste samarbeidsmøter med kommunene hvert halvår og rådmannsmøte hvert år som 
omhandler både PPT og Barnevern. 



Høsten 2019 tok Åseral kommune kontakt med Vennesla for å utrede samarbeid for å få 
tjenester fra PPT og barnevern. Det resulterte i at fra første 1, januar 2020 ble det inngått 
avtale med Vennesla kommune som vertskommune om å yte tjenester også til Åseral 
kommune. PPT fikk ikke ansatt noen fagperson på førstegangsutlysningen før jul. Ny 
utlysning er sendt ut i januar 2020.  

PPTs oppdrag 
Opplæringsloven § 5-6:  
Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den 
pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre 
kommunar eller med fylkeskommunen. 

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for 
å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-
psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev 
det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta. 
 
Barnehageloven §19 C: 
Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om 
spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir 
utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger. 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- 
og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov 

 
PPTs satsinger i 2019  
PPT har fortsatt et mål om gjennom relasjon og samarbeid med ledelse og personalet ha en 
felles forståelse for inkluderende tiltak. Dette gjelder for vårt arbeid i alle kommunene. Dette 
skal merkes i vårt individarbeid samt at vårt systemarbeid i stor grad synliggjør hva vi satser 
på. Det vises til punktet systemarbeid nedenfor. 

Systemrettet arbeid       
PPT har hatt som mål i 2019 å få registrert systemarbeidet i vårt digitale fagsystem. 
Oppsummert har vi ved årsskiftet 128 arbeidsoppgaver(system) som ikke er individrettet på 
henviste elever. 

Systemarbeidet gjennomfører PPT på mange nivå: 
- Kommune, samarbeidsoppgaver med rådgivere, rådmenn 
- Statped 
- Enhet for barn og familie,  
- PPTs eget utviklingsarbeid 
- Skole/barnehage 
- Læringsmiljø/avdelings-arbeid 
 
Eksempler på arbeid er:  

- Inkluderende læringsmiljø satsingen 
- Digital didaktikk og inkludering 
- School in. 
- Barn i rusfamilier 
- Skriving i alle fag (PPT deltakelse fram til juni) 



- Flerspråklige barn 
- Lederutviklingsprogram SEVU ( NTNU) 
- «Snuoperasjon» mht hva spesialundervisning skal være vurdert i forhold til god 

ordinær tilpasset opplæring 
- Interkommunalt samarbeid bl.a om hvordan og når fagarbeider- assistent benyttes 
- PPTs utvidede satsing på systemarbeid og lavterskelarbeid uten henvisning 
- Prosjektarbeid for vurdering av nytt fagsystem via IKT.Agder 
- Arbeid etter Kvellomodellen i barnehage(Iveland) 
- Kurs for pedagoger og assistenter/fagarbeidere, traumebevist omsorg, dysleksi m.fl 
- Klassemiljø- og avdelingsmiljø arbeid i flere skoler og barnehager 
- Helehetslesing  
- TPO møte/pedledermøte som arena for kompetansearbeid/veiledning og 

lavterskelarbeid 
- Nettverksarbeid 
- Skolefravær 

Individrettet arbeid 
 
Aktivt arbeid på antall personer i løpet av året 
(HK reg: Opptelling, Henvisninger,G: Kalenderår 2015-2019. O: Aktive henvisninger) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Uregistrerte 14 2 12 11         10 
Evje og Hornnes 113 118 114 119       119 
Iveland 45 48 49 54         58 
Vennesla 446 443 460 403       419 
TOTALT 619 612 636 589       608 
 
Antall nyhenvisninger     
(HK reg: Opptelling, Henvisninger, G:Kalenderår 2014-2019. O: nye henvisninger)  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Uregistrerte 6   12 8 7 
Evje og Hornnes 23 27 19 23 26 25 
Iveland 11 14 10 7 14 13 
Kristiansand   1    
Vennesla 88 75 90 113 78 98 
TOTALT 128 114 122 155 127 143 
 
Spesifiserte tall for Vennesla 
Prosjekt Kongo/flerspråklige og Logopedtjeneste inngår i tallen fra 2017. 

