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PS 49/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 04.06.2020 50/2020 

Kommunestyret   

 

Årsregnskap og årsberetning 2019 - Lyngdal kultursenter KF 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Kommunestyret vedtar å godkjenne årsregnskap og årsberetning 2019 for Lyngdal kultursenter KF. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Etter § 16 i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale 
foretak, skal foretakets styre avlegge årsregnskapet innen 15. februar og årsberetningen innen 31. mars. 
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets 
slutt.  
 
Da det kommunale foretaket ble nedlagt fra og med 1.1.2020, er særregnskap og årsberetning for 2019 
signert av kommunedirektøren.  
Det vises til vedlagte årsberetning, regnskap, revisjonsberetning samt særutskrift av kontrollutvalgets 
behandling.  
 
Revisjonsberetning og behandlingen i kontrollutvalget er uten merknader.  
 
 

SAKSFRAMLEGG
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Vurdering: 
Årsregnskapet for 2019 for Lyngdal kultursenter KF er gjort opp i balanse.  
 
Konklusjon: 
 
Kommunestyret vedtar å godkjenne vedlagte årsregnskap og årsberetning.  
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Årsberetning -Lyngdal kultursenter KF  -  2019

Aktivitetsnivået i Lyngdal Kultursenter KF
Aktiviteten  i  Lyngdal Kulturhus har vært relativt lik som året før. Besøkstallet derimot har gått
noe ned både for biblioteket og for kinoen. Det totale besøkstallet i  2019  var på  133 217.
Tilsvarende tall for  2018  var 130 010  — en oppgang på  2,5%.

Lyngdal kommunestyre vedtok  6.9.2018  å oppløse det kommunale foretaket Lyngdal

kultursenter KF med virkning fra og med 1.1.2020. Fra samme tidspunkt ble foretakets

virksomhet og ansatte innlemmet i Lyngdal kommune. Styret har avsluttet sin funksjonstid, og

årsberetning og regnskap for  2019  avleveres av kommunedirektør.

Styre
Styret for Lyngdal Kultursenter KF har i  2019  bestått av: Kirsti Tønnessen (leder), Tordis A.

Blørstad (nestleder), Bernt Mushom [medlem) Kari Abrahamsen (medlem), Ådne Fardal Klev

(medlem), Torrey Nørsett (medlem), og Karen Reisvaag (ansattes representant). Kultursjef jan

Seland har vært styrets sekretær. Anja Kath-Sundnes har møtt som fast vara for Torrey Nørsett i

2019.

Administrasjon /ansatte
Lyngdal kultursenter KF administreres fra kulturkontoret, som har sine lokaler i kulturhuset.

Her er 5,8 årsverk samlet: Kultursjef, kulturkonsulenter, kinosjef, teknisk leder og

kontormedarbeider. Kultursjefen er daglig leder for foretaket.

Foretaket harf l ende ansatte:

Administrasjon / økonomi:  1,8  årsverk

Teknisk: 1,75  årsverk

Kulturkonsulenter: 2,5 årsverk

Biblioteket: 3,92  årsverk

Ungdomsklubben Rocky: 0,8 årsverk

Kino/kiosk: 2,2 årsverk

Totalt 13 årsverk fordelt på 23 ansatte.

Likestilling, diskriminering og etikk

Av 23 ansatte er  8  kvinner og 15  menn. Ved alle ansettelser i foretaket vurderes både

likestillingsaspektet og inkluderingshensynet. Lyngdal Kultursenter KF er opptatt av et

inkluderende arbeidsliv, og har blant annet lagt til rette for flere tiltaksplasser gjennom NAV.

Lyngdal kultursenter følger Lyngdal kommunes etiske retningslinjer hvor ILO-konvensjonen er

lagt til grunn. Som et ledd i kommunens etiske retningslinjer har Lyngdal kommune også innført

frivillig registrering av ledere og nøkkelpersoner i styrevervregisteret. Dette omfatter også

ledere av kommunale foretaki kommunen.

Styret i foretaket har ikke vurdert behovi  2020  da foretaket ble nedlagt med virkning fra og med

1.1.2020.

1 LYNGDAL KOMMUNE
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Internkontroll /sykefravær

Foretaket har et eget internkontrollsystem. Daglig leder er ansvarlig for forvaltning og

oppfølging av dette. Daglig leder er ansvarlig for oppfølging av sykemeldte. Det finnes eget

internkontrollsystem for brannsikkerhet. Foretaket er ansvarlig for opplæring i brannvern for

egne ansatte, samt for ansatte som er leietakere i bygget (Jonas B. Gundersen og Veksti

Lyngdal].

Det er utviklet et eget avviksskjema hvor ansatte kan rapportere inn

avvik/hendelser/forbedringsforslag osv. Skjemaet er tilgjengelig gjennom Aspit Driftssenter.

Når det gjelder varslinger benyttes skjemaet til Lyngdal kommune som er tilgjengelig via

Compilo.

Sykefraværet for  2019  var på 3,6  %  Fraværet fordelte seg slik:

Kortidsfravær  (1-16  dager): 0,8%

Langtidsfravær(>16 dager): 2,8%.

Målet til Lyngdal kultursenter KF er at sykefraværet skal være under 4 %. Målsettingen tilsvarer

Lyngdal kommunes målsetting for skolesektoren/teknisk sektor. Sykefraværet i  2019  er godt

under målsettingen, noe som ser svært gledelig.

Økonomi
Regnskapet er gjort opp i balanse. Imidlertid er regnskapet avsluttet med et merforbruk på

78  386 kr. Det er gjort strykninger i henhold til regnskapsforskriftens §9, og i forbindelse med

avslutningen av regnskapet er avsetning til disposisjonsfond strøket med tilsvarende beløp.

Dermed gjøres regnskapet opp i balanse. Det vises til note  9  i regnskapet.

Utvalgte tall fra driftsreggnskapetzdlg 9

Nøkkeltall Regnskap Budsjett"

Brutto driftsresultgattggggggg g g 44 441 gg110g0g00gg
Netto driftsresultat g g g g fl  g  341201 253 000  3
Regnskapsmgessiggmindre/merforbruk g g0  H  gg g  0  å

Utrqlgtä utgzftefvg inntekterfra detaUre9nS£<ap,e,tT 7 T
Diverse kostnader 2019

.E.lzs=xg.iz..<zr.pvarming . - ---t ,--,2,OZ.4.2..5,. ...  , .".--
Bøker og media, bibliotek. g g g  323 407

.lils.l.äudsi..9.rga.nisasione? . .- ...--.1.3,1.å.23.6.f'i.. . -,, ",...
Annofisering/markedsføring. . .. 294.258.

*Kommunestyret bevilget  666  000 kr. ogforeninger  20219.

overført til kultursenterets budsjett, og tildelingen ble gjort av kultursenterets styre.

2 LYNGDAL KOMMUNE
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å Diverse inntekter a a 2019

Billettinntekter kiuo og kulturhus a  3 686226 a

Kiösksälg; Kitii?» å f . ‘"7 " å i033 1.20- ..
Reklameinntekter kino 83  840 a
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Driftsinntektene for foretaket var på  20 983  351  kr.  Budsjettet var på  20  357 107 kr. Avviket på

626  244 kr Vises  i  tabellen  under.  Etter tabellen gis en redegjørelse for avviket.

Driftsinntekter a a] Regnskap 19

..A1151r93alg3t ag 1§e,in:1t91£t,er - 5825 393
Overføringer med krav til 2 411 246

motytelse!" . . . .
Overføringer uten krav til 12 746 563

pmotytelser W aa w a p a

aaSufma H" __ 20  983351

«Andre salgs- og leieinntekter»

å å Budsjett19 å ,, l? Avvik  '

. 5379. 000.  ........fl.4.0.,3.93,..
2  142  000 269 246

12836  107 89  544

Avviket for posten skyldes i hovedsak at inntekter fra billettsalg til scenearrangementer gikk

bedre enn budsjettert. Inntektene var her 348  000  kr høyere enn budsjettert.

«Overføringer med krav til motytelser»

Avviket er i all hovedsak knyttet til for lavt budsjettert refusjon av sykepenger og feriepenger fra

staten, samt for lavt budsjettert refusjon fra stat og fylke. Refusjon av sykepenger  /  feriepenger

var 101  000  kr. for lavt budsjettert, mens refusjon fra stat og fylke var 125  000  kr for lavt

budsjettert. Dette gjelder blant annet tilskudd til den kulturelle skolesekken samt tilskudd fra

staten på 50  000  kr. til prosjekt på fritidsklubben som ikke har blitt tilsvarende justert i

budsjettet.

«Overføringer uten krav til motytelser»

Regnskapsposten gjelder utelukkende overføring fra Lyngdal kommune til foretaket. Avviket

skyldes at rentekostnadene ble lavere enn budsjettert, og dermed ble overføringen fra

kommunen til foretaket redusert.

Driftsutgiftene var på 21 027 792 kr, mens budsjettet var på 20 247  107.  Avviket på 780 685 kr.

vises i tabellen under:

Driftsutgifter Regnskap 19 Budsjett 19 Avvik

Lønnsutgifter " i i * __ _ i i §2_7W§Z§i ”  7  188107, _  "139  769

Sosiale utgifter 1 982  283 1 904  000 78 2873

Varer/tjenester som inngåri egen 7 656 584 7 248  000 408 584

,. .. - . .
Varer/tjenester som erstatter egen 96 180 20  000 76 180

ti-Prod:  7T? 7 7 T -. . . .
..Q.Y0£i9ri.ng€f, ,, 2  174 773 2 107 000 167.773";

3_AY.§l<I§YLi[1,g9£._-__.._. . .- .-.....-...1-7..90..096 .. 1 780 000 i 10 096 =
  sumdriftsutgirter . - 21 027 792 u  .. 20247107  . ..7.80 685;

LYNGDAL KOMMUNE3
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Driftsutgiftene har et totalt avvik  på  780 685 kr (merforbruk). Det største avviket  innen

driftsutgiftene ligger  på  posten Varer/tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon. Dette er
«ordinære driftsutgifter» hvor de fleste av foretakets kostnader bokføres. Denne har et

overforbruk  på  408 584 kr. 150 000 av dette avviket skyldes uforutsette utgifter knyttet til
service/reparasjon  på  ventilasjonssystemet på kulturhuset.  I  tillegg er 150 000 kr av avviket
knyttet til høyere kostnader til arrangementsavvikling (honorarer etc). Dette beløpet burde vært
justert underveis, og sett  opp mot økte inntekter fra billettsalget på kulturhuset. Det ble også
bokført 50 000 kr. i utgifter på fritidsklubben til prosjektet som mottok statlig støtte. Her ble det
ikke foretatt budsjettendring, og både utgiftene og inntektene til dette prosjektet [ref. avsnitt  på

side 3) generer dermed avvik  på  både pluss- og minussiden i regnskapet. Utover det som er
nevnt i dette avsnittet anses avvikene som mindre, og disse kommenteres ikke spesifikt.

Fond —avsetning til fond

Følgende avsetninger til fond er gjorti 2019:

Avsetninger å å gg g g g g g Regnskap 1g9ggg g Budsjett 19 g M Avvik

Avsatt til disposisjonsfond (fjorårets 298 259* 308 259 10 000*

Overskudd? .. . . . . . - . . . .
Avsatttilbniædnsäf9nd. . . . . . ......40.18.5. 40 000 - . 185.

Mindreforbruki  2018 var på 293 259 kr. Av dette vedtok styret  å  sette av 35 000 kr. til
kulturminneplan. Resterende beløp, 258 259 kr. ble avsatt  på  disposisjonsfond i 2019-
budsjettet.  I  tillegg ble det budsjettert med en avsetning til olsokfondet på 50 000 kr. Til sammen
308 259. Samtidig vedtok styret at 10 000 av disse 50 000 skulle holdes tilbake til klagesaker i
forbindelse med tildeling av kulturmidler. Det ble derfor kun avsatt 40 000 kr, og dermed vises

et avvik på 10 000 kr. i regnskapet.

*Grunnet strykningsregel (regnskapsforskriften § 9) er det foretatt en strykning på  78 386 kr av
det beløpet som opprinnelig ble avsatt til disposisjonsfond. Dette for å dekke opp et merforbruk
på  tilsvarende beløp. Etter strykninger står man igjen med en avsetning til disposisjonsfond  på

219 872 kr. Avviket etter strykning utgjør dermed 88 387 kr.

Fond — bruk avfond

Tabellen under viser detaljert utdrag fra posten «bruk av disposisjonsfond»:

åfnrukjävdifspöäiäjohåföhdåå å å å å  "Rggnskap 81798 å  Budsjett 819 "
Tildelinger fra Olsokfondet 54 100 58 000 3 900

1“n”n.*i;;;;p*a; å å 13670156* fiåöffbloo  å  ” fo
Utskifting agvvindugerg g g g 100000 100000 åg g g OW

Sumj " " å å  .. .. 000; f”... ff3f9.00f
Bakgrunnen for avviket  på  3 900 kr, er at Olsokfondet består av to deler, en del  på

disposisjonsfond, og en del  på  bundet fond.  I  2019 bevilget styret 3 900 kr.  %  enn det som var

tilgjengelig på  disposisjonsfondet, og det bundne fondet måtte tas i bruk for å gjennomføre
bevilgningen. Det vil derfor stå en linje i regnskapet med bruk av bundet fond med et avvik på
3 900 kr. Bruken av Olsokfondet, på 58 000 kr. var altså budsjettert i sin helhet ved bruk av

4 LYNGDAL KOMMUNE
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disposisjonsfond, men  3  900 avbevilgningen  måtte  tas av bundet fond. Det vises for øvrig til

note 4 i regnskapet.

Oversikt over fond etter regnskapsavslutning 201 9
Totalt er det 681  000  kr. på fond. Av disse utgjør 362 000 kr. disposisjonsfond, mens resten er

bundne fond. Tabellene under viser detaljert fondsoversikt.

Disposisjonsfond 31.12.2019
Disposisjonsfond 2 Z

Olsokspillet kulturfond  T 1 11 0
Vedlikeholdsfond  — kulturhuset: 221  000

Landbruksmuseet T 25  000

Aktivitetsfond ungdomsråd 96 O00

..Förpr1éfsiékt.R9m$19ir9nä-.. _ ... - . .. 18.000.
11011511)dsisjbnsfbhdiidtaitf11 11 111016121000 T

Bungne fond * 1113111.11121.12101191
Rocky ungdomsklubb 90  000

Olsokspillet kulturfond: 119 O00  1

Lyngdal misjonsmuseum: 45  000

jubileum Rocky: 1 30 000

Kulturminneplan . - .. . . . . 35.000.
111iiiihfdnké iöiiäféiäiti fif1f11 A 1110110001 1 1

T j3§i?i2*-fib

31.12.2013
1  11341000

14 000
299 000
25000
96 000

,..,.1$..0.0.011
1  15061 001011

88000
120 000
14510001
T 30 00011

w  g1 g1 0

1112109111001011

I  tillegg til ovennevnte fond, står det  86  000 kr. på ubundet investeringsfond.

Pensjonsforpliktelser

Foretaket har hatt egen avtale med KLP om kollektiv pensjonsordning for ansatte i foretaket.

Regnskapet og note 2 i regnskapet viser foretakets utgifter og forpliktelser. Avtalen mellom KLP

og foretaket ble sagt opp fra og med  2020  i forbindelse med oppløsningen av foretaket.

Pensionsforplikteläeliper 31-.1.2.-1.9 .
. .Pensi9p$mid1er per. 314242 .

Investeringsregnskapet 201  9

3071 220

200 g

..Nett0. nénsimzsfetp1ikfé1s9éi1å91tfåi;12515I 151461101150

I løpet av  2019  er det foretatt flere investeringsprosjekter knyttet til vedlikehold av Lyngdal

kulturhus.

Følgende prosjekter har blitt ferdigstilt i  2019:

o  Scenerigg festsalene, Lyngdal kulturhus

o  ENØK—prosjekt Lyngdal kulturhus

Følgende prosjekter startet i  2019, og er ferdigstilt:

o  Skifte av nødlyssystem på Lyngdal kulturhus

o  Luftutskiller til restaurant

5 LYNGDAL KOMMUNE
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lnvesteringsregnskapet er gjort opp med  et  udekket behov på  86  487 kr.

Fremtiden

Lyngdal kultursenter KF ble avviklet fra og med  1.1.2020.  Arbeidsoppgaver og personell har blitt

overført til Lyngdal kommune. Foretakets virksomhet har blitt organisert i det som kalles

virksomhet for kultur, og det vil ikke lenger bli avlagt særregnskap for kultursektoren da denne

inngår i kommunens budsjett og regnskapsrapportering.

Lyngdal, 27.4.201  9

l
v «— l-

l “U/" (*1.;/L J  X! "f" i l *
jan Seland

Daglig leder

icjéfzpzav Hæäkx» 'a. x  *x
Kommunedirektør

LYNGDAL KOMMUNE
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Fra: Willy Gill[willy.gill@asekretariat.no]
Sendt: 28.05.2020 08:08:55
Til: post@lyngdal.kommune.no[post@lyngdal.kommune.no]
Kopi: Kjell Olav Hæåk[Kjell.Olav.Haeak@lyngdal.kommune.no];Berit Kolsrud
Bogaard[Berit.Kolsrud.Bogaard@lyngdal.kommune.no];Vidar Skarpeid[vidar.skarpeid@gmail.com];Jan
Kristensen[Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no];Irene Loka[Irene.Loka@komrev-vest.no];'lene
rugland'[lene.rugland@komrev-vest.no];Monica Nilsen[Monica.Nilsen@komrev-vest.no];Kristine S
Valborgland[kristine.s.valborgland@lyngdal.kommune.no];Karl Emil
Erlandsen[Karl.Emil.Erlandsen@lyngdal.kommune.no];Jan Seland[Jan.Seland@lyngdal.kommune.no];
Tittel: Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Lyngdal Kultursenter KF 2019

Kontrollutvalget behandlet denne saken i møte 27.05.20, sak 06/20 og vedtok følgende uttalelse til
kommunestyret:
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret:
 
Kontrollutvalget har behandlet regnskapet til Lyngdal Kultursenter KF for 2019. Sammen med årsregnskapet forelå
revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest.
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller de
formelle krav og regnskapsbrukernes informasjonsbehov.
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 5. mai 2020, har kontrollutvalget
ingen merknader til årsregnskapet for 2019 for Lyngdal Kultursenter KF.
 
 
Vedlagt følger utskrift av sak 06/20.
 
Det bes om at denne fremlegges for formannskap og kommunestyre ved behandling av årsregnskapet.
 
 
Med vennlig hilsen
Agder Sekretariat
 
Willy Gill
Utvalgssekretær
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KOMMUNEREVISJONEN VEST  Deltakende kommuner: 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 

Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral                VEST-AGDER IKS  
 

 
 

Hovedkontor   Avdelingskontorer 
Flekkefjord   Lyngdal    Mandal 

 Kirkegaten 50   Postboks 353   Store Elvegate 1a 
 4400 Flekkefjord   4577 Lyngdal   4514 Mandal 

Telefon  47 25 47 20  Telefon  38 33 41 90 / 92  Telefon  38 27 30 47 / 48 
E-post: post@komrev-vest.no     
Organisasjonsnummer: 974 783 169MVA 

 

 
 
 
 

Til kommunestyret i Lyngdal kommune 
 

Dato: 
Vår ref: 
 

5.5.2020 
213/20-255 

 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert særregnskapet for Lyngdal Kultursenter KF som viser et negativt netto 
driftsresultat på kr 341 201 og et regnskapsmessig  mindreforbruk på kr 0. Særregnskapet består 
av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i 
det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lyngdal Kultursenter KF 
per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
særregnskapet. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon  
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets 
årsberetning, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.  

 
Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke 
den øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den 
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den 
øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har 
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KOMMUNEREVISJONEN VEST, VEST-AGDER IKS 
 

side 2 
 

ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om 
årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.  

 
Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å 
avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad 
av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon 
som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger  

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om særbudsjett 
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som 
ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at 
budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett. 
 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Elektronisk signert 
Lene Rugland       Monica Nilsen 
Oppdragsansvarlig revisor     Registrert revisor 

  
Kopi: Kontrollutvalget, Formannskapet, Kommunedirektøren 
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UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 
 
LYNGDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 
Onsdag 27. mai 2020 
 
SAK 06/20 ÅRSREGNSKAP LYNGDAL KULTURSENTER KF 2019 
 
Administrasjonen presenterte hovedtrekkene i årsregnskapet og svarte på spørsmål fra 
utvalget. Revisor orienterte om utført revisjonsarbeid. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet regnskapet til Lyngdal Kultursenter KF for 2019. Sammen 
med årsregnskapet forelå revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller de formelle krav og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 5. mai 
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for 2019 for Lyngdal 
Kultursenter KF. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Saksdokumenter:  
Årsregnskapet for 2019 
Noter 
Årsberetning for 2019 
Revisjonsberetning datert 05.05.20 
 
 
Saksopplysninger: 
Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr. 341 201 og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr. 0.     
 
Det er avgitt standard revisjonsberetning uten presiseringer eller forbehold.  
 
Daglig leder vil være til stede i kontrollutvalgets møte for å presentere regnskapet og svare på 
eventuelle spørsmål. 
 
Revisor vil også være til stede i møtet. 
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Vurderinger: 
Jeg anbefaler kontrollutvalget å vedta en standard uttalelse knyttet til foretakets regnskap.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
Kontrollutvalget har behandlet regnskapet til Lyngdal Kultursenter KF for 2019. Sammen 
med årsregnskapet forelå revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller de formelle krav og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 5. mai 2020, 
har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for 2019 for Lyngdal Kultursenter KF. 
 
 
 
Rett utskrift:        
 
 
 
Willy Gill        
Utvalgssekretær       
 
 
Utskrift sendt elektronisk til:  
Postmottak, ordfører, kommunedirektør, revisor      
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LYNGDAL KOMMUNE

Kommunekassen

LYNGDAL KULTURSENTER KF -REGNSKAP FOR 2019

DRIFTSREGNSKAP:

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter (note 7)
Overføringer med krav til motytelser (note 7)

Overføringer uten krav til motytelser (note 7)

Sum driftsinntekter

Lønnsutgifter

Sosiale utgifter
Varer/tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon (n. 7)

Varer/tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon (n.7)
Overføringer (note 7)

Avskrivninger (note 7 og 10)
Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat

Bruk av tidligere års regnskaps. mindreforbruk (note 4)
Bruk av disposisjonsfond (note 4)
Bruk av bundne fond (note 4)

Sum bruk av avsetninger

Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsmssige merforbruk

Avsatt disposisjonsfond (note 4 og 9)
Avsatt til bundne fond (note 4)

Sum avsetninger

Re nskapsmessig mindreforbruk

Regnskap 19

-150
—5 825 393
-2 411 246

-12 746 563

-20 983 351

7 327 876
1 982 283
7 656 584

96 180
2  174 773
1 790 096

0

21 027 792

44 441

—59 874
O

—59 874

598 148
1 548 582

0

2 146 730

2 086 856

-1 790 096

341 201

-293 259
-304 100

-3 900

-601 259

0
0

219 872
40 185

260 058

0

Budsjett 19

0
—5 379 000
—2 142 000

—12 836 107

—20 357 107

7 188 107
1 904 000
7 248 000

20 000
2 107 000
1 780 000

0

20 247 107

—110 000

-80 000
0

-80 000

623 000
1 600 000

0

2 223 000

2 143 000

—1 780 000

253 000

-293 259
—308 000

0

-601 259

O
O

308 259
40 000

348 259

0

Avvik 19 Regnskap 18

150
446 393
269 246
—89 544

626 244

—139 769
—78 283

—408 584
—76 180
-67 773
—1 0 096

0

—780 685

-154 441

—20 126
0

—20 126

24 852
51418

76 270

56 144

10 096

—88 201

-3 900
3 900

0

88 387
—185

88 201

0

—750
—5 737 739
—1 438 422

—11 888 961

—19 065 871

6 754 901
1 885 560
6 884 178

10 000
1 206 513
1 779 670

0

18 520 822

—545 049

—49 362
0

—49 362

589 878
1 472 582

0

2 062 460

2 013 098

-1 779 670

—311 621

0
-36 000

0

-36 000

0
0

50 000
4 362

54 362

—293 259
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LYNGDAL KOMMUNE

Kommunekassen

LYNGDAL KULTURSENTER KF  — REGNSKAP FOR 2019

INVESTERINGSREGNSKAP:

Investeringer  i  anleggsmidler (note 10)
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler (note 6)
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger

Årets finansieringsbehov

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter

Sum ekstern finansiering

Overført fra driftsdelen
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger (note 4)

Sum finansiering

Udekket

Regnskap 1 9 Budsjett 19

1 309 795
0

4  863
0
0
0

1 314 658

-942 433
0
0

-140 876
0
0

-1 083 309

0
0

-144 863

—1 228 1 72

86 487

1318 041
0

O

0
0
0

1318 041

-942 433
0
0

-235 608
O
0

—1 178 041

O
0

-140 000

-1 318 041

0

Avvik 19 Regnskap 18

8 246
0

-4 863
0
0
0

3 383

-86 487

2 457 993
0

4 143
0
O
0

2 462136

—2 162 567
0

—30 800
-264 626

0
0

-2 457 993

0
0

-4143

—2 462 136

0
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LYNGDAL KOMMUNE

LYNGDAL KULTURSENTER KF  -  REGNSKAP FOR 2019

BALANSEREGNSKAP:

Faste eiendommer og anlegg (note 10)

Utstyr, maskiner og transportmidler (note 10)

Utlån
Aksjer og andeler (note 6)

Pensjonsmidler (note 2)

Sum anle smidler

Kortsiktige fordringer (note 5)

Sertifikater

Obligasjoner

Kasse og bankinnskudd

Sum omlø smidler

Sum eiendeler

Disposisjonsfond (note  4  og 9)

Bundne driftsfond (note 4)

Ubundne investeringsfond (note 4)

Bundne investeringsfond

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk (note 4)

Udekket investeringsregnskapet (note 4)

Kapitalkonto (note 4)

Sume enka ital

Pensjonsforpliktelse (note 2)

Andre lån (note 5)

Sum Ian sikti "eld

Kassekredittlån

Annen kortsiktig gjeld (note 5)

Premieavvik (note 2)

Sum kortsikti "eld

Sum "eld

Sume enka ital o "eld

Kommunekassen

Re nska 19

46  147 366

2 332 288

0

12 930

2 525 200

51  017 784

827 231

0

0

3  236 022

4  063 253

55  081  037

-362 081

-319 339

-86 590

0

0

86  487

-26 816 966

-27 498 490

-3 148 209

-21 052 609

-24 200 818

0

-2 615 853

-765 876

-3 381 729

-27 582 547

-55 081 037

Lyngdal, 31. desember 2019/29.april 2020

r,r

Klln £1WftKs Jan Martin Kaarigstad

regnskapsansvarligDaglig leder

I V  \\c‘,~\_‘. ir

Re nska 18

46 394 309

2 565 646

0

8 067

2 384 760

51 352 782

2 723 896

0

O

‘I 444 139

4168 035

55 520 817

-586 309

-283 054

-91 453

0

-293 259

0

-26 784 691

-28 038 766

-2 909 332

—21 658 758

—24 568 091

0

-2 310 078

-603 882

—2 913 960

-27 482 051

-55 520 817

fl"

"(ix i

kjéiiöiaviäliaéåk
Kommunedirektør

ll
j  1

«fit (LK
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LYNGDAL KOMMUNE

Kommunekassen

LYNGDAL KULTURSENTER KF - REGNSKAP FOR 2019

NOTER:

1.

2.

Lyngdal Kultursenter KF ble stiftet 01.03.03 og registrert  i  Foretaksregisteret 19.05.03.

Foretakets formål er drift av etablissementer tilknyttet kunstnerisk virksomhet.

Regnskapet er avgitt etter kommunale regnskapsprinsipper.

Lyngdal kommunestyre vedtok 06.09.18 å oppløse Lyngdal kultursenter KF med virkning fra 01.01.20,

mens virksomheten fra samme tidspunkt innlemmes i Lyngdal kommune. Foretaket ble slettet i

Foretaksregisteret 16.01.20.

Pensioner:

Foretaket har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonsordningen

omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uføre-

pensjon med samlet pensjonsnivå på 65% sammen med folketrygden. Egen avtale etablert i 2015,

mens ordningen tidligere har inngått i avtalen til Lyngdal kommune.

Etter  §  13  i  årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er

beregnet ut fra langsiktige forutsentinger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.

Pensjonskostnaden beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjons-

ordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom

betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieawik, og skal inntekts- eller

utgiftsføres i driftsregnskapet.

Regnskap 19 Regnskap 18

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieawik:

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 1 038 054 974 767

Rentkostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 119 163 110 657

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -91 988 -86 095

Administrasjonskostnader 37 752 38 828

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 1 102 981 1 038 157

Betalt premie i året 869 863 874 824
Årets premieavvik 233 118 163 333

Brutto påløpt pensjonsforpliktelese pr. 31.12 3 071 220 2 844 508

Pensjonsmidler pr. 31.12 2 525 200 2 384 760

Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12 546 020 459 748

Økonomiske forutsetninger for beregningen:

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %

Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 %

Forventet G-regulering 2,97 % 2,97 %

Forventet pensjonsregulering 2,20 % 2,20 %

Forventet avkastning 4,50 % 4,50 %

Side 1 av 4
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LYNGDAL KULTURSENTER KF  -  REGNSKAP FOR 2019

LYNGDAL KOMMUNE

NOTER:

3.

4.

Endrin iarbeidska ital:

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Korreksjon avskrivninger

lnvesteringsutgifter

Eksterne finansieringstransaksjoner

Endring i arbeidskapital i driftsregnskapet

Endring omløpsmidler

Endring kortsiktig gjeld

Endring i arbeidskapital balansen

Avsetnin ero bruk av avsetnin er:

Avsetninger til fond

Bruk av avsetninger

Til avsetning senere år

Netto avsetninger

Saldo disposisjonsfond pr. 01 .O1

Avsetninger i driftsregnskapet

Brukt i driftsregnskapet

Brukt i investeringsregnskapet

Saldo disposisjonsfond pr. 31.12

Saldo bundne driftsfond pr. 01 .O1

Avsetninger i driftsregnskapet

Brukt i driftsregnskapet

Brukt  i  investeringsregnskapet

Saldo bundne driftsfond pr. 31.12

Saldo ubundne investeringsfond pr. 01 .O1

Avsetninger i investeringsregnskapet

Brukt i investeringsregnskapet

Saldo ubundne investeringsfond pr. 31.12

Saldo kapitalkonto pr. 01.01

Aktivering fast eiendom

Opptak av langsiktig lån i kommunen

Avdrag på lån

Avskrivninger

Nedskrivninger

Pensjonsforpliktelse

Pensjonsmidler

Saldo kapitalkonto pr. 31.12

Kommunekassen

572 551

-572 551

-572 551

-362 081

-319 339

-26 816  966

Regnskap 19

-20 983 351

21 027 792

-1 790 096

1 314 658

1 003 547

-104 782

-467 769

260 058

-746 122

-86 487

-586 309

-219 872

304 100

140 000

-283 054

-40 185

3 900

0

-91 453

0

4 863

-86 590

-26 784 691

-1 314 658

942 433

-1 548 582

1 790 096

0

238 876

-140 440

Regnskap 18

-19 065 871

18 520 822

-1 779 670

2 462 136

-444 895

-307 478

829 267

—521 789

97478

54 362
-40 143

293 259

29473

-572 309

-50 000

36 000

0

-586 309

—278 692

—4 362

0

0

-283 054

-95 596

0

4 143

-91 453

-26 880 559

-2 462 135

2 162 567

-1 472 582

1 779 670

0

997 324

-908 976

-26 784 691

Side 2 av 4
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LYNGDAL KULTURSENTER KF  -  REGNSKAP FOR 2019

LYNGDAL KOMMUNE

Kommunekassen

NOTER:

5.