Antall nyhenvisninger, barnehagealder. 
(Hk. reg: Opptelling, kalenderår 16-19, Filter: barnehagenavn, O: Nye henvisninger) 

 2016 2017 2018 2019 
Uregistrerte  12 8 7 
Evje og Hornnes 2 2 2 6 
Iveland 2 1 5 4 
Vennesla 14 18 23 19 



TOTALT 28 33 38 36 
 
 
Antall aktive personer som er registrert i HK pr 31. desember 
(HK reg: Opptelling, Vårt arbeid, G:gruppering Måned , des-des. 2019,. O:Aktiv i tidsrommet) 

 Desember  
2015 

Desember  
2016 

Desember 
2017 

Desember 
2018 

Desember 
2019 

Evje og Hornnes 89 86 86 84 86 

Iveland 34 40 40 44 48 

Vennesla 324 328 362 317 358 

TOTALT 447 454 490 445 495 

 

Spesifiserte tall for Vennesla 
Fra 2017 er Logopedtjenesten og Prosjekt Kongo/flerspråklige inkludert i tallene 
ovenfor. Her spesifisert: 

 Desember 
2017 

Desember 
2018 

Desember 
2019 

Uregistrerte 5   
Logoped 22 21 27 
Prosjekt 
Kong/Flerspråklige 

16 18 26 

    
Antall avsluttede saker  
(HK reg: Opptelling, henvisninger, G:kalenderår 2014-2019, O:avslutta henvisninger) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Uregistrerte 19 12 2 10 7 3 
Evje og Hornnes 47 15 30 23 25 30 
Iveland 15 8 5 9 9 8 
Vennesla 115 94 106 136 82 68 
TOTALT 196 129 141 176 123 109 
 

Totalsummen inkluderer også personer som er uregistrert på en faktor i programmet og som derfor ikke kan plasseres på 
kommune. Det har ikke teknisk vært mulig å rette opp dette fullt ut.   

Hovedvanske 
I gruppen av inntatt barn/ungdommer har vi flere hovedvanskeområder som registreres (20 
kategorier). PPT har i flere år sett tendensen til at mange barn og ungdommer strever 
atferdsmessig, sosialt-emosjonelt. Mellom 85 - 100 av sakene registreres med dette som 
hovedvanske.(alle er ikke registrert da de kan være nyhenvist) I disse tallene ligger også 
barn helt fra barneskolealder som strever med tilstedeværelse på skolen. 

Som eksempler kan vi også nevne at vi har registrert ca 100 barn/ungdommer med 
fagvansker/generelle lærevansker, 30 med konsentrasjonsproblematikk, ca 15 med forsinket 
utvikling og 19 med dysleksi som hovedvanske. I Vennesla har alle skoler nå sertifiserte 



lærere som gjennomfører LOGOS. I Iveland holder 2 ansatte på med sertifisering. Elever 
som skal vurderes for dysleksi trenger ikke lenger henvisning til PPT i disse skolene. Etter 
utredning på skolen er rutinen at resultater drøftes med PPT og PPT er da delaktig i å sette 
diagnosen og bidrar i tiltaksdrøftinger. Mange med dysleksi kan nå få tilrettelegging innen det 
ordinære med kurs og bruk av tilgjengelighetsfunksjoner på læringsbrett eller PC. 

Kommentarer 
PPT har som et av sine delmål å jobbe mer systemrettet, I Stortingsmelding nr 6 2019 Tett 
på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO og 
Opplæringslovsutvalgets NOU framkommer mange forslag som har betydning for PPTs 
arbeid. Hovedessensen er at Midt-Agder PPTs ansatte jobber og vil jobbe mer etter 
tenkingen tett på – tidlig innsats. Vi ønsker å være tett på i skole og barnehage og kunne 
bruke mest mulig arbeidstid i læringsmiljø og i samarbeid med personalet og ledelse og 
foreldre/foresatte. Dette betyr at vi i ser behovet for å redusere sakkyndige arbeidet slev om 
det fortsatt vil være viktig å utføre med høy kvalitet, Vi mener imidlertid at tilrettelegging 
innen det ordinære / almenpedagogiske kan gi tilfredsstillende utbytte for 
flere(«Snuoperasjon»). På dette området satser vi med systemisk arbeid. Registrerte tall 
med 125 systemrette arbeidsoppgaver viser at vi er på god vei. 

Individtallene holder seg relativt stabile i Iveland, Evje og Hornnes. I Vennesla øker tallene 
for nyhenviste og aktive saker som er registrert i desember. Vennesla hadde en god økning i 
2017 mht henvisninger og aktive saker pga henvisning av saker til ny logopedstilling og 
henvisning av barn og voksne til prosjekt Kongo/ flerspråklige. Antallet nyhenviste har også 
økt dette året for disse gruppene. Før jul 2019 fikk vi i Vennesla flere nyhenviste med 
omfattende sammensatt problematikk enn det som har vært vanlig. Dette er også med å 
påvirke tallene for desember, i tillegg til at vi avsluttet færre saker i desember. Noen som 
også er naturlig etter «snuoperasjonen» i de to foregående år.  

I henvisnings-sammenheng ser vi at ikke alle nå ber om vurdering i forhold til å få en 
sakkyndig vurdering, men ønsker utredning for å kunne forstå barn bedre og gi et bedre og 
styrket tilbud. 

PPT er fortsatt bekymret for barna/elever med sammensatt problematikk bl. a med atferd- 
sosial emosjonell problematikk. Vi merker stort behov for veiledning for at de voksne skal 
klare å stå i rollen som varme og grensesettende voksne. Det vil bl.a si at alle har en 
systemteoretisk forståelse for barn/elever og jobber ut fra traumebevisst omsorgstenking. 

Når vi ser på tallene for individ og systemarbeid samtidig som vi har hatt ekstra lav 
bemanning, så må ansatte berømmes for innsatsen også dette året. Dette er over grensen 
av hva vi klarer over noe tid. Systemarbeidet vokser, antall barn med 
spesialundervisningsbehov har gått noe ned men fortsatt trenges vi på individnivå for å gi 
hjelp til å forstå enkeltbarn. Noe av dette kan gjøres på lavterskel ved å være tetter på med 
tidlig innsats men det vil være behov fortsatt for individhenvisning. 

Hvis Stortingsmeldingen går igjennom skal det satses på mer kompetanseheving i PPT. 
Dette er viktig, men undertegnede ser med bekymring på omfanget av dette sett i 
sammenheng med hva vi nå utretter og har plan om. Arbeid med mulig morganisering av 
PPT fra august 2020 skal gjennomføres. Dette med bakgrunn i:  
- økning av stilling med 60% 
- oppstart av interkommunalt samarbeid med Åseral fra 1. januar 2020, med  



  skolekontakter og barnehagekontakt 
- fagleder har for stort arbeidsmengde og skal avvikle oppgavene som skolekontakt 
  og saksansvarlig for skolebarn. Fagleder skal heller bidra i saker der det kreves    
  flere ved behov. 
- privatskolen Oasen starter opp i august 2020 og skal ha tjenester fra PPT 
- Tidlig innsats – tett på satsing 

Bemanningsmessig trenger Midt-Agder PPT fortsatt styrking for utvikling av nåværende 
oppgaver og nye. Undertegnede var skuffet over at Stortingsmeldingen ikke har gått inn for 
det som Nordahl-utvalget foreslo mht styrking nasjonalt med flere fagpersoner i PPT.  

Dette gjelder også selv om vi har fått utvidet en stilling med 60% og startet interkommunalt 
samarbeid med Åseral 1. januar 2020.  

For Vennesla gjelder også bekymringen om at logopedstillingen på 100% ennå ikke  har blitt 
tatt inn i budsjett etter fler saksframlegg. 

Vi går inn i et nytt år med tro på at PPT fortsatt skal bidra på mange områder for barn og 
unge. PPT er en viktig del av laget rundt barnet og eleven og vil samarbeide med mange 
faggrupper og profesjoner. 

 

 

Vennesla 29.02.20 
Arne Greibesland,  
fagleder PPT  
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Vår dato Deres dato Saksbehandler   
17.02.2020  

    
Kristin Andresen 

  800 80 000 Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  91765598 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/6816957 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Evje og Hornnes kommune 
post@e-h.kommune.no 
  
 
 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Evje og 
Hornnes kommune 
 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 

Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Dette betyr at 
Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 

Formålet med kontrollen er å avklare: 
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. 

Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapport for Evje og Hornnes: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 
0,64 0,69 0,68 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt dette innen fastsatt frist.  

Årsregnskapet for Evje og Hornnes kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og 
avgiftsinngang1 til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og 
videresending plassering mellom kommuner på kr 350 933 905 og utestående restanser2 på kr 4 313 926.  

Innkrevingsresultater 

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Evje og Hornnes kommune.  