6.

7.

8.

Regnskap 19

Oversikt over foretakets fordrin er o "eld:

Foretakets samlede fordringer
Herav fordring på Lyngdal kommune
Herav fordring på Audnedal kommune

Foretakets samlede gjeld
Herav gjeld til Lyngdal kommune

Herav gjeld til Audnedal kommune

827 231
422 615

28 026

—27 582 547
-21 052 609

0

Regnskap 18

2  723 896
2 159 945

O

—27 482 051
—21 658 758

0

Gjeld til Lyngdal kommune er langsiktig med 13,6 års gjenværende løpetid. Rentebetingelsene
tilsvarer det kommunen betaler sine lånegivere. Men endringer  i  renten kompenseres gjennom

tilskuddet fra kommunen, slik at foretaket kan se bort i fra renterisiko.

Foretaket har innbetalt kr 12 930 som egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP),

herav kr  4  863  i  regnskapsåret.

Regnskap 19

Oversikt over foretakets inntektero ut ifter:

Foretakets samlede salgs- og leieinntekter
Herav inntekter fra Lyngdal kommune

Foretakets overføringer med krav om motytelse

Herav overføringer fra Lyngdal kommune

Foretakets overføringer uten krav om motytelse
Herav overføringer fra Lyngdal kommune

Varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon
Herav varer og tjenester fra Lyngdal kommune

Varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon
Herav varer og tjenester fra Lyngdal kommune

Foretakets samlede overføringer
Herav overføringer til Lyngdal kommune

Ytelser til ledende ersoner i foretaket:

Daglig leder: Lønn kr 740 689 og annen godtgjørelse kr  4  979

Styreleder: Honorar kr 39 099.

-5 825 393
0

-2 411  246
0

-12  746  563
-12 746 563

7  656  584
0

96180
0

2 174 773
O

Regnskap 18

—5 737 739
O

-1 438 422
0

—11 888 961
—11 888 961

6 884 178
0

10 000
0

1206 513
0

Side 3 av  4
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LYNGDAL KOMMUNE

Kommunekassen

LYNGDAL KULTURSENTER KF -REGNSKAP FOR 2019

NOTER:

9. St knin eridriftsre nska et

Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig merforbruk. For å komme frem til resultatet

er følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9.

Regnskapsmessig merforbruk før strykninger 78 386

Redusert avsetning til disposisjonsfond —78 386
Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger O

10. Anleggsmidler:

Kulturhuset Romsleiren Klokkergården

Anskaffelseskost pr. 01.01 63 158 954 672 175 1 456 472
Akkumulerte avskrivninger —18 148 431 —201 654 —543 207

Bokført verdi pr. 01.01 45 010 523 470 521 913 265

Tilgang i regnskapsåret 1 068 424 0 0

Avgang i  regnskapsåret 0 0 0

Nedskrivninger 0 0 0

Avskrivningeri regnskapsåret —1 423 489 —33 609 —29 129

Bokført verdi pr. 31.12 44 655 458 436 912 884 136

Utstyr

5 453 348
—2 887 702
2 565 646

241 371
0
0

—303 869
2 503 148

Sum

70 740 949

-21 780 994

48 959 955

1 309 795
0
0

—1 790 096
48 479 654

Avskrivningstiden er 50 år for kulturhuset og Klokkergården, 20 år for Romsleiren, mens utstyr
avskrives over 5  — 10 år.

Side 4 av 4
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskapet 04.06.2020 51/2020 

Kommunestyret 18.06.2020  

 

Årsmelding og regnskap 2019 Audnedal kommune 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Årsmelding og regnskap for 2019 godkjennes.  
  
Det udisponerte resultatet på kr 1.922.521 disponeres slik: 

 Kr 298.253 avsettes til dekning av tapsføring i 2020. 
 Kr 1.624.268 avsettes til felles disposisjonsfond. 

 
Det vedtas å overføre ubrukte midler for 2019 for følgende investeringsprosjekter til 2020: 

 Bibliotek Byremo     Kr 78.000 
 Svømmehall – opprustning fasader   kr 268.000 
 Overvann Helle/klimatiltak Risbekken  kr 341.000 
 Kommunale veier    kr 1.304.000 
 Rehabilitering gatelys    kr 765.000 
 Støytiltak - Konsmo sentrum   kr 200.000 
 Uteområde Konsmo barnehage   kr 49.000 
 Byremo industriområde    kr 981.000 
 Sveindal/Lunden, tomteområde trinn 1  kr 86.000 
 Nyutgivelse av bygdebøker   kr 51.000 

SAKSFRAMLEGG
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 Utbygging av Byremo omsorgssenter  kr 49.000 
 Gang- og sykkelvei Gaulevik – Byremo  kr 74.000 
 Konsmo skole – utbygging   kr 258.000 
 Trafikksikkerhetstiltak sving (Grindheim) kr 200.000 
 Kommunestyresal Lyngdal rådhus  kr 544.000 
 SUM      kr 5.248.000 

 
 
Følgende prosjekter har overforbruk i 2019 og videreføres i 2020. Overforbruket i 2019 dekkes ved å 
redusere bevilgningen i 2020 slik: 

 Areal-/ eiendomskjøp    kr 363.000 
 Byremo sentrum, tomteområde   kr 273.000 
 Sentrumstiltak Konsmo    kr 40.000 
 Utbygging Byremo barneskole   kr 451.000 
 Uteområde Konsmo skole   kr 96.000 
 Tilrettelegging parkeringsplasser el-biler kr 200.000 
 Tilrettelegging tomter Byremo, Rekedalen kr 211.000 
 Friluftstiltak     kr 131.000 
 SUM      kr 1.765.000 

 
Alle beløpene er uten mva. Finansiering med bruk av lånemidler i 2020 økes totalt med kr 3.483.000. 
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
I henhold til Kommunelovens § 48 (Kommuneloven for 2019) skal kommunestyret vedta årsregnskap og 
årsberetning. Dette skal skje innen seks måneder etter regnskapsårets utgang ifølge § 10 i forskrift om 
årsregnskap og årsberetning for kommunene.   
 
Årsmelding og regnskap må vedtas for gamle Audnedal kommune av kommunestyret i ny kommune. 
  
Kommunedirektøren presenterer dette i et samlet dokument «Årsmelding og regnskap 2019» der den 
pliktige årsberetningen er innledningen til dokumentet. Se vedlegg.  
  
 
Vurdering: 
 
Viser til vedlegg «årsmelding og regnskap 2019», samt revisors beretning i kapittel 5 i dokumentet.  
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Kontrollutvalgets uttalelse deles ut i formannskapet og følger som vedlegg ved kommunestyrets 
behandling.  
 
Arbeidet som er nedlagt med årsmeldingen er gjort på en forenklet måte siden kommunen er opphørt. 
Årsmeldingen gir likevel et bilde av driften av Audnedal kommune i 2019. 
  
KORT OM DRIFTSREGNSKAPET:  
  
Kommunen kan legge fram et årsregnskap på drift med et udisponert resultat på kr 1.922.521. 
  
Det udisponerte resultatet skyldes hovedsakelig reduserte renteutgifter som følge av lavere rentenivå 
enn budsjettert og økte skatteinntekter.  
 
Rammeområdene for enhetene har et samlet mindreforbruk på kr 649.115. Fire av enhetene har 
underskudd i 2019 uten å ha dekning i egne fondsmidler. Dette har redusert det totale udisponerte 
resultatet med kr 1,2 mill. Resten av enhetene har overskudd eller dekket merforbruk av fond. 
 
I 2019 er sum disposisjonsfond redusert med ca kr 10 mill. Noe av disse midlene har økt driftsnivået. Det 
gjelder styrking av driften ved Audnedal omsorgssenter, samt tre-deling av et klassetrinn ved Byremo 
ungdomsskole våren 2019. Resten av midlene har gått til driftstiltak. Et eksempel på dette er at Byremo 
barneskole har kjøpt inn iPader til alle elevene og lærerne ved skolen. Det har også vært merutgifter ved 
sammenslåingsprosessen som er dekket ved bruk av disposisjonsfond, bl.a økte utgifter til 
stabsfunksjoner og DDV. 
 
Finansforvaltningen har gitt god avkastning i 2019. Avkastningen av kraftfondet endte på 5,5 % som er 
over målet på 3 % avkastning. Det ble avsatt kr 3,1 mill til verdiregulering av Kraftfondet. 
 
Når det gjelder overskuddet for 2019 på kr1.922.521,  foreslår kommunedirektøren at felles 
disposisjonsfond styrkes. Den nye kommunen har utfordringer med å tilpasse driftsnivået til de 
økonomiske rammebetingelsene, og har behov for å kunne bruke av disposisjonsfond i en periode. 
Fondet bør derfor styrkes når det er mulig. I årsoppgjøret ble det også bokført en ekstra tapsavsetning på 
kr 298.253 vedrørende en inntekt som ikke var reell. Det foreslås at det avsettes del av overskuddet til 
dette slik at denne tapsavsetningen ikke påvirker driften i 2020.  
 
Det foreslås da følgende disponering av det udisponerte resultatet på kr 1.922.521: 

 Kr 298.253 avsettes til dekning av tapsføring i 2020. 
 Kr 1.624.268 avsettes til felles disposisjonsfond. 

 
  
KORT OM INVESTERINGSREGNSKAPET  
  
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.   
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Følgende prosjekter har ubrukte midler ved regnskapsavslutning for 2019, og ubrukte midler foreslås 
overført investeringsbudsjettet for 2020:  

 Bibliotek Byremo     Kr 78.000 
 Svømmehall – opprustning fasader   kr 268.000 
 Overvann Helle/klimatiltak Risbekken  kr 341.000 
 Kommunale veier    kr 1.304.000 
 Rehabilitering gatelys    kr 765.000 
 Støytiltak - Konsmo sentrum   kr 200.000 
 Uteområde Konsmo barnehage   kr 49.000 
 Byremo industriområde    kr 981.000 
 Sveindal/Lunden, tomteområde trinn 1  kr 86.000 
 Nyutgivelse av bygdebøker   kr 51.000 
 Utbygging av Byremo omsorgssenter  kr 49.000 
 Gang- og sykkelvei Gaulevik – Byremo  kr 74.000 
 Konsmo skole – utbygging   kr 258.000 
 Trafikksikkerhetstiltak sving (Grindheim) kr 200.000 
 Kommunestyresal Lyngdal rådhus  kr 544.000 
 SUM      kr 5.248.000 

 
 
Følgende prosjekter har overforbruk i 2019 og videreføres i 2020. Overforbruket i 2019 dekkes ved å 
redusere bevilgningen i 2020 slik: 

 Areal-/ eiendomskjøp    kr 363.000 
 Byremo sentrum, tomteområde   kr 273.000 
 Sentrumstiltak Konsmo    kr 40.000 
 Utbygging Byremo barneskole   kr 451.000 
 Uteområde Konsmo skole   kr 96.000 
 Tilrettelegging parkeringsplasser el-biler kr 200.000 
 Tilrettelegging tomter Byremo, Rekedalen kr 211.000 
 Friluftstiltak     kr 131.000 
 SUM      kr 1.765.000 

 
Alle beløpene er uten mva. Finansiering med bruk av lånemidler i 2020 økes totalt med kr 3.483.000. 
 
 
 
Konklusjon: 
 
Kommunedirektøren anbefaler at Årsmelding og regnskap for 2019 godkjennes.  
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Det udisponerte resultatet på kr 1.922.521 disponeres slik: 
 Kr 298.253 avsettes til dekning av tapsføring i 2020. 
 Kr 1.624.268 avsettes til felles disposisjonsfond. 

 
Det anbefales også at kommunestyret vedtar budsjettendringene i forhold til å justere rammene på 
investeringsprosjektene for 2020. 
 
Vedlegg: 

1 Særutskrift Kontrollutvalgets uttalelse til  årsregnskap Audnedal kommune 2019 
2 Årsmelding og regnskap 2019 
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UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 
 
LYNGDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 
Onsdag 27. mai 2020 
 
SAK 07/20 ÅRSREGNSKAP AUDNEDAL KOMMUNE 2019 
 
Administrasjonen presenterte hovedtrekkene i årsregnskapet og svarte på spørsmål fra 
utvalget. Revisor orienterte om utført revisjonsarbeid. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Audnedal kommunes årsregnskap for 2019. Sammen med 
regnskapet forelå årsberetning fra kommunedirektør, samt revisjonsberetning av 17.04.20 fra 
Kommunerevisjonen Vest.  
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes 
informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 17.04.20, 
har kontrollutvalget ingen merknader til Audnedal kommunes årsregnskap for 2019. 
 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 
 
 
Saksdokumenter vedlagt saken: 
Årsregnskap 2019 
Årsberetning 2019 
Revisjonsberetning, datert 17.04.20 
 
 
Saksopplysninger: 
Årsregnskapet for Audnedal kommune for 2019 viser kr. 143 020 179 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1 922 521. 
 
Administrasjonen vil være til stede i kontrollutvalgets møte for å presentere årsregnskap og 
årsberetning. Revisor vil som vanlig også være til stede i møtet.  
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Behandling av årsregnskapet 
Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være som følger, jf forskrift om årsregnskap og 
årsberetning: 
 

- Kommunedirektør og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet 
- Kommunedirektør utarbeider årsberetning 
- 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 

 
 
Vurderinger: 
Alt ligger til rette for en standard uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret ad det siste 
årsregnskapet til Audnedal kommune. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Audnedal kommunes årsregnskap for 2019. Sammen med 
regnskapet forelå årsberetning fra kommunedirektør, samt revisjonsberetning av 17.04.20 fra 
Kommunerevisjonen Vest.  
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes 
informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 17.04.20, 
har kontrollutvalget ingen merknader til Audnedal kommunes årsregnskap for 2019. 
 
 
 
 
Rett utskrift:        
 
 
 
Willy Gill        
Utvalgssekretær  
 
      
Utskrift sendt elektronisk til: Postmottak, ordfører, kommunedirektør, revisor  
      

30



 

  

      

Audnedal 

kommune 
      

      

Årsmelding og regnskap 2019 

31



Hovedtrekkene i Årsmelding og regnskap 

finner du i rådmannens årsberetning på sidene 

1-6. 

Årets mindreforbruk i driftsregnskapet var på 

kr 1.922.521 (overskudd).  

Revisor har godkjent regnskapet, og revisjons-

beretningen finner du på side 46. 

Alle regnskapsoppstillingene og notene finner 

du fra side 48 og utover i dokumentet.  

Enhetenes årsmelding finner du i kapittel 4.  

 

 

 

 

 

Audnedal og Lyngdal kommune slo seg 

sammen til en kommune fra 01.01.2020. i 

2019 har mye av arbeidet vært innrettet mot 

sammenslåingen. 

Her ser du kommunevåpenet til den nye 

kommunen. Den nye kommunen har valgt «Vi 

vil – vi våger» som slagord. 

Audnedal kommunestyre har også vedtatt en 

ekstraordinær investeringspakke på kr 117 

millioner som en forberedelse til 

sammenslåingen. Du kan se mer om 

investeringsregnskapet i regnskapsoversiktene 

på s 48 og utover og i note 12 s 65. 

 

 

 
 

 

 

Audnedal kommune sitt ene hovedmål er 

«Fremst på kvalitet og trivsel» - vi ønsker å 

levere best mulig tjenester til innbyggerne.  

I Kommunebarometeret for 2019, som bygger 

på nøkkeltall for 2018, ble vi kåret til den 

6.beste kommunen i Norge i forhold til en 

rekke nøkkeltall. Dette kan du lese mer om på 

side 11. 
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1. Årsberetning 
 

Dette kapittelet inneholder den pliktige årsberetningen etter Kommunelovens § 48. 
 
Dette er siste årsberetning for Audnedal kommune. Fra 01.01.2020 er Audnedal sammen med gamle 
Lyngdal blitt en ny kommune som heter Lyngdal kommune. 
 

Regnskapsresultatet for 2019 

Kommunen kan legge fram et årsregnskap for 2019 med et udisponert resultat (mindreforbruk) på kr 
1.922.521 i drift.  

Udisponert resultat skyldes i hovedsak redusert renteutgifter og økte skatteinntekter. Det har i tillegg 
vært god budsjettkontroll på enhetene og god styring av investeringsprosjektene. 

Rammeområdene gikk med et samlet overskudd på kr 0,6 mill. I tabellen under er positive beløp 
mindreforbruk og negative beløp merforbruk. Ubrukte midler er avsatt til fond i henhold til 
økonomireglementet pkt 3.1. Når det gjelder Audnedal barneskoler, Audnedal Helse, 
Teknisk/Næring, Stabsfunksjoner er fondsmidler brukt opp, og underskuddene dekkes av totalt 
overskudd for kommunen. Forklaringen på disse underskuddene fremgår i årsmelding under hvert 
rammeområde. 

 

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det er investert ca kr 48,3 mill i anleggsmidler som i 
hovedsak er finansiert med bruk av lån på ca kr 24,2 mill, merverdiavgiftskompensasjon kr 7,5 mill,  
tilskudd på ca kr 5,4 mill og bruk av avsetninger, driftsmidler og salgsinntekter ca kr 11,2 mill. Det er 
flere prosjekter som bevilgningen ikke har blitt brukt opp for i 2019, og det foreslås i regnskapssaken 
å overføre disse midlene til 2020.  

Kommunestyret har i sitt økonomireglement vedtatt måltall for kommunens økonomi. Oversikten 
viser resultatene i forhold til disse for de siste tre årene: 

Regnskap Rev.budsjett Resultat Kommentar

Ledelse og støttetjenester 4 467 000 4 467 000 0 Dekket kr 218.034 av eget fond

Fellesutgifter oppvekst 2 568 000 2 568 000 0 Dekket kr 146.243 av eget fond

Fellesutgifter HSO 66 282 244 000 177 718 Avsatt eget fond

Politikk, kontrollutvalg, revisjon 2 420 078 2 479 000 58 922 Avsatt eget fond

Stabsfunksjoner 17 696 807 17 087 000 -609 807 inngår i totalt overskudd

Teknisk/ Næring 11 753 647 11 486 000 -267 647 inngår i totalt overskudd

Audnedal Helse 10 174 222 10 097 000 -77 222 inngår i totalt overskudd

NAV Audnedal 1 660 710 1 751 000 90 290 Avsatt fond kvalifiseringsordningen

Barnevernet 1 343 417 2 352 000 1 008 583 Avsatt fond reserve barnevern

Audnedal omsorg 24 085 933 24 208 000 122 067 inngår i totalt overskudd

Audnedal Bo- og dagsenter 5 331 793 5 609 000 277 207 inngår i totalt overskudd

Audnedal  barneskoler 18 372 756 18 081 000 -291 756 inngår i totalt overskudd

Byremo ungdomsskole 9 376 240 9 537 000 160 760 inngår i totalt overskudd

Audnedal barnehager 13 851 000 13 851 000 0 Dekket kr 198.722 av egne fond

Sum 123 167 885 123 817 000 649 115
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*Regnskapene er justert for inntekter og utgifter til prosjekt «Nye Lyngdal», samt tilskudd til Åsveien. 
Disse tallene er holdt utenfor beregningene. 

Audnedal kommune fikk i 2019 er netto driftsresultat ca -5%. Dette skyldes at en del driftsutgifter er 

finansiert med fond i 2019. Dette gjelder blant annet finansiering av tre-deling av trinn ved 

ungdomsskolen, avdelingslederressurs ved omsorgssenteret og ikke gjennomført reduksjon for 

institusjonsbasert omsorg. Det er også påløpt en del ekstra utgifter som følge av 

kommunesammenslåingen. Dette gjelder blant annet økte kostander til IKT, avlønning av 

virksomhetsledere som begynte høsten 2019 mm. 

Som følge av økt bruk av disposisjonsfond, er også andelen frie driftsfond redusert, andel driftsfond 

utgjør nå ca 13% av driftsinntektene. Dette er likevel over måltallet på 10%. 

Lånegjelden har økt som følge av investeringsplanen frem mot ny kommune. Lånegjelden er nå over 

måltallet på 70%. For å beholde finansavkastningen så er økte investeringer som følge av 

kommunesammenslåingen finansiert med låneopptak og ikke bruk av kraftfondet.  

 

Finansforvaltning og avkastningen av kraftfondet 

Finansforvaltningen blir rapportert som egen sak til kommunestyret tre ganger i året. 
Finansforvaltningen omfatter kortsiktig likviditet, gjeldsportefølje, og langsiktig kapital som er 
kraftfond og verdireguleringsfond. 

Bokført netto avkastning av Kraftfondet var i 2019 kr 8,6 mill. Budsjettert beløp til drift var kr 5,5 mill. 
I henhold til finansreglementet skal merinntekt avsettes verdireguleringsfondet. Det ble derfor avsatt 
kr 3,1 mill til verdireguleringsfondet.  

Kraftfondet og verdireguleringsfond utgjorde kr 184,8 mill pr 31.12.2019. 
 
Når det gjelder kortsiktig likviditet utgjorde denne ca 70 mill per 31.12.2019.  
 
Lånegjelden utgjorde ca kr 181,3 mill per 31.12.2019, av dette utgjør lån til videre utlån ca kr 5,6 mill. 
Betalte avdrag i 2019 var kr 6,3 mill. I 2019 utgjør gjelden ca 90 % av brutto driftsinntekter (eksl 
startlån). Det er valgt låneopptak i stedet for bruk av Kraftfondet. Det er mulig å betale ned store 
deler av gjelden med Kraftfondet dersom kommunestyret ønsker det.  

 

Soliditet (gjeldsgrad)  

Gjeldsgraden viser at vi har noe mer gjeld enn egenkapital, og at den har steget fra 2018 til 2019. 
Dette skyldes økende låneopptak. Jo mindre gjeldsgraden er, jo mer solid er kommunen og jo bedre 
er evnen til å tåle tap. Pensjonsgjelden (forpliktelsen) utgjør ca kr 276 millioner og er økende. 
Ordinær gjeld utgjør ca kr 176 mill (eksl startlån).  

 

 

Måltall R 2017* R 2018* R 2019*

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 3,0 % 7,2 % -0,3 % -5,1 %

Frie driftsfond i % av driftsinntektene (eksl verdireguleringsfond) 10,0 % 20,1 % 18,1 % 12,9 %

Lånegjeld i % av driftsinntektene 70,0 % 60,4 % 67,8 % 89,9 %

Soliditet 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Gjeld/ egenkapital 1,20 1,22 1,37
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Likviditet 

Likviditeten er god. Dette skyldes at kommunen har en del fondsmidler til driftsformål som står som 
ubrukt per 31.12.2019. 

  

Nøkkeltallet forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Nøkkeltallet bør 
være på over 2, dvs det bør være dobbelt så mye omløpsmidler som kortsiktig gjeld fordi noen 
omløpsmidler kan være mindre likvide. Nøkkeltallet viser at kommunen har god likviditet. 
Likviditeten har likevel blitt redusert i perioden som følge av økt fondsbruk. 
 

Utviklingen i brutto og netto driftsresultat: 
Audnedal kommune har i en årrekke hatt et negativ brutto driftsresultat (forskjellen mellom 
driftsinntekter og driftsutgifter, vi har underskudd – blå søyle). Dette skyldes at vi har brukt 
finansinntekter til å finansiere driften. Vi ser at fra 2016 har vi et økende underskudd på drift. Dette 
skyldes at vi finansierer en større del av driftskostnadene med fond. Dette er ikke bærekraftig på sikt, 
og det betyr også at Audnedal kommunes andel av driftsnivået både er for høyt nå, og blir for høyt i 
den nye kommunen.  

Oversikt over brutto og netto driftsresultat siste fem år: 

Tall i millioner kroner 

 

Når det gjelder ordinær drift (brutto driftsresultat: driftsinntekter minus driftsutgifter), så har 
kommunen et underskudd på kr 22,7 millioner i 2019 (utgifter til «Nye Lyngdal» på kr 12,2 mill er 
ikke med i dette beløpet). Avskrivninger inngår her med ca 9,3 mill.  

Netto driftsresultatet (brutto driftsresultat korrigert for resultat av finanstransaksjoner) var ca 
negativt med ca kr 10 mill. Planlagt bruk av fond fører likevel til at det er et udisponert positivt 
resultat på kr 1,9 mill. 

  

Likviditetsgrad 1 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Omløpmidler/ kortsiktig gjeld 9,04 8,82 7,99
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Større avvik mellom budsjett og regnskap 

Det er noen budsjettavvik i Budsjettskjema 1A - drift. Det er noe avvik på «renteinntekter og utbytte» 
og «Gevinster finansielle instrumenter». Dette skyldes høyere finansavkastning enn budsjettert. Det 
er også budsjettavvik på «Bruk av bundne avsetninger». Dette skyldes at bruk av fond som 
finansierer utbetalingen av mottatte tilskudd til Åsveien ikke var budsjettert. Det er et større avvik på 
«Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)». Dette skyldes bl.a utbetalingen av tilskuddet til Åsveien. 

Når det gjelder budsjettskjema 2A – Investering er det flere større budsjettavvik. Dette er først og 
fremst knyttet til at merverdiavgiftskompensasjonen ikke er budsjettert. Dette vises både på 
investeringer i anleggsmidler og mottatt merverdiavgiftskompensasjon.  

Det er budsjettert med kr 12 mill i utlån av rentefrie næringslån. Det ble utbetalt lån på ca kr 1,1 mill. 
Det er derfor også mindre bruk av avsetninger siden dette skulle finansieres med bruk av Kraftfondet.  

Tiltak for å hindre budsjettavvik er jevnlig føring av interne budsjettendringer, samt at 
kommunestyret vedtar budsjettendringer ved hver tertial, i tillegg til ekstra sak i desember hvert år. 

Tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling 

I Audnedal kommune er godt over 80 % av de ansatte kvinner. Det er per i dag ingen mannlige 

ansatte i kommunens barnehager, og det er svært få menn innen omsorgssektoren. Ved rekruttering 

er det ønskelig med flere menn innenfor begge disse områdene.  

For kommunens ledelse er fordelingen som følger: Kommunestyret består av elleve menn og seks 

kvinner og i formannskapet sitter det tre menn og to kvinner. Ordføreren er kvinne. Ledergruppa 

består av tre menn og en kvinne, og i enhetsledergruppa er det tre menn og seks kvinner. 

Innen like yrker er det ikke lønnsforskjeller blant kvinner og menn. 

Kommunen har ikke utarbeidet egne retningslinjer som særskilt ivaretar likestilling, integrering og 

mangfold for ansatte i kommunen, men som arbeidsgiver er det et område vi ønsker å ha fokus på. I 

lønnspolitisk plan er en av målsettingene å ivareta likestilling. I de etiske retningslinjene er likestilling, 

mangfold og inkludering fremhold som viktige verdier i kommunen og det er sagt at disse skal være 

med i alle planer og retningslinjer der dette kan være relevant Gjennom å være en IA-bedrift har vi et 

godt samarbeid med NAV i forhold til både å legge til rette for ansatte som i perioder har spesielle 

behov og gjennom utprøving via NAV. Videre tilbyr kommunen praksisplasser til fremmedspråklige 

slik at de både lærer norsk og får arbeidspraksis.  

Alle nyere kommunale bygg er universelt utformet. Videre har kommunene arbeidet aktivt for å få en 

universell utforming av de kommunale friluftsområdene. 

Videre oppfølging foretas i ny kommune. 

Tiltak for å sikre en betryggende kontroll og en høy etisk standard 

Kommunelovens § 48 sier at årsberetningen skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som 

planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. 

• Overordnede rutiner: Rådmannen har utarbeidet en oversikt over overordnede rutiner for 

internkontroll som ligger arkivert og tilgjengelig på Compilo.  

• Etiske retningslinjer: Retningslinjene følges opp ved at de blir tatt opp på personalmøtene på 

den enkelte enhet og gått gjennom med den enkelte ansatte både i forbindelse med 
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medarbeidersamtaler og introduksjonssamtaler. Det er også gjennomgang på møter som 

rådmannen har med HTV/HVO og enhetsledersamling. 

• Saksbehandlingsrutiner er gjennomgått og oppdatert. Rutinene ligger i Compilo. Det 

rapporteres årlig til kommunestyret om oppfølging av kommunestyrevedtak. Pga tidspress er 

det ikke enda blitt rapportert for 2018 og 2019. 

• Compilo brukes om kvalitetssystem. Her skal bl.a. alle lover, rutiner og reglementer som 

gjelder være tilgjengelig for alle ansatte. Kvalitetslosen brukes også som system for 

avviksrapportering og varsling.   

• Det gjennomføres jevnlige enhetsledersamlinger. I 2018 og 2019 er disse felles med Lyngdal 

kommune.  

• Det fremlegges årlig kvalitetsmelding for oppvekstsektoren til kommunestyret. Rutinene og 

opplegget for behandling av kvalitetsmelding er gjennomgått og nye rutiner er innført i 2019. 

 

4 FOKUSOMRÅDER –                        

11 SATSINGSOMRÅDER 

Pågående og planlagte nye tiltak i 

handlingsplanperioden 

1. Friluftsliv og kultur  
• Friluftsliv 
• Ungdoms- og Kulturtilbud 

Kommunestyret har vedtatt å bruke kr 4,6 mill til friluftsliv 

og trivselstiltak for innbyggerne.  

Utbygging av nye bibliotek på Konsmo og Byremo 

Utbygging av Konsmoparken er ferdigstilt.  

Tilskudd til Musikkverkstedet og utdeling av kulturmidler. 

Nyutgivelse av bygdebøker under arbeid. 

2. Sentrumsutvikling og bosetting  
• Sentrumsutvikling 
• Boliger/ tomter 
• Rekruttering 

Oppkjøp av sentrumsarealer 

Prosjekt med forskjønning av Byremo sentrum 

Planlagt tomteområde i Byremo sentrum 

Sentrumstiltak Konsmo under utarbeidelse 

3. Næringsutvikling og 
infrastruktur  

• Arbeidsplasser/ Næringsliv 
• Kommunikasjon og 

infrastruktur 

Bidrag til Audnedal Næringsforum med kr 350.000.  

Utbygging av industriområdet på Byremo, og planer for 

videre utbygging på Helle. 

Utbygging av fiber i hele kommune er snart ferdigstilt. 