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

 
Innbetalt av 
sum krav 
samlet for hele 
landet 
2019 (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2017 96,50 % 99,81 % 96,45 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,95 % 99,59 % 99,96 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 99,50 % 100,00 % 99,57 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,95 % 100,00 % 100,00 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 98,50 % 100,00 % 95,48 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,90 % 99,72 % 99,86 % 99,84 % 

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av 
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  

Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  

Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

Arbeidsgiverkontroll  

En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av 
vedlegget til denne kontrollrapporten.  

 

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Dette er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i 
kommunen. Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten 
fra 1. juni 2020.  

Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos 
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et 
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 

 

Med hilsen 

Frode Gunleksen 
underdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Sondre Dukefoss 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
 
 
Kopi til:  Skatteoppkreveren for Evje og Hornnes kommune 

Kontrollutvalget for Evje og Hornnes kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Evje og Hornnes kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar)

Skatteoppkrevernes egenrapportert resultater. pr. kommune

Kommune 
nummer

  Navn på deltagende kommuner Kontrollordning eller kontroll i egen regi Navn på kontor i 2019
Resultat AGK pr. 
31.12.2019

0101  Halden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     3,2 %
0104  Moss SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moss kemnerkontor                       5,0 %
0105  Sarpsborg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sarpsborg kemnerkontor                  5,1 %
0106  Fredrikstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0111  Hvaler SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0118  Aremark SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     0,0 %
0119  Marker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0121  Rømskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0122  Trøgstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0123  Spydeberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0124  Askim SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0125  Eidsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0127  Skiptvet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0128  Rakkestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rakkestad skatteoppkreverkontor         6,3 %
0135  Råde SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0136  Rygge SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0137  Våler (Østf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0138  Hobøl SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0211  Vestby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0213  Ski SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0214  Ås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0215  Frogn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0216  Nesodden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesodden skatteoppkreverkontor          5,7 %
0217  Oppegård SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0219  Bærum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0220  Asker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0221  Aurskog-Høland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0226  Sørum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0227  Fet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0228  Rælingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0229  Enebakk SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0230  Lørenskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lørenskog kemnerkontor                  5,7 %
0231  Skedsmo SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0233  Nittedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %

Generelt om skatteetatens styring og kontroll av arbeidsgiverkontrollen:

Skatteetaten har i 2019 gjennomført styringsmøter med følgende skatteoppkrevere/arbeidsgiverkontrollenheter:
Alta, Trondheimsregionen, Bodø, Tromsø, Bergen, Førde, Sandefjord, Grenland, Agder, Drammen, Haugaland, Sør- og Midt-Rogaland og Kongsberg.
Disse enhetene utfører til sammen arbeidsgiverkontroll for 111 kommuner. I tillegg er det flere av kontorene som selger ytterligere kontroller til andre kommuner.

Ovennevnte kontorer er plukket ut etter en helhetlig risikovurdering, hvor sentrale kriterier bl.a. har vært størrelse og geografisk spredning. Et viktig formål med møtene har fra Skatteetatens side vært å bli kjent 
med arbeidsgiverkontrollenhetene over hele landet, etter at ansvaret for Skatteetatens styring og kontroll av skatteoppkreverne ble gjort landsdekkende fra 1. januar 2019. Temaer for styringsmøtene har bl.a. vært 
status, utfordringer, kompetanse og utvikling på arbeidsgiverkontrollområdet. 

Resultatene i tabellen under viser prosentvis andel av arbeidsgiverne i kommunen som er kontrollert i 2019. Kravet er at 5 % av arbeidsgiverne skal kontrolleres.



0234  Gjerdrum Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0235  Ullensaker Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %
0236  Nes (Ak.) Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0237  Eidsvoll Øvre Romerike AGK Eidsvoll kemnerkontor                   5,1 %

0238  Nannestad Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %

0239  Hurdal Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %
0301  Oslo kommune SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Oslo kemnerkontor                       5,1 %

0402  Kongsvinger Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %
0403  Hamar SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %
0412  Ringsaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringsaker kemnerkontor                  2,0 %
0415  Løten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Løten skatteoppkreverkontor             5,4 %
0417  Stange SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %

0418  Nord-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0419  Sør-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0420  Eidskog Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %

0423  Grue Kongsvinger kemnerkontor Grue skatteoppkreverkontor              5,5 %

0425  Åsnes Innlandet Øst Åsnes skatteoppkreverkontor             5,1 %

0426  Våler (Hedm.) Innlandet Øst Våler kommunekassererkontor             5,1 %

0427  Elverum Innlandet Øst Elverum skatteoppkreverkontor           5,1 %

0428  Trysil Innlandet Øst Trysil skatteoppkreverkontor            5,1 %

0429  Åmot Innlandet Øst Åmot skatteoppkreverkontor              5,1 %

0430  Stor-Elvdal Innlandet Øst Stor-Elvdal skatteoppkreverkontor       5,1 %

0432  Rendalen Fjellregionen Rendalen skatteoppkreverkontor          1,8 %

0434  Engerdal Innlandet Øst Engerdal skatteoppkreverkontor          5,1 %

0436  Tolga Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,0 %

0437  Tynset Fjellregionen Tynset skatteoppkreverkontor            1,1 %

0438  Alvdal Fjellregionen Alvdal skatteoppkreverkontor            0,0 %

0439  Folldal Fjellregionen Folldal skatteoppkreverkontor           0,0 %

0441  Os (Hedm.) Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,8 %
0501  Lillehammer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0502  Gjøvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gjøvik skatteoppkreverkontor            5,1 %

0511  Dovre Nord-Gudbrandsdal Dovre skatteoppkreverkontor             5,9 %

0512  Lesja Nord-Gudbrandsdal Lesja kommunekassererkontor             6,3 %

0513  Skjåk Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0514  Lom Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0515  Vågå Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0516  Nord-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %

0517  Sel Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0519  Sør-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0520  Ringebu SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0521  Øyer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0522  Gausdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0528  Østre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Østre Toten skatteoppkreverkontor       5,3 %
0529  Vestre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0532  Jevnaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0533  Lunner SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0534  Gran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0536  Søndre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0538  Nordre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordre Land skatteoppkreverkontor       5,1 %



0540  Sør-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0541  Etnedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0542  Nord-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0543  Vestre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0544  Øystre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0545  Vang SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0602  Drammen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0604  Kongsberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0605  Ringerike SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         4,8 %
0612  Hole SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         3,6 %
0615  Flå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0616  Nes (Busk.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0617  Gol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0618  Hemsedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0619  Ål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0620  Hol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %

0621  Sigdal Eiker Sigdal kommunekassererkontor            4,9 %

0622  Krødsherad Eiker Krødsherad skatteoppkreverkontor        8,6 %
0623  Modum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Modum kommunekassererkontor             5,0 %

0624  Øvre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             5,6 %

0625  Nedre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             7,1 %
0626  Lier SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lier kemnerkontor                       5,0 %
0627  Røyken SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0628  Hurum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0631  Flesberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0632  Rollag Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0633  Nore og Uvdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0701  Horten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Horten kemnerkontor                     5,1 %
0704  Tønsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0710  Sandefjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Sandefjord          5,1 %
0711  Svelvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0712  Larvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Larvik kommune      3,1 %
0713  Sande (Vestf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0715  Holmestrand SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0716  Re SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0729 Færder SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Færder                       7,2 %

0805  Porsgrunn Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0806  Skien Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0807  Notodden Kongsbergregionen Notodden skatteoppkreverkontor          5,3 %

0811  Siljan Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0814  Bamble Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Bamble skatteoppkreverkontor            5,2 %

0815  Kragerø Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0817  Drangedal Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0819  Nome Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Nome skatteoppkreverkontor              4,4 %

0821  Bø (Telem.) Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Bø skatteoppkrevjarkontor               4,4 %

0822  Sauherad Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Sauherad skatteoppkreverkontor          4,4 %

0826  Tinn Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0827  Hjartdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0828  Seljord Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Seljord skatteoppkrevjarkontor          4,4 %



0829  Kviteseid Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0830  Nissedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0831 Fyresdal Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Fyresdal skatteoppkrevjarkontor         4,4 %
0833  Tokke SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tokke kommunekasserarkontor             5,3 %

0834  Vinje Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Vinje skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

0901  Risør Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0904  Grimstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0906 Arendal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0911  Gjerstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0912  Vegårshei Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0914  Tvedestrand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0919  Froland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0926  Lillesand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0928  Birkenes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

0929  Åmli Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0935  Iveland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Iveland skatteoppkreverkontor           5,2 %

0937  Evje og Hornnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0938  Bygland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0940  Valle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0941  Bykle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

1001  Kristiansand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1002  Mandal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1003 Farsund Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1004  Flekkefjord Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1014  Vennesla Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Vennesla skatteoppkreverkontor          5,2 %

1017  Songdalen Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1018  Søgne Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Søgne skatteoppkreverkontor             5,2 %

1021  Marnardal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1026  Åseral Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Åseral skatteoppkrevjarkontor           6,3 %