Opprustning av kommunale veier 

 

4. Kommunale tjenester  
• Tjenestetilbud og 

tjenestekvalitet 
• Arbeidsmiljø 
• Ledelseskvalitet 
• Kompetanseutvikling 

Utarbeide oversikt over helsetilstanden i befolkningen. 

Ombygging og opprustning i av begge barneskolene 

igangsatt. 

4 nye omsorgsboliger på Byremo ferdigstilt. 

Fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring 

Kommunesammenslåing med Lyngdal – felles 

lederutviklingsprogram fullført. 

 
Videre oppfølging i forhold til å foreta betryggende kontroll og sikre en høy etisk standard foretas i ny 

kommune. 
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Fra 01.01.2020 har Audnedal kommune blitt en del av den nye kommunen Lyngdal sammen med 

gamle Lyngdal kommune. Arbeidet med sammenslåingen har tatt mye tid for kommunen de siste 

årene. 2019 har vært enda mer preget at det. Det har vært et krevende år der det har vært fullt fokus 

på arbeidet med å bygge den nye kommunen i tillegg til å opprettholde det gode tjenestetilbudet i 

kommunen. 

2019 har likevel vært et godt år med gode resultater for tjenesteområdene. Vi er stolte over de gode 

tjenestene kommunen klarer å levere og vi kan gå inn i den nye kommunen med vilje til å levere 

tjenester på samme gode nivå.  

 

Audnedal, 31.mars 2020 

 

Kjell Olav Hæåk 

Rådmann 
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2. Visjon, overordnet mål og satsingsområder 

 

Visjon:    ”Audnedal kommune – framover” 

Kommunen har vedtatt en overordnet visjon for kommuneplanperioden 2009-2020 i kommunestyret 

3.april 2008. Visjonen er en ”ledestjerne” i forhold til å minne oss på det som skal være vårt 

hovedfokus.  

Kommunen ønsker å ha fokus på framtida, samtidig som vi ønsker ei positiv utvikling som bringer 

kommunen framover. ”Audnedal – framover” symboliserer det vi ønsker å oppnå de neste årene: Å 

utvikle kommunen både kvalitativt og trivselsmessig de neste årene til et enda bedre sted å bo og 

jobbe.  

Følgende overordnede mål er vedtatt av kommunestyret: 

Overordnede mål:  ”Fremst på kvalitet og trivsel” 

    ”2020 i 2020” 

Ut fra disse overordnede målene har vi definert fire fokusområder: 

• Fremst på kvalitet i kommunale tjenester 

• Fremst på trivsel for kommunens innbyggere 

• Fremst på trivsel og arbeidsmiljø for kommunens ansatte 

• Flere innbyggere i kommunen – 2020 i 2020 

 

Verdier og kulturbygging 

Audnedal kommunestyre vedtok 12.12.2013 etiske retningslinjer. Audnedal kommune legger vekt på 

at de som arbeider i kommunen skal bygge sitt arbeid på følgende verdier:  

  

 
Service 

Ansvar 

Glede 

SAGbladet er i kommunevåpenet vårt, og symboliserer en viktig del av Audnedals kulturarv og 

historie. Sagbladet er viktig også i dag, da vi har en betydelig tre-relatert industri. 

Alle folkevalgte og ansatte skal bidra til å bygge en sterk og god kultur der de etiske verdiene og 

retningslinjene står sterkt.  

 

  

40



8 
 

3. Nøkkeltall og statistikk 
 

Nøkkeltall og statistikk kan gi oss et viktig innblikk i situasjonen på en del områder i Audnedal.  

 

3.1. KOSTRA-tall 
 

KOSTRA-nøkkeltallene er en viktig informasjonskilde i forhold til ressursbruk og sammenligninger 

mellom kommunene. Det er presentert et utvalg i dette kapitlet. Ønsker du å lese mer kan du gå inn 

på www.ssb.no/kostra  

Kommunene er sortert i grupper med ganske like kommuner. Audnedal kommune er i 

kommunegruppe 5 som er små kommuner (under 5.000 innbyggere), med høye bundne kostnader 

per innbygger (lovpålagte oppgaver), og lave frie inntekter. Det er kun 15 kommuner i denne gruppa. 

Siden kommunesammenslåingen er gjennomført, er det ikke tatt med tall for kommunene rundt oss. 

Det er mer relevant å fokusere på tallene for Lyngdal i tillegg til snitt for sammenlignbare kommuner. 

Tallene for Lyngdal er ikke så sammenlignbare, siden Lyngdal er en del større enn Audnedal. Men i 

forhold til fremtidig ressursbruk så er det viktig å se hvordan Lyngdal kommer ut på de samme 

nøkkeltallene. Tabellene er basert på de foreløpige nøkkeltallene. Endelige blir offentliggjort 

15.06.2020. Landssnittet er uten Oslo. 

Når det gjelder økonomiske nøkkeltall - se årsberetningen side 4 og 5 under kapittel 1 i dette 

dokumentet. 

Grunnskole og barnehager: 

Tall for 2019 Audnedal Lyngdal Sm.lignbare Landet uten 

Oslo 

Andel barn i barnehage ift antall 

innbyggere 1-5 år 

88,1 91,8 89,5 92,4 

Andel barnehagelærere ift 

grunnbemanning i barnehagene 

53,5 44,0 41,9 41,5 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 

korrigerte oppholdstimer i 

kommunale barnehager 

78,1 58,2 73,3 62,7 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 41,6 40,7 41,8 71,7 

Andel elever i grunnskolen(offentlig 

og privat)  som får spesialundervisning 

6,5 6,2 9,2 7,8 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-

10-trinn (anslag på lærertetthet) 

13,7 15,7 12,4 15,8 

 

Vi har en økende andel barn i barnehagene våre, og nærmer oss nå snittet for sammenlignbare 

kommune. Vi har en høy andel ansatte i barnehagene med pedagogisk utdanning, og dette er i tråd 
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med føringene på barnehageområdet fra Staten og kommunens satsing på kvalitet i barnehagene. Vi 

har høye kostander knyttet til pris på time i barnehagene. Dette skyldes flere forhold. En del av 

kostnadene er knyttet til fleksibilitet i forhold til oppholdstid, både når det gjelder hvilke dager man 

bruker og antall dager man kan søke på. Ellers fører høyt utdanningsnivå på ansatte til høyere 

driftskostnader, samt at det ikke er fulle avdelinger hver dag. 

Audnedal kommune er kjent for å ha gode resultater på nasjonale prøver på barneskolene. Når det 

gjelder grunnskolepoeng (summen av karakterene i 10 fag – 6 er best, 1 er svakest) som er for 

10.trinn har vi hatt resultater under landssnittet i en årrekke. De siste årene har snittet gått noe opp, 

og for 2019 er vi på snittet for sammenlignbare kommuner og landssnittet.  Dette er en god utvikling. 

Utover dette ser at vi gjennomsnittlig gruppestørrelse er noe høyere enn sammenlignbare 

kommuner, dette skyldes først og fremst at stor interkommunal ungdomsskole trekker opp snittet. 

Audnedal kommune oppfyller norm om lærertetthet. 

 

Barnevern- og sosialtjenesten: 

Tall for 2019 Audnedal Lyngdal Sm.lignbare Landet uten Oslo 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 

år til barnevernstjenesten 

2.433 8.136 8.631 8.387 

Andel barn med undersøkelse eller 

tiltak per årsverk i barnevernet 

11,7 23,6 18,7 19,2 

Barn med tiltak, ift antall innbyggere 0-

22 år 

2,2 5,0 4,5 3,8 

Antall sosialhjelpsmottakere i 2019 36 247   

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år 5 59   

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp 

som viktigste kilde til lovsopphold 

11 83   

Antall barn i familier som mottok 

sosialhjelp 

22 170   

 

Utgiftene til barnevern har hatt en nedgang over flere år, og er nå på et svært lavt nivå. Vi har også få 

barn med tiltak. Selv om det er positivt med lave utgifter er det viktig at de barna og de familiene 

som trenger hjelp får det. I en liten kommune vil det være variasjoner i behovet mellom årene, og 

det kan være riktig at få barn har tiltak nå. 

Når det gjelder sosialhjelp hadde Audnedal 36 mottakere i 2019. Dette er en nedgang på 4 fra året 

før. Barnefattigdom er svært negativt for de barna det berører, og reduserer deres fremtidige 

muligheter både i forhold til utdanning, jobb og helse. Det er 22 barn i familier der en eller begge 

forsørgere har mottatt sosialhjelp i 2019. Tiltak rundt disse barna vil være svært viktige. 
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Helse- og omsorgstjenester: 

Tall for 2019 Audnedal Lyngdal Sm.lignbare Landet uten 

Oslo 

Utgifter til kommunale helse- og 

omsorgstjenester per innbygger i 

kroner 

37 245 32 952 43 098 28 741 

Avtalte fysioterapiårsverk per 10.000 

innbyggere 

13,2 9,4 12,1 9,7 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste per 10.000 

innbyggere 0-20 år 

58,1 46,5 52,3 44,1 

Avtalte legeårsverk per 10.000 

innbyggere 

12,6 14,2 16,3 11,4 

 

Oversikten viser at Audnedal kommune bruker mindre på pleie og omsorg enn sammenlignbare 

kommuner. Vi bruker likevel mer enn landssnittet og Lyngdal kommune som jo er naturlig siden vi er 

en liten kommune. Vi har god dekning med årsverk innen fysioterapi og helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste. Når det gjelder legetjenesten har vi noe mindre enn Lyngdal og sammenlignbare 

kommune, men høyere enn landssnittet.  

Kirke, kultur og barne- og ungdomstiltak: 

Tall for 2019 Audnedal Lyngdal Sm.lignbare Landet uten 

Oslo 

Netto driftsutgifter til kultur per 

innbygger 

3 080 3 129 2 846 2 541 

Besøk i folkebibliotek per innbygger 4,4 9,7 2,9 4,6 

Omløpshastighet for bøker (antall) 0,7 1,2 0,3 0,8 

Andel medlemmer i Den Norske Kirke i 

prosent av antall innbyggere 

67,8 64,4 80,6 71,7 

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn 

utenfor Den Norske Kirke 

13,2 19,3 6,9 11,2 

Brutto driftsutgifter til Kirkelig Fellesråd 

og kirkegårdene per innbygger 

1 313 767  1 242 657 

 

Audnedal kommune og Lyngdal kommune brukte i 2019 ganske likt per innbygger til kultur, og noe 

høyere enn landssnitt og sammenlignbare kommuner. Når det gjelder andel medlemmer av Den 

Norske Kirke så er vi under landssnittet og sammenlignbare kommune. I forhold til antall medlemmer 

i andre tros- og livssamfunn så har vi flere enn landssnittet og sammenlignbare kommuner. Dette er 

likt som Lyngdal kommune.  
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3.2. Kommunebarometeret 
 

Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle landets kommuner, foretatt av Kommunal 

Rapport på basis av offentlig tilgjengelig data fra offisielle kilder.  Hensikten er å gi et lettfattelig bilde 

av hvordan den enkelte kommune presterer målt mot resten av Kommune-Norge: «…for å bidra til i 

en mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon» (sitat Kommunal-Rapport). Tallene er blant annet hentet 

fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttets 

kommunedatabase, og Norsk Kulturindeks fra Telemarksforskning. 

Det er mange kommuner som har slått seg sammen fra 01.01.2020 og det er i den forbindelse lagt 

ned et betydelig arbeid med å tilpasse Kommunebarometeret til dette, samtidig som anledning er 

benyttet til en oppgradering og forbedring. Tallene er Kommunebarometeret er derfor forsinket. 

20.mai 2020 ble det publisert foreløpige tall for seks sektorer. Det var også begrensinger og mangler i 

disse.  

Det er derfor valgt å presentere tallene for 2019 (basert på 2018).  

 

Audnedal har i alle årene rangeringen er gjort havnet blant de beste kommunene.  

Vi har et uttalt mål om å være «Fremst på kvalitet og trivsel» og jobber målrettet for å ha gode 

resultater. Da er det svært hyggelig at vi gjør det så godt i forhold til kommunene i landet. 

Beregningsmåten blir endret noe for hvert år, Kommunal Rapport jobber kontinuerlig med evaluering 

og forbedring av Kommunebarometeret. I oversikten under ser du hva tidligere plasseringer hadde 

vært dersom nøkkeltallene i 2019- versjonen også hadde blitt benyttet for de foregående årene: 

 

Oversikten viser at også ut fra nøkkeltallene som blir brukt i 2019-utgaven hadde vi vært blant de 

beste 6 over siste 4-årsperioden. Det er svært imponerende å oppnå så høye resultater over tid.  

 

Tallet for hvert år viser hvilken plass kommunen er rangert på i forhold til alle landets kommuner for 

hver sektor siste 9 år. I 2018 var det 422 kommuner i Norge. 
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Oversikten viser at Audnedal kommune jevnt over har gode resultater på de fleste områder. Vi 

kommer svært godt ut på de store tjenestene som vekter tungt i barometeret:  

• Pleie og omsorg (plass nr 10) 

• Grunnskole (plass nummer 74) 

• Barnehage (plass nr 46)  

 

Vi har også gode resultater på helse, sosial og økonomi.  

Grunnskole: Vi har mange gode nøkkeltall innen grunnskole, og er på plass 74 i landet. Vi er på plass 

nummer tre i landet når det gjelder andel elever som har fullført videregående skole innen 5 år 

(96%). Alle lærerne på barneskolene fyller kravene til å kunne undervise, men kun 43% av lærerne på 

barneskolene oppfyller kravene innen engelsk, norsk og matematikk – her er vi nesten dårlig i landet 

med plass nr 417.  Avgangskarakterene for 10.trinn trekker ned, men her har utviklingen vært positiv. 

I Kommunebarometeret for 2018 var vi på plass 416 når vi ser på snittet for de siste fire årene, mens 

vi nå er på plass 213. Vi har gode resultater på nasjonale prøver og trivselen blant elevene er god.  

Pleie og omsorg: Pleie og omsorg står for vår beste plassering i Kommunebarometeret og vi er 

rangert som 10.beste kommune i landet. Audnedal kommuner har høy andel med fagutdanning, kun 

enerom til beboerne og tar imot alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Vi ligger på plass 11 i 

landet i forhold til antall eldre som har trygghetsalarm. Vi ligger noe lavt på andelen av innbyggerne 

som har fått tildelt støttekontakt, omsorgslønn og BPA.  Våre svakeste plasseringer er i forhold til at 
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ikke alle vedtak om tildeling av hjemmetjenester settes i verk innen 14 dager fra vedtak og at 

gjennomsnittlig antall tildelte timer med hjemmesykepleie er lav.  

Barnevern: Vi er rangert på plass nr 134 i landet. Lister barnevern overtok 2.halvår 2018, og har 

rapportert nøkkeltallene for 2018. Ingen saker har over 3 måneders behandlingstid i 2018, og 

gjennomsnittet for siste 4 år er 90%. Det mangler historikk på en del data på dette området nå. I 

2018 hadde kun 78% av barna utarbeidet plan. Dette gir oss en plass på 320.plass i landet. Dette kan 

ha sammenheng med skifte av barnevernsorganisering. Noe lav ressursbruk til tidlig innsats trekker 

ned.  

Barnehage: Vi ligger på plass nr 46. Når det gjelder barnehage får vi god plassering som følge av høy 

kompetanse blant ansatte, vi oppfyller pedagognormen, høy andel av minoritetsspråklige som går i 

barnehagene og stort lekeareal per barn. Det trekker ned at vi har et høyt antall barn per årsverk, 

men dette skyldes at vi har en stor andel deltidsplasser. 87 % av barn i alderen 1-5 år går i barnehage 

mot landssnitt 90 %. 

Helse: Vi på plass nr 97 i landet i 2019. 100 % av fastlegelistene i Audnedal har ledig plasser, og dette 

gir oss plass nr 1 på dette området i kommunebarometeret. Vi mangler heller ikke leger til 

fastlegelistene, her er vi også rangert til nr 1 i landet. Vi ligger høyt på andel helsesøstre, jordmor og 

sykepleier med psykiatrisk videreutdanning. Vi ligger også høyt på ressurser til forebygging og lavt på 

antall sykehusinnleggelser i befolkningen. 96% av nyfødte får hjemmebesøk innen 2 uker. Når det 

gjelder nøkkeltall for vaksinasjoner er 95% av 2-åringene med i vaksinasjonsprogrammet, dette er 

som landssnittet og gir oss plass nr 135 i landet.  

Sosial: Vi på plass 79 i landet, og har vært blant de 100 beste i alle år i Kommunebarometeret. Vi har 

kort stønadslengde, og lavt antall sosialhjelpsmottakere. Vi har også gode ressurser til økonomisk 

rådgivning, her er vi på plass 56 i landet. 

Kultur: Vi er nr 194 i landet på basis av nøkkeltallene for 2018. Det er et lite område, og 

plasseringene har gått noe opp om det, slik sett er vi nok nå på et snitt for de siste årene. Vi ligger 

høyt på utlån på bibliotek og har høyere antall besøk i biblioteket og flere voksne lånene enn 

gjennomsnittskommunen. Vi bruker mye ressurser til idrett og idrettsanlegg. Det trekker ned med et 

lavt antall årsverk til kultursektoren, og at en lav andel av kulturutgiftene overføres frivillige lag og 

foreninger (6,3% mot landssnitt 14,5%).  

Økonomi: Vi er på plass 43, og har stort sett vært blant de 20% beste kommunene i hele perioden. 

Audnedal kommune har stort disposisjonsfond, høyere innskudd enn gjeld og dermed lavere risiko 

ved en renteoppgang. Dette trekker opp. Vi har dårlig resultat når det gjelder driftsunderskudd 

(brutto diftsresultat). Her er vi på plass 395 i landet. Dette er alarmerende dårlig, og dette må 

forbedres uavhengig av kommunesammenslåingen.  

Kostnadsnivå: Denne indikatoren viser hvor mye vi bruker per innbygger til tjenesten justert for 

utgiftsbehovet (om vi er en billig eller dyr kommune å drive). Tallene for 2018 viser at vi har et 

middels kostnadsnivå på de fleste tjenestene – vi er på plass 244 i landet. Administrasjon, 

kommunehelse og pleie og omsorg trekker ned, barnevern og grunnskole trekker opp.  

Miljø og ressurser: Området skal gi et bilde av hvordan kommunen forvalter miljø og ressurser. Her 

kommer kommunen svakt ut, og vi er rangert på plass 350 i landet.  Vi har høy andel biler per 

innbygger og produserer et høyt antall kilo søppel per innbygger. Men en høyere andel av avfallet 

blir levert til gjenvinning og biogassproduksjon en landssnittet. Vi ligger også lavt på utgifter til 
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«rekreasjon i tettsteder» samt at vi har et stort areal for offentlige bygg per innbygger. Dette fører 

også til at vi har høye strømutgifter per kommunal bruker. Når det gjelder CO₂ - utslipp er utslippet 

per innbygger lavere enn landssnittet.  

Saksbehandling: Vi er på plass 180 i kommunebarometeret. Det trekker opp at gebyr for oppføring 

av enebolig er lavt: kr 6.094 mot landssnitt kr 14.285. Vi ligger også høyt på andel tilsyn på byggesak 

– 15,8% mot landssnitt 9,6%. Vi har en lav andel dispensasjoner, og kort saksbehandlingstid.  

Vann og avløp: Vi er på plass 185 i kommunebarometeret. Vi ligger på 1.plass i forhold til 

vannkvalitet på kommunalt vann, og vi har ikke hatt brudd i vannleveransen. Vi har også mindre 

vannlekkasjer enn landssnittet. Renseanleggene oppfyller også alle rensekrav. Det trekker ned at vi 

har få som er tilknyttet vannverkene, har høye kommunale avgifter og at det er lav utskifting av 

ledningsnett, og at dette er gammelt. 

Dersom du vil lese mer om Kommunebarometeret, kan du gå inn på www.kommunal-rapport.no og 

søke på Kommunebarometeret. Rapport med endelig tall blir lagt ut i slutten av juni på kommunens 

hjemmeside. 
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4. Årsmelding fra resultatenhetene 
 

4.1. Stabsfunksjonene 
 

Audnedal kommune har fire stabsenheter. Det er stab for kultur, bibliotek, servicekontor og 

personal/ økonomi og IKT. I tillegg er Audnedal læringssenter og Flyktningetjenesten skilt ut fra 

enhetene. 

 

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  17 087 000 17 696 807 -609 807 

 

Kommentar til resultatet: 

• Underskuddet skyldes økte utgifter knyttet til overgangen til ny kommune. Det har vært 

ekstra ressurser knyttet til lønnsfunksjonen for å tilpasse grunnlagsdata i de to kommunen, 

ivareta historikk og overgang til nytt lønnsystem. 

• Det har også vært økte utgifter på IKT i forhold til utfasing av systemer og konvertering av 

data til ny kommune. 

• Underskuddet har redusert totalt overskudd for kommunen for 2019. 

 

4.1.1. Audnedal folkebibliotek 
 

 
Byremo 

Beskrivelse av enheten 

Bibliotekene i Audnedal kommune skal være en arena for 

kultur- og leselyst for innbyggere i alle aldre.  I tillegg 

skal det være en uavhengig møteplass og arena for 

offentlig samtale og debatt.  Bibliotekene skal ha som mål, 

innenfor gitte budsjettrammer, å tilby tjenester etter det behov som etterspørres av 

innbyggerne i kommunen. 

Nøkkelinformasjon  
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 2017 

(2017/2018) 

2018 

(2018/2019) 

2019 

(2019/2020) 

Antall årsverk  0,8 0,8 0,8 
0,9 fra okt. pga 

kommunesammenslåing 
og opplæring i nytt 
biblioteksystem i 
Lyngdal.  

Antall ansatte 1 1 1 

Nærvær    
    

 

Oppsummering av aktivitet 2019 

• Offisiell åpning av nytt bibliotek på Byremo i august.  

• Audnedal folkebibliotek ble kåret til «Årets Bok-til-alle bibliotek». 

• I 2018 fikk vi kr. 130.000,- i prosjektmidler fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet 

for å etablere et enkelt veiledningstilbud i digitale tjenester på biblioteket, Digihjelpen. 

Lyngdal bibliotek ble invitert med pga kommunesammenslåing og vi ville bli en kommune i 

2020.  Vi fikk utvidet prosjektperioden og fortsetter prosjektet i 2020. Digihjelpen inneholder 

fire dagers kurs i digitale tjenester med innleid kursholder.  Repetisjonskurs + nye kurs med 

samme tema på den andre bibliotekavdelingen.  Bibliotekansatte har også fått innføring i 

forkant av kursene. Det ble også holdt to kurs på Læringssenteret. 

• Elever fra Læringssenteret kommer hver mandag på dagtid, obligatorisk fremmøte.  Det er 

frivillige som lærer de norsk ved bla å spille spill, hjelpe med lekser og ellers bare prate. 

• Alle 3-åringene i kommunen får tilbud om å hente gratis bok på bibliotekene ifm Verdens 

bokdag. 

• Klargjøring av bokposer som blir utdelt på helsestasjonen ved 2- og 5- års kontrollene. 

• Besøk av forfatter Karin Moe Hennie for 4.-7. klasse på Byremo og Konsmo skole. 

• Besøk av den gamle Bokbussen som stoppet både på Konsmo og Byremo. Fint utsmykket 

buss som var åpen for publikum mens det var forestilling for elevene på skolen/biblioteket. 

• Klovnen Knut for barnehagene og 1. -3. klasse på Byremo og Konsmo. 

• Den Kulturelle Spaserstokken, et samarbeid med Kultur og Frivilligsentral:  

Jorunn Birkeland fortalte lokal historie om Fante Maria i biblioteket på Konsmo. 

Tur til Lyngdal Kulturhus – foredrag om Krigsseilerne + pizza. 

• Hege Rimestad spilte fele og sang gamle kjente sanger på norsk og irakisk. Dette var for 

elever på Læringssenteret, barneskolen og dagtilbudet på Frivilligsentralen. 

• Psykolog Hedvig Montgomery hadde foredrag på Byremo vgs med utgangpunkt i den nye 

boka «Foreldremagi».  Foreldre i barnehage/skole ble oppfordret til å møte. 

Deltatt på div. kurs og møter i regi av Fylkesbibliotekene i Agder. 
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Karin Moe Hennie   Hedvig Montgomery     Digihjelpen 

MÅHA samarbeidet (bibliotekene i Marnardal, Åseral, Hægebostad og Audnedal): 

MÅHA bibliotekene har samarbeidet om forfatterbesøkene og ellers andre arrangement i 

bibliotekene.  Vi har hatt felles facebook, hjemmeside og instagramkonto.   

 

Resultatoppnåelse 2019  

 
 
Område  

 
Byremo 

2018   

 
Konsmo 

2018  

2018 
Byremo og 

Konsmo 

 
Byremo 

2019 

 
Konsmo 

2019 

2019 
Byremo og 

Konsmo 

 
Utlån barn  

 
7071 

 
2366 

 
9437 

 
7326 

 
2775 

 
10101 

 
Utlån voksne  

 
2161 

 
1514 

 
3675 

 
2276 

 
2225 

 
4501 

 
Besøk barn  

 
3325 

 
650 

 
3975 

 
*2303 

 
843 

 
*3146 

 
Besøk voksne 

 
1312 

 
1116 

 
2428  

 
*1365 

 
1196 

 
*2561 

 

* Ang. besøkstallene: Det ble installert alarmporter med besøksteller på Byremo i september.  Her 

skilles det ikke mellom barn og voksen slik at det er antall besøk totalt som må sammenliknes med 

fjorårets tall. 

Antall besøkende Byremo inkl. tall fra besøksteller: 6193 

Antall besøkende Konsmo:    2093 

 

 

 

Område 

 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Endring 
2017-
2018 

Endring 
2018- 
2019 

 

Utlån totalt: 

 

 
15287 

 
13112 

 
14602 

 
-14,2% 

 
11,4% 

 

Besøk totalt: 

 

 
7649 

 
   6403 

 
8286 

 
-16,3% 

 
29,4% 

 

Lån av E-bøker 2017: 226 
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Lån av E-bøker 2018:   71 

Lån av E-bøker 2019: 128 

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

Økt tilfredshet ang. utvalg, 
ønsket resultat 5,0 

*Brukerundersøkelsen 2018 Snitt 4,4. Bøker 5,1 og 
tidsskrifter 5,0 

Økt tilfredshet 
åpningstider, ønsket 
resultat 5,0 

*Brukerundersøkelsen 2018 Snitt 4,3 

Økt tilfredshet service, 
ønsket resultat 5,8 

*Brukerundersøkelsen 2018 Snitt 5,6 

Økt utlån/besøk Statistikken Økning utlån 11,4% 
Økning besøk 29,4% 

Tiltak  Utført 
 

   
 

Obligatorisk norsk i praksis  
på Byremo bibliotek. 
Samarbeid med 
Læringssenter og 
Frivilligsentralen 

 Fast hver mandag i 2019 

Div. arrangement med 
Frivilligsentralen og Kultur i 
tillegg til de bibliotek som 
vi samarbeider med 

 For alle brukergrupper. 

Samarbeid med 
barnehagene 
 

 Det har ikke vært så mange 
besøk i år. 

Samarbeid med skolene.  Konsmo skole har lånt mer bøker 
da skolebiblioteket er lagt ned. 
Hjulpet til med å lage 
leseprosjekt og bokkasser på 
Byremo.  Alle klasser har fast 
bibliotektid. 
 

*Brukerundersøkelsen: Utlånstilbud/utvalg – Service 

Noen av måleindikatorene skisserer tilbud vi ikke har.  Derfor blir snittet lavere enn det som reelt viser det tilbudet vi har. 

Mye av tiden i 2019 har gått med til planlegging og innredning av det nye biblioteket på Byremo.  

Kassering, pakking og flytting.  Alle bøkene har fått en magnetbrikke og preget med en RFID leser for 

å kunne ta i bruk Meråpent og selvbetjent utlån. 
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4.2. Teknisk/ Næring 
 

Beskrivelse av enheten: 

Teknisk enhet har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale bygg, renhold, veier, vann-, avløp- 
og renovasjonsordningene til innbyggerne, næringsutvikling, landbruk, skogbruk, viltforvaltning, 
lokale kalkingsprosjekter, nullvisjonen og kalkingsprosjektet i Audna. Enheten utfører også betydelig 
arbeid innen oppmåling og byggesaksbehandling. Leder for enheten er prosjektleder på 
investeringsprosjektene.  

 

Nøkkelinformasjon 

 2017 2018  2019 

Antall årsverk  16,9 18 18 

Antall ansatte 25 26 26 

Nærvær 96,5% 93,9% 93,9% 

Antall km kommunale veier 60 60 60 

Ledige kommunale tomter 10 10 10 
 

 

Oppsummering av aktivitet 2019: 

Driften har i 2019 vært tilnærmet normal på bygg. Drift av vei har også gått ganske normalt bortsett 

fra enkelte hendelser med mye nedbør over kort tid som gjør at det stadig må gjøres mindre 

utbedringer.   

Det har vært reduserte inntekter på oppmåling og byggesak. Dette skyldes i hovedsak mindre 

søknader inn til kommunen grunnet endring i regelverk som gjør at en del tiltak kan gjennomføres 

uten å søke. Det har også vært færre kartforretninger i 2019.  Grunnen er at avdelingens kapasitet 

har blitt redusert i forbindelse med kommunesammenslåing. En stor del av kompetansen på 

karttjenester er brukt på å tilrettelegge kartsystemene for kommunesammenslåing i 2020..  
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På VA området er det mindre inntekter enn forventet og større utgifter enn budsjettert.  

Utfordringene har vært mer slam fra renseanleggene. Det er en markert økning i slammengdene. Det 

har også vært problemer med vannforsyning i Åsen boligfelt og Lunden boligfelt som har medført 

utgifter utover budsjett.  

 

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  11 486 000 11 753 647 -267 647 

 

Kommentar til resultatet:  

• De fleste områder er i balanse.  

• Underskuddet er knyttet til området for selvkosttjenestene innen vann og avløp, inntektene 

er lavere enn budsjettert. 

• Underskuddet har redusert totalt overskudd for kommunen for 2019. 

 

 

Resultatoppnåelse 2019 

Mål for enheten Måleindikator Resultat 

Enheten skal ha trivsel og 

høyt nærvær på 

arbeidsplassen 

Nærvær og 

medarbeidersamtaler. 

Nærvær på 96,5 % sier tydelig at 

trivsel er bra. Trivselsgruppen på 

enheten gjør en god jobb. Det 

arrangeres turer og samlinger som 

bidrar til samhold og gode kollegiale 

relasjoner bygges.   

Øke bevisstheten på bruk 

av verneutstyr på jobb.   

 

Antall HMS avvik  Ingen avvik i perioden. Det arbeides 

jevnlig med bevisstgjøring ved bruk 

av verneutstyr.  

Enheten skal jobbe videre 

med tilrettelegging for 

boliger i 

Sentrumsområdene 

 

Arealplaner og prosjekter Tomteområde på Byremo er ferdig 

grovplanert.. Det arbeides med flere 

utbyggingsprosjekter: Lunden 

boligfelt, Boligfelt på Helle ved 

Stadion. Lindåsen. 