1027  Audnedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       6,3 %

1029  Lindesnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Lindesnes skatteoppkreverkontor         5,3 %

1032  Lyngdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       5,0 %

1034  Hægebostad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,2 %

1037  Kvinesdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1046  Sirdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,3 %

1101  Eigersund Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1102  Sandnes Sandnes og Strand Sandnes kemnerkontor                    5,0 %

1103  Stavanger Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1106  Haugesund Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1111  Sokndal Stavanger Sokndal kommunekassererkontor           5,5 %

1112  Lund Stavanger Lund skatteoppkreverkontor 5,5 %

1114  Bjerkreim Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1119  Hå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1120  Klepp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1121  Time SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1122  Gjesdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1124  Sola SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sola skatteoppkreverkontor              5,0 %

1127 Randaberg Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %



1129  Forsand Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1130  Strand Sandnes og Strand Strand skatteoppkreverkontor            5,1 %

1133  Hjelmeland Stavanger Strand skatteoppkreverkontor            5,5 %

1134  Suldal Haugaland IKS Suldal skatteoppkrevjarkontor           5,1 %

1135  Sauda Haugaland IKS Sauda skatteoppkreverkontor             5,1 %

1141  Finnøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1142  Rennesøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1144  Kvitsøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1145  Bokn Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1146  Tysvær Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1149  Karmøy Haugaland IKS Karmøy kemnerkontor                     5,1 %

1151  Utsira Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1160  Vindafjord Haugaland IKS Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 5,1 %

1201  Bergen Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Bergen                       4,3 %

1211  Etne Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 2,7 %

1216  Sveio Haugaland IKS Sveio skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1219  Bømlo Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Bømlo skatteoppkrevjarkontor            5,2 %

1221  Stord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Stord skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1222  Fitjar Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fitjar skatteoppkrevjarkontor           5,2 %

1223  Tysnes Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkreveren i Tysnes              5,1 %

1224  Kvinnherad Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvinnherad skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1227  Jondal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Jondal kommunekasserarkontor            5,2 %

1228  Odda Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Odda skatteoppkreverkontor              5,0 %

1231  Ullensvang Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ullensvang skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1232  Eidfjord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Eidfjord skatteoppkrevjarkontor         5,7 %

1233  Ulvik Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ulvik heradskasserarkontor              5,7 %

1234  Granvin Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Granvin skatteoppkrevjarkontor          4,2 %

1235  Voss Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Voss skatteoppkrevjarkontor             3,4 %

1238  Kvam Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvam skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1241  Fusa Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fusa kommunekasserarkontor              5,3 %

1242  Samnanger Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkrevjaren i Samnanger          5,2 %

1243  Os (Hord.) Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Os                           3,2 %

1244  Austevoll Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Austevoll skatteoppkrevjarkontor        1,5 %

1245  Sund Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1246  Fjell Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1247  Askøy Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Askøy kemnerkontor                      5,0 %

1251  Vaksdal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vaksdal skatteoppkrevjarkontor          5,9 %
1252  Modalen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1253  Osterøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1256  Meland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1259  Øygarden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %
1260  Radøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1263  Lindås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1264  Austrheim Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1265  Fedje Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1266  Masfjorden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Masfjorden skatteoppkrevjarkontor       5,6 %
1401  Flora SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flora kemnerkontor                      5,0 %
1411  Gulen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gulen skatteoppkrevjarkontor            4,8 %



1412  Solund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Solund skatteoppkrevjarkontor           5,6 %

1413  Hyllestad Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Hyllestad skatteoppkrevjarkontor        4,5 %

1416  Høyanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Høyanger skatteoppkrevjarkontor         1,3 %

1417 Vik Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1418  Balestrand Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Balestrand kommunekasserarkontor        1,4 %

1419  Leikanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Leikanger kommunekasserarkontor         0,0 %

1420  Sogndal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Sogndal skatteoppkrevjarkontor          3,8 %

1421 Aurland Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1422  Lærdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1424  Årdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Årdal skatteoppkrevjarkontor            1,3 %

1426  Luster Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Luster skatteoppkrevjarkontor           3,1 %

1428  Askvoll Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Askvoll skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1429  Fjaler Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Fjaler skatteoppkrevjarkontor           4,5 %

1430  Gaular Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1431  Jølster Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1432  Førde Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1433  Naustdal Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %
1438  Bremanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bremanger skatteoppkrevjarkontor        2,2 %
1439  Vågsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågsøy skatteoppkreverkontor            5,1 %
1441  Selje SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Selje skatteoppkrevjarkontor            2,7 %
1443  Eid SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1444  Hornindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hornindal kommunekasserarkontor         ikke rapp. iht. frist
1445  Gloppen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1449  Stryn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Stryn skatteoppkrevjarkontor            ikke rapp. iht. frist

1502  Molde Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1504  Ålesund Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1505  Kristiansund Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,0 %
1511  Vanylven SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vanylven skatteoppkrevjarkontor         4,5 %

1514  Sande (M. og R.) Nordre Sunnmøre Sande skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

1515  Herøy (M. og R.) Nordre Sunnmøre Herøy skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1516  Ulstein Nordre Sunnmøre Ulstein skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1517  Hareid Nordre Sunnmøre Hareid skatteoppkrevjarkontor           4,9 %

1519  Volda Nordre Sunnmøre Volda skatteoppkrevjarkontor            6,9 %

1520  Ørsta Nordre Sunnmøre Ørsta skatteoppkrevjarkontor            3,3 %

1523  Ørskog Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1524  Norddal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1525  Stranda Nordre Sunnmøre Stranda skatteoppkrevjarkontor          3,2 %

1526  Stordal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1528  Sykkylven Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1529  Skodje Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1531  Sula Nordre Sunnmøre Sula skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1532  Giske Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1534  Haram Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1535  Vestnes Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1539  Rauma Nordmøre kemnerkontor Rauma skatteoppkreverkontor             5,0 %

1543  Nesset Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1545  Midsund Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1546  Sandøy Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %



1547  Aukra Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1548  Fræna Romsdal Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,0 %

1551  Eide Nordmøre kemnerkontor Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,7 %

1554  Averøy Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,1 %

1557  Gjemnes Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %

1560  Tingvoll Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,2 %

1563  Sunndal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   5,2 %
1566  Surnadal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Surnadal skatteoppkrevjarkontor         4,9 %

1571  Halsa Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,3 %

1573  Smøla Nordmøre kemnerkontor Smøla kemnerkontor                   4,8 %

1576  Aure Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %
1804  Bodø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1805  Narvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Narvik                       3,5 %
1811  Bindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bindal skatteoppkreverkontor            0,0 %
1812  Sømna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sømna kommunekassererkontor             5,0 %
1813  Brønnøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Brønnøy kemnerkontor                    5,4 %
1815  Vega SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vega skatteoppkreverkontor              3,7 %
1816  Vevelstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1818  Herøy (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1820  Alstahaug SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1822  Leirfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1824  Vefsn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1825  Grane SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Grane skatteoppkreverkontor             4,3 %
1826  Hattfjelldal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1827  Dønna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1828  Nesna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1832  Hemnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hemnes skatteoppkreverkontor            4,7 %
1833  Rana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rana skatteoppkreverkontor              5,0 %
1834  Lurøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1835  Træna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1836  Rødøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1837  Meløy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meløy skatteoppkreverkontor             3,4 %
1838  Gildeskål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1839  Beiarn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1840  Saltdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Saltdal skatteoppkreverkontor           2,2 %
1841  Fauske – Fuossko SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fauske skateoppkreverkontor 2,2 %
1845  Sørfold SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       2,2 %
1848  Steigen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1849  Hamarøy – Hábmer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1850  Divtasvuodna – Tysfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1851  Lødingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1852  Tjeldsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1853  Evenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1854  Ballangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1856  Røst SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1857  Værøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 3,2 %
1859  Flakstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flakstad skatteoppkreverkontor          4,6 %
1860  Vestvågøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Vestvågøy kommune   5,2 %
1865  Vågan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 2,4 %
1866  Hadsel SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hadsel skatteoppkreverkontor            2,8 %



1867  Bø (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1868  Øksnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Øksnes skatteoppkreverkontor            2,2 %
1870  Sortland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1871  Andøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Andøy skatteoppkreverkontor             5,0 %
1874  Moskenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moskenes skatteoppkreverkontor          5,7 %
1902  Tromsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tromsø kemnerkontor                     5,0 %
1903  Harstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Harstad kemnerkontor                    4,9 %
1911  Kvæfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvæfjord skatteoppkreverkontor          4,1 %
1913  Skånland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skånland skatteoppkreverkontor          2,5 %
1917 Ibestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ibestad kommunekassererkontor           0,0 %
1919  Gratangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %
1920  Loabák – Lavangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1922  Bardu Midt-Troms Bardu skatteoppkreverkontor 1,2 %
1923  Salangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1924  Målselv Midt-Troms Målselv skatteoppkreverkontor 1,2 %