Bygningsprosjekt: Skoler. Bibliotek 

Omsorgssenter Veiprosjekt: 

utbedring kommunale veier. 

 Flom sikring Helle.  

Tiltak langs fylkesveiene.  

Flesteparten av disse vil bli 

gjennomført i 2020 

Industriområdene på 

Konsmo og Byremo skal 

videreutvikles.  

 

Fremdrift på Prosjektene  Trinn 2 på Byremo industriområde er 

ferdig. Arbeidene på Helle 

industriområde starter opp i juni.    
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4.3. Audnedal Helse 
 

 

 

Helsesenteret på Konsmo. Audnedal Helse omfatter en rekke tjenester rettet mot alle innbyggerne.  

2019 har vært preget av sammenslåingen med Lyngdal kommune. Avdeling helse er blitt delt 

opp i 2 virksomheter og denne oppdelingen som ble iverksatt fra 1. september 2019. Inn i 

virksomheten forebygging og livsmestring er psykiske helse, rus, psykolog, familiestøtte og 

helsestasjonen. Inn i virksomheten servicesenter helse og velferd er fysioterapeuten, 

ergoterapeuten, legetjenesten og fysioterapeutene på driftstilskudd. Fokuset inn i ny 

kommune har vært fornye, forbedre, forene, forenkle. 

Beskrivelse av enheten:  

Legetjeneste 

*En leger med privat praksis med kommunalt driftstilskudd. 

*En kommunalt ansatt lege i 100 % og 2 helsesekretærer i til sammen 80 % stilling. 

*Legevaktsamarbeid med Åseral kl. 15-23. Fra 1. mai 2015 er samarbeidet lagt til legevakta i 

Mandal.  

*Kommuneoverlege: det er et felles samarbeid med Åseral, Marnardal, Hægebostad og 

Audnedal. Kommunelegens oppgaver er all samfunnsmedisinsk aktivitet inkludert miljørettet 

helsevern, overordnet smittevernplanlegging og beredskap. Det er noe tilsynsarbeid og 

kvalitetsutvikling. 

*Tilsynslegeordning med Audnedal omsorgssenter, 21,3 %, en fast dag i uka. 

*Helsestasjons tjeneste: Legen er på helsestasjon for ungdom hvor det tilbys samtaler og 

veiledning. I tillegg er det 6 timer i uka hvor legen er på helsestasjonen og har oppfølging av 

barn opp til 6 år. 

 

 

 

54



22 
 

Psykisk helse  

Tilbyr samtaler og oppfølging for voksne som har utfordringer i forhold til egen psykisk helse, 

og samt hjelp til kontakt med resten av hjelpeapparatet. Fokus på egne ressurser og 

mestringsstrategier. Formålet er å bistå mennesker med psykiske utfordringer slik at de kan 

mestre hverdagen bedre og få bedre livskvalitet. Dette er et lavterskel tilbud. 

Helsestasjon  

Oppfølging av barn og unge fra 0-18 år. Formålet med tjenesten er å forbygge fysiske, 

psykiske og sosiale helseskader hos barn og unge, og fremme helse på alle områder. 

Ledende helsesøster har i samarbeid med jordmor hjemmebesøk til barselkvinnene innen 48 

timer fra hjemkomst.  

Jordmor  

Oppfølging av gravide, barselkvinner og det nyfødte barn. Vi har en 30 % jordmorstilling i 

kommunen som er lokalisert på helsestasjonen i Audnedal. Hjemmebesøkene til 

barselkvinnene blir gjort i samarbeid med ledende helsesøster siden dette skal uføres innen 

48 timer etter hjemkomst. 

Folkehelse  

Jobber med alt folkehelsearbeid i kommunen, og skal lage en folkehelseplan slik at 

kommunen får en oversikt over utfordringene. Dette er fra 01.08.18 i samarbeid med 

Lyngdal kommune. 

Fysioterapi   

Kommunen yter driftstilskudd tilsvarende 1,30 % avtale som er fordelt på tre personer. I 

tillegg har vi en fysioterapeut som utfører de kommunale oppgavene hvor forebygging er 

sentralt. 

Hjelpemiddelformidling  

Tjeneste for syn, hørsel og bevegelse. Tilbyr hjelp til søknader om hjelpemidler og oppfølging 

i forhold til dette. 

Familiestøtte     

Lavterskel tilbud til kommunens innbyggere som har små eller store utfordringer innad i 

familien. Skal forebygge psykiske og fysiske helseskader for hele familien. 35 % stilling er nå 

blitt fast, men den er for tiden ubesatt. 

Kostholdsveileder 

Kostholdsveiledning for kommunens innbyggere. 

Miljøarbeider i hjemmet 

Veiledning inn i hjemmet til bruker 

Frisklivskoordinator 

Fokus på frisklivsarbeid 

BPA 

Brukerstyrt personlig assistent for en bruker 

Psykolog for barn og unge 

Oppfølging av barn og unge fra 0-18 år. Formålet med tjenesten er å forbygge fysiske, 

psykiske og sosiale helseskader hos barn og unge, og fremme helse på alle områder. 

Interkommunalt samarbeid hvor Audnedal kommune har en 20 % stilling. Lindesnes 

kommune har arbeidsgiveransvaret. 
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Nøkkelinformasjon  

 2017 2018 2019 

Antall ansatte 14 ansatte 

I tillegg:2 leger 

3 fysioterapeuter 

14 ansatte 

I tillegg: 2 lege 

3 fysioterapeuter 

  

14 ansatte 

I tillegg: 2 lege 

3 fysioterapeuter 

 

Antall brukere 

hjemmetjenesten 

Psykisk helse/rus og 

avlastning barn og 

unge: 31 

Familiestøtte: 64 

familier i hele 

perioden 

Psykisk helse/rus og 

avlastning barn og 

unge: 41 

Familiestøtte: 71 

familier i hele 

perioden 

Psykisk helse/rus: 41 

Familiestøtte: 

ubesatt i 2019 

Ledelse  0,5 0,5 0,5 

Nærvær 92,4% 94,8 % 98,03 % 

 

 

Oppsummering av aktivitet 2019: 

• Vi har fokus på samhandlingsreformens intensjoner, som blant annet vektlegger forebygging 

framfor reparasjon. 

• God folkehelse gjennomsyrer alt vi gjør. 

• Vi har hatt opplæring av mange ansatte i COS kurs. Cos kurs er trygghetssirkelen som har 

fokus på å møte barna på følelsene deres, og ikke på atferden. 

• Vi har hatt opplæring i tilbakemeldingsverktøyet «FIT» i psykisk helse og rus. 

• Vi har hatt cos kurs for foreldre i kommunen.  

• Mestringsgruppe på ungdomsskolen hvor fokuset er å kunne mestre hverdagen og 

jentegruppe i 8. klasse. 
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• «Zippis venner» (fokus på følelser og vennskap) i 3. klasse og regnbueprosjektet (fokus på 

sosiale ferdigheter) 

• Vi har hatt 4-års kontrollene i barnehagene hvor det har vært et samarbeid mellom 

helsesøster, fysioterapeut og pedagog i barnehagen. 

• Fysioterapeut har hatt 2 måneder med 1 gymtime i 1. klasse, undervisning i 8. klasse, 

aktivitet på resept hverdagsrehabilitering, oppfølging av barn på helsestasjonen, oppfølging 

av brukere på institusjon og i hjemmesykepleien og forebyggende gruppetrening på 

omsorgssenteret 2 ganger pr uke. 

• Foreldreforberedende kurs hvor både jordmor, helsesøster og fysioterapeut bidrar. 

• Barselgruppe for alle som fikk barn i 2019. 

• Kjærlighet og grenser kurs for foreldre og barn i 8. klasse i samarbeid med ungdomsskolen. 

• Fagdag på ungdomsskolen med temaet rus og trafikksikkerhet. 

• Markering av verdensdagen for psykisk helse hvor temaet var «Gi tid». 

• Informasjon på skolene ang rusbruk. 

• Informasjon og opplæring på voksenopplæringen fra helsesøster, fysioterapeut, rus og 

psykisk helse. 

• Flere ansatte har tatt videreutdanning dette året. 

• Helse avdeling helse har deltatt på undervisning og opplæring fra RVTS sammen med 

skolene, barnehagene og voksenopplæring. 

• Ansatte innen psykisk helse og rus har fått opplæring i 12-trinnsmodellen. 

• Det har vært fokus på å få samkjørt tilbudene i frisklivssentralen i Audnedal og Lyngdal.  

 

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  4 229 000 4 513 006 -328 026 

 

 

Kommentar til resultatet: 

Vi gikk i minus fordi: 

• kommunal fastlegeordning ble dyrere enn forventet  

• det var økte tjenester i form av praktisk bistand og opplæring. 

• vi hadde merforbruk på strøm, fyringsolje og kommunale utgifter 

• Underskuddet har redusert totalt overskudd for kommunen for 2019. 
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Resultatoppnåelse 2019  

Hovedmålsettingen innen helse er god folkehelse og alt vi gjør skal ha fokus på dette målet. 

De tre hovedsatsningene (mål) i 2019 var:  

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

1.Hindre overvekt og fedme 
blant barn og unge 

• Veiing og måling i 3. og 8. 
klasse 

• Folkehelseprofilen 
 

• Dette er et komplisert 
område og må sees 
på over tid og i flere 
sammenhenger. 

2.Gi barn og unge metoder for å 
håndtere vonde følelser 

• Ungdata undersøkelsen 

• Elevundersøkelsene på 
skolene 

• Færre «drop out» av 
videregående skole 

• Ungdata 2016 viser at 
det fortsatt er noen 
barn som strever med 
sin psykiske helse og 
vi må fortsette å 
arbeide med dette. 
Det blir ny Ungdata 
undersøkelse våren 
2019. 

• Elevundersøkelsene 
viser at barna har det 
bra. 

• Færre «drop out» må 
sees over tid. 

3.Beholde det gode 
arbeidsmiljøet/mestringsmiljøet 
på enheten 

• Medarbeiderundersøkelse 

• Medarbeidersamtale 

• Vernerunde 

• Arbeidsmiljøet er fast 
tema på personalmøtene 

• Undersøkelsen viser 
at de ansatte trives 
og ønsker å arbeide 
videre i enheten. 

• I 
medarbeidersamtalen 
er det fokus på 
arbeidsmiljø og 
kompetanse 

• I stillingene har vi 
relevant 
fagkompetanse 
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4.4. NAV Audnedal 
 

Beskrivelse av enheten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det lokale NAV-kontoret er et samarbeid 
mellom kommune og stat innenfor arbeids- og 
velferdstjenestene (NAV-reformen).  
Fra og med 01.01.19 har NAV Audnedal 
inngått avtale om felles leder med NAV 
Lyngdal og NAV Hægebostad for 2019. Fra 
2020 skal Audnedal og Lyngdal bli én 
kommune. Samtidig inngår kommunene i 
Lister i et vertskommune-samarbeid med 
Kvinesdal kommune. 

 

Nøkkelinformasjon 

 2017  2018  2019  

Antall årsverk  0,8 0,8 1,3 

Antall ansatte 1 1 2 

 

Vi har hatt en ansatt som har hatt ansvaret for økonomisk sosialhjelp i 80 % stilling. I tillegg har vi i 

perioder i 2019 hatt en 50 % stilling til flyktningefeltet og Husbankordningen. Pr. 01.01.20 er det 1,6 

stillinger fra tidligere Audnedal som inngår i NAV Lister. Disse ressursene skal dekke 

sosialkontortjenesten samt programrådgiveroppgaver etter introduksjonsloven i flyktningetjenesten.  

Oppsummering av aktivitet 2019: 

2019 har vært et år med mange endringer for NAV Audnedal. De som var ansatt ved kontoret har 

sluttet hos oss og utskiftning i personal har vært en ekstra utfordring i disse 

kommunesammenslåingstider, i tillegg til at NAV har inngått vertskommuneavtale med Kvinesdal. Vi 

startet året med mange restanser og etterslep, og har brukt 2019 på å komme a jour og bli kjent med 

innbyggere og arbeidsgivere i kommunen.    

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  1.751.000 1.660.710 90.290 

 

Kommentar til resultatet:  

• NAV gikk med et lite overskudd og er i balanse økonomisk  
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Resultatoppnåelse 2019  

NAV-kontoret har brukt 2019 på å komme a jour etter høyt og langvarig sykefravær i 2018. I tillegg 

har kontoret jobbet mye med forberedelsene til ny kommune og til vertskommunesamarbeidet i 

NAV Lister. Vi har ikke hatt sykefravær av betydning i 2019, og i tillegg har samtlige ansatte i NAV 

Lyngdal har bistått kontoret. Vi har derfor gått inn i 2020 med god kontroll på oppgavene våre.  

 

 

4.5. Audnedal omsorg 

 

 
 

Beskrivelse av enheten:  

Audnedal omsorgssenter driver sykehjemsdrift med 8 plasser på skjermet avdeling, 10 

langtidsplasser, 4 korttidsplasser og 1 plass spesielt beregnet på lindrende behandling. 

Hjemmetjenestene i Audnedal er også fra 2017 administrert herfra. Vi jobber på tvers av avdelingene 

og bistår hverandre. 

Vi skal være klare for å ta imot pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset kontinuerlig, både til 

hjemmesykepleien og til korttidsavdelingen. Vi arbeider for å yte et godt faglig tilbud både til 

hjemmeboende, korttids- og langtidsbeboerne. 

Fra april 2017 ble det opprettet hverdagsrehabiliterings team tilknyttet enheten. De jobber med 

rehabilitering/hverdagsmestring hjemme hos brukerne. Dette avlaster både hjemmesykepleien og 

sykehjemmet. 

I januar 2019 ble 4 nye omsorgsboliger innflyttet, disse ligger nær omsorgssenteret, forbundet med 

en tube. Dette vil kunne være med på å vri tjenestene våre enda mer mot hjemmebasert omsorg, det 

er et godt alternativ til sykehjemsplass. 

Ellers har 2019 vært preget av mye møtevirksomhet i forbindelse med kommunesammenslåing med 

Lyngdal. 

Vi ønsker å være en åpen institusjon som har et godt samarbeid med lag og foreninger 
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Nøkkelinformasjon  

 2016 

(2016/2017) 

2017 

(2017/2018) 

2018 

(2018/2019) 

2019 

Antall årsverk hjemmetjenesten inkl. 
administrasjon, hverdagsrehabilitering  

6.75 fra 
1.4.17 

6,75 9,82 10,87 

Antall årsverk sykehjem inkl. 
administrasjon, vaskeri, kjøkken 

23,63 23,63 21,26 21,26 

Årsverk hjemmehjelp 1,14 1,14 1,22 1,22 

     

Årsverk 
demenskordinator/saksbehandling 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Antall ansatte 59 59 59 59 

Nærvær 88,2   92,13 % 

 

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  24.085.933 24.208.000 -122 06  

 

Kommentar til resultatet:  

Vi brukte ekstra ressurser på lønn i 2019 pga. ressurskrevende brukere. Vi hadde også ekstra utgifter 

på lønn i forbindelse med møtevirksomhet i forbindelse med kommunesammenslåing. I tillegg hadde 

vi mindre inntekter på omsorgsboliger siden det ikke har vært fullt belegg gjennom hele året. Vi fikk 

tilført ekstra ressurser høsten 2019 pga. resurskrevende brukere og unngikk dermed underskudd. 

Overskuddet inngår i totalt overskudd for kommunen. 

 

Oppsummering av aktivitet 2019: 

• 2019 har vært et travelt år ift. pasientbelegg, både i hjemmesykepleien og på sykehjemmet. I 

tillegg har sammenslåingsprosessen med Lyngdal tatt mye tid. Møtevirksomheten har vært stor. 