1925  Sørreisa Midt-Troms Sørreisa skatteoppkreverkontor          1,2 %

1926  Dyrøy Midt-Troms Dyrøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1927  Tranøy Midt-Troms Tranøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1928  Torsken Midt-Troms Torsken skatteoppkreverkontor 1,2 %

1929  Berg Midt-Troms Berg skatteoppkreverkontor 1,2 %

1931  Lenvik Midt-Troms Lenvik kemnerkontor                     1,2 %
1933  Balsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Balsfjord skatteoppkreverkontor         5,2 %
1936  Karlsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karlsøy skatteoppkreverkontor           0,0 %

1938  Lyngen Kåfjord  Lyngen kommunekassererkontor            1,3 %

1939  Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono Kåfjord  Storfjord skatteoppkreverkontor         3,2 %

1940  Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono Kåfjord  Kåfjord/Gáivuotna kommunekassererkontor 1,8 %

1941  Skjervøy Kåfjord  Skjervøy skatteoppkreverkontor          1,6 %

1942  Nordreisa Kåfjord  Nordreisa skatteoppkreverkontor         1,6 %
1943  Kvænangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvænangen skatteoppkreverkontor         3,8 %
2002  Vardø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vardø skatteoppkreverkontor             0,0 %
2003  Vadsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vadsø kommunekassererkontor             0,0 %
2004  Hammerfest SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2011  Guovdageaidnu –Kautokeino SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kautokeino/Guovdageaidnu skatteoppkr.kontor 5,0 %
2012  Alta SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Alta skatteoppkreverkontor              2,9 %
2014  Loppa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Loppa skatteoppkreverkontor             2,7 %
2015  Hasvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hasvik skatteoppkreverkontor            5,8 %
2017  Kvalsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2018  Måsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Måsøy skatteoppkreverkontor             0,0 %
2019  Nordkapp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,1 %
2020  Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Porsanger/Porsagu skatteoppkreverkontor 2,9 %
2021  Kárášjohka – Karasjok SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karasjok/Karasjohka skatteoppkreverktr. 4,9 %
2022  Lebesby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lebesby skatteoppkreverkontor           4,8 %
2023  Gamvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gamvik skatteoppkreverkontor            4,3 %
2024  Berlevåg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Berlevåg kommunekassererkontor          6,8 %
2025  Deatnu Tana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tana/Deatnu skatteoppkreverkontor       0,5 %
2027  Unjárga – Nesseby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesseby/Unjárga skatteoppkreverkontor   ikke rapp. iht. frist
2028  Båtsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Båtsfjord skatteoppkreverkontor         2,7 %
2030  Sør-Varanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Varanger skatteoppkreverkontor      5,3 %

5001 Trondheim Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %



5004 Steinkjer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5005 Namsos Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5011 Hemne Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Hemne kemnerkontor                      5,3 %

5012 Snillfjord Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        3,4 %

5013 Hitra Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,8 %

5014 Frøya Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,2 %

5015 Ørland Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5016 Agdenes Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,9 %

5017 Bjugn Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5018 Åfjord Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5019 Roan Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5020 Osen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5021 Oppdal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   4,9 %

5022 Rennebu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Rennebu skatteoppkreverkontor           5,0 %

5023 Meldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %

5024 Orkdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,4 %

5025 Røros Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,3 %

5026 Holtålen Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,5 %

5027 Midtre Gauldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5028 Melhus Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5029 Skaun Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5030 Klæbu Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %

5031 Malvik Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5032 Selbu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5033 Tydal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5034 Meråker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meråker skatteoppkreverkontor           4,9 %

5035 Stjørdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5036 Frosta Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5037 Levanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   5,1 %
5038 Verdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   4,9 %
5039 Verran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor     3,8 %

5040 Namdalseid Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5041 Snåase - Snåsa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5042 Lierne Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5043 Raarvihke - Røyrvik Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5044 Namsskogan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Namsskogan kommunekassererkontor        6,1 %
5045 Grong SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5046 Høylandet Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5047 Overhalla Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5048 Fosnes Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5049 Flatanger Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5050 Vikna Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5051 Nærøy Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5052 Leka Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %
5053 Inderøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5054 Indre Fosen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5061  Rindal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %



Antall 
kommuner

422
Antall SKO-kontor

422

Antall 
kommuner i 
AGK-ordning

235
Landsprosent av manuelt innrapporterte
resultater iht. grunnlag (opplysningspliktige) 4,7 %

Antall 
kommuner med 
egen AGK

187
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