Dette berører hele enheten da teamlederne, tillitsvalgte og verneombud også må møte på møter 

i forskjellige sammenhenger. Det har derfor vært vanskelig å dekke inn med sykepleiere i alle 

vaktene som blir ledige. 

• Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demens har også hatt fullt belegg. Dette er blitt et 

veldig populært tilbud og gjør at innbyggerne kan bo lengre hjemme. I høst flyttet 

dagaktivitetstilbudet over fra sykehjemmet til stua ved de nye omsorgsboligene. Dette for å frigi 

plass til sykkelgruppa.  

• Mestringsteamet jobber bra inn mot hjemmeboende som trenger hjelp til å komme seg etter for 

eksempel en operasjon e.l. De jobber med hverdagsrehabilitering og livsmestring for å holde 

innbyggerne lengst mulig i eget liv. Treningen foregår fortrinnsvis i brukerens eget hjem. Teamet 

er tverrfaglig sammensatt av vernepleier, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. 
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• Dette året har også Anne Karin Birkeland jobbet i 50 % stilling med prosjekt «videreføring av 

hverdagsrehabiliteringsmodellen». Dette prosjektet fikk vi midler til via fylkesmannen. Prosjektet 

startet i 2018, ble avsluttet i august 2019.  

• Ellers har vi hatt fokus på at beboerne på sykehjemmet og i omsorgsboligene skal trives hos oss. 

Vi ønsker å gi de innhold i hverdagen. Vi har derfor fokus på aktiviteter/aktivisering. Vi er veldig 

glad for å ha et godt samarbeid med frivillgsentralen, helselaget, Byremo videregående skole mfl. 

Den frivillige innsatsen er veldig viktig for oss. 

• I 2018 kjøpte vi inn motitec sykler før jul. Disse har blitt flittig brukt av beboerne i hele 2019. I 

høst deltok vi i sykkel VM. Det var svært populært, mange av beboerne bidro med timevis med 

sykling den måneden sykkel VM pågikk. Grindheim helselag har innvilget et tilskudd på 7000 kr i 

tre år framover som tilskudd til årlig lisens. Både Grindheim helselag og Grindheim 

bygdekvinnelag bidro også med midler til innkjøp av syklene i 2018. 

• Vi har ellers hatt fokus på aktivisering og hatt tur til dyreparken i Spangereid, sommerfest, 

julefest ol. Dette har vært samarbeid med Byremo videregående skole, frivilligsentralen oa.  Hver 

lørdag er det lørdagsfest med god mat og besøk av frivillige. Frivillige har også bidratt med faste 

kjøreturer med beboerne hver torsdag, så lenge vær og kjøreforhold gjorde det mulig. I tillegg 

har det vært spontane tilstelninger arrangert av personalet. Vi arrangerer også åpen dag en gang 

i måneden. Her kan alle som ønsker få kjøpt middag, konsert med forskjellige artister etter 

middag.   

• Det er også planlagt utbygging av kjøkken, kontor og lager. Dette har stoppet opp litt i 

forbindelse med kommunesammenslåing  

 

Resultatoppnåelse 2019  

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

C2: Delmål: Alle fast 
ansatte som jobber på 
skjerma avdeling skal ha 
en formell kompetanse 
innen demens.  
Alle pårørende skal ha 
fått tilbud om 
veiledning/undervisning 
ift. demens 

Kompetanseplan for alle ansatte  -De fleste av de ansatte på 
skjerma avdeling har nå 
gjennomført 
demensomsorgens ABC. 
-Pårørendeskole ble 
gjennomført høsten 2019. 

C3: Delmål  
Ansatte skal kunne gi 
et relevant 
rehabiliteringstilbud til 
brukere på hele 
enheten både på 
sykehjemmet og 
hjemme i form av 
hverdagsrehabilitering  

 
 

-Videreføring av mestringsteamet 
- Nytt prosjekt innen 
videreutvikling av 
hverdagsrehabiliteringsmodellen 
med avslutning høsten 
2019..Dette er finansiert via 
midler fra helsedirektoratet. 
-fagdag 

-Måleskjema-
hverdagsrehabilitering 
Fagdag gjennomført høsten 
2019. 
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Opprettholde 
funksjonsnivået til 
innbyggerne slik at de kan 
bo hjemme lengst mulig.  
Omlegging til mer 
hjemmebasert omsorg. 

Alltid ledige kortidsrom på 
omsorgssenteret 
Nye omsorgsboliger innflyttet 
januar 2019 

Ikke behov for å leie plasser 
i nabo kommunene i 2019. 

 

 

4.6. Audnedal Bo- og dagsenter 
 

 

 

Beskrivelse av enheten:  
 
Audnedal bo- og dagsenter yter tjenester til brukere med sammensatte behov, og har som mål å gi et 

godt faglig tilbud både innen pleie- og omsorgsarbeidet og miljøarbeidet. Pleie- og omsorgsarbeidet 

retter seg mot hele mennesket, både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Enheten har særlig 

fokus på å vedlikeholde brukerens ulike funksjoner. Miljøarbeidet skal sørge for at det etableres god 

kontakt og tillit mellom bruker, pårørende og øvrige omgivelser, og skal legge til rette for gode 

opplevelser og aktiviteter tilpasset den enkelte. 

Audnedal bo- og dagsenter består av en boenhet, Dagsenter og Avlastning m/bo-trening. Boenheten 

består av leiligheter som er tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonshemminger, og har 

bemanning hele døgnet. Dagsenteret har aktiviteter som er lagt til rette for brukergruppa. Det er 

også et eget sanserom hvor brukerne kan stimulere både hørsel, syn og følelser.  
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Dagsenteret er åpent fire dager i uka fra kl.09.00 – 14.00. Avlastning m/bo-trening er hver fjerde 

helg, to hverdager hver uke og i skoleferiene. Enheten har også koordinatoransvar for flere som ikke 

bor i leilighetene.  

 

 

Nøkkelinformasjon  

Audnedal bo og dagsenter består av en boenhet, avlastning og et dagsenter. Boenheten består av 

fem leiligheter som er tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonshemminger, og er bemannet 

hele døgnet. 

 2017  2018  2019  

Antall årsverk  11,75 11,42 10,22 

Antall ansatte 22 20(2 vakant) 16(2 vakant) 

Nærvær 94,3 % 92,2% 95,4 % 

Antall brukere av dagsenteret 4 3 3 

Antall brukere på avlastning 1 1 1 frem til nov 

2019 
Antall beboere 3 2 2, (3 fra 

nov.2019) 
• Årsaken til nedgang av årsverk fra 11,42 til 10,22 er at man hadde en nedgang i brukere og dermed organiserte 

bemanning på en annen måte. Samtidig er det ett avvik fra årsverk i grunnturnus og årsverk i driftsturnus (faktisk 

behov) grunnet behov for en hjelper på «topp» (tidligere løst ved hjelp av hjemmesykepleie). I oktober 2019 økte 

beboere med 1 person. 

Oppsummering av aktivitet 2019 

• Har hatt 2 lærlinger i 2019, hvor den ene blant annet på eget initiativ lagde til en kjøkkenhage som 

brukere hadde stor glede av. 

• 3 ansatte fullførte velferdsteknologiens ABC 

• Grillfest etter siste personalmøte for sommeren 

• Bli-kjent arrangement sammen med habilitering i Lyngdal kommune 

• Brannøvelse med fokus på slukking 

• Flere ansatte har også bidratt i arbeidsgrupper eller lignende i forbindelse med sammenslåing mellom 

Audnedal og Lyngdal kommune.  

• Generelt ett noe lavere aktivitetsnivå i 2019, da fokuset naturlig nok har vært sammenslåingsprosess.  

 

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  5 609 000 5 331 793 277 207 

 

Kommentar til resultatet: 

• Enheten har et overskudd på kr 277.000 som inngår i totalt overskudd for enheten. 
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Resultatoppnåelse 2019  

 

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

Alle ansatte skal føle seg 
trygge, ivaretatt og 
inkludert og ha lyst til å gå 
på jobb hver dag 

1. faste møter månedlig med 
ledelse, tillitsvalgte og 
verneombud 

2. Ansatte skal bli sett og føle 
seg ivaretatt av ledelse 

3. arbeidsmiljø fast tema på 
personalmøtene 

4. hjelpe hverandre i det daglige 
 
invitere sykemeldte til lunsj, 
o.l på jobb av og til 

1. med unntak av en 
periode hvor det ble 
vurdert som ikke behov 
er dette gjennomført 

 
Ellers er arbeidsmiljø 
indirekte ett tema, viser 
også til nedgang i 
sykefravær som ett mulig 
resultat av målsettingene.  

Alle ansatte skal føle 
tilhørighet til enheten og 
kollegaer og ønske å delta 
på sosiale aktiviteter 
utenom arbeidstid 

1. trivselsgruppa utarbeider 
trivselsplan årlig 

Trivselsgruppa har hatt ansvar 
for blant annet grillfest, 
bowlingtur og julebord. 
 
Ellers opplever ledelse at det er 
ett godt sosialt samhold i 
avdelingen 

Ansatte skal opprettholde 
sin fysiske og psykiske 
helse i hele sitt 
yrkesaktive liv 

1. kurs (rullerende hver 3 år): 
forflytningskurs/evakuering/l-
hjelp 

2. God standard og opplæring 
på hjelpemiddel/utstyr 

3. tverrfaglig samarbeid på 
enheten 
 
prosedyre for oppfølging av 
ansatte ved utfordrende 
situasjoner/bortgang av 
brukere 

1. kurs ifht. Brannvern er 
utført, med fokus på 
slukking. 

2. dette foreligger det 
prosedyrer på, og 
evalueres kontinuerlig 

3. Det tilstrebes å 
opprettholde godt 
tverrfaglig samarbeid 
 

Ikke utarbeidet nye prosedyrer, 
men dette foreligger.  

Enheten skal ha ett faglig 
oppdatert miljø 

1. kompetanseplan 
2. kurs om epilepsi, HOL kap 9, 

målrettet miljøarbeid samt 
(aktuelle) diagnose relaterte 
kurs 

internundervisning i fag, samt 
kommunale datasystemer/verktøy vi 
daglig jobber med for å sikre en felles 
forståelse og bruk av disse 

Vi har en rullerende 
kompetanseplan felles for helse.  
Deltagelse på fylkesmannens 
fagkonferanse hvor diverse 
fagtema har vært tatt opp.  
 
Ellers diverse kurs vedr. 
diagnosespesifikke tema 
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4.7. Grunnskolene i Audnedal 

4.7.1. Byremo barneskule 
 

 

 

Beskrivelse av enheten  

S  SKOG og natur Byremo barneskole har skogen og marka som nærmeste nabo. 

Uteskolen er i denne sammenheng en stor bidragsyter. Alle trinn er mye ute hele 

året. Det bidrar til trivsel og god folkehelse. 

K KUNNSKAP Byremo barneskole har som mål at elevene skal få gode læringsresultater. 

Gjennom tilpasset undervisning og variasjon i arbeidsmetoder forsøker vi å legge til 

rette for at elevene skal få tilegne seg den kunnskap de trenger for å møte framtidas 

samfunn og arbeidsliv.  

O OMSORG På Byremo barneskole skal elevene kjenne seg trygge. Vi har nulltoleranse 

for mobbing og arbeider aktivt for at den enkelte skal kjenne seg verdsatt og 

inkludert. Vi vil at alle skal vise omsorg og ta hensyn til hverandre.  

L LÆRINGSMILJØ På Byremo barneskole jobber vi aktivt for å skape et godt 

læringsmiljø. Trivsel har stor betydning for elevenes utvikling både sosialt og faglig.  

E ENESTÅENDE På Byremo barneskole vil vi at alle elever skal bli sett og satt pris på. 

Hvert menneske er et enestående individ, med ulike egenskaper og kvaliteter.  Det 

mestrende menneske settes høyt.  

 

Byremo barneskole er fådelt hvor noen timer er sammenslått. Den ligger på Byremo i nær 

tilknytning til Byremo ungdomsskole. Skolen ble bygd ferdig i 1956. Folkebiblioteket er nytt 

2019 og gir fantastiske læringsoppplevelser med nært og godt samarbeid. FO er en integrert 

del av skolen.  

Nøkkelinformasjon 
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 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Antall årsverk  8,6 9,4 9,3 (reduseres våren -20 

med 1,2 årsverk) 

Antall ansatte 17 16 16 

Nærvær  91,81 97,67 

Antall barn og plasser sfo 10 7 8 

Antall elever 78 75 65 

Antall rammetimer skole med 

assistent og lærer.  

252 255 254 

 

 

Oppsummering av aktivitet 2019: 

*Grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, regning, engelsk og IKT. Satset stort på å 

få etablert læringsbrett for alle elever. Fond oppspart over mange år har gitt skolen mulighet 

til innkjøp og kursing av læringsbrett som del av et viktig pedagogisk verktøy.  

Ekstra ressurs på 20% for å hjelpe barn fra andre land har vært godt benyttet og integrert i 

undervisningen høsten 19.   

*Tydelig ledelse 

Utvikling av foreldremøter for alle trinn med ulike tema vil fortsette. Samarbeidet med 

Foreldrearbeidsutvalg og samarbeidsutvalget er svært godt og dette gir gode synergieffekter 

på høy trivsel og høyt læringstrykk i skolen vår. Dette vises blant annet gjennom ulike 

nasjonale undersøkelser. 

*Læringsmiljø/sosiale ferdigheter 

Videreutvikle programmene som vi har i dag. Involvering av helsesykepleier, 

kommunepsykolog og ppt i større grad når det er utfordringer med læringsmiljø.  

Stort arbeid med system og struktur rundt elevens skolemijø er gjort og Rogaland Revisjon 

bekrefter at det gjøres et godt og rett arbeid på dette området.  

 

Enhetens fokusområder opsummert; 

A: Fremst på trivsel og arbeidsmiljø for kommunens ansatte 

B: Grunnleggende ferdigheter 
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C: Læringsmiljø 

D: Tydelig ledelse 

E: Folkehelse 

  

Økonomisk resultat 2019  

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  8 305 000 9 204 562 -899 562 

 

Kommentar til resultatet: 

• Enheten har gått med underskudd i 2019 og har ikke igjen fondsmidler slik at 

underskuddet har redusert kommunens totale overskudd. 

 

Kommentar til resultatet:  

Lønn i januar til mars var 250.000,- over budsjett. Krevende arbeidssituasjon. Fra april var 

det igjen balanse på lønnsbudsjett uten overforbruk og løsninger på situasjonen var på plass. 

Tett oppfølging fra økonomikontoret og god kontroll med gode oppfølgingstiltak. I desember 

ble det en del avspasering og vikaroppgjør pga. kommunesammenslåing.  

Fondsmidler pr 1.1.2019 var på 615 364. Det var beregnet å bruke 500 000 av fondet til 

læringsbrett og utehytte for uteskolen. Disse prosjektene fullført, og er som tenkt dekket inn 

av fondet. Enheten har for 2019 et merforbruk på drift på kr. 284 198,- etter at alle 

fondsmidler er benyttet. 

Det har også vært investeringsprosjekter ved skolen i 2019: 

- Kommunestyret bevilget 500.000,- for utbedring av uteområdet. Spillemidler ble 
godkjent i prosjektene tilsvarende 600.000,- med en total ramme på ca 1.100 mill. 
Lekeapparat og uteområdet ferdigstilles i 2020 hvis alt går etter planen.  

- Skolebygget fra 1956 skal få kraftig renovering. Elever flyttet ut av skolen desember 
2019.  Elever er nå plassert på Læringssenter og klasserom på biblioteket.  

 

Kort oppsummering og helhetsvurdering 

Skolen arbeider mye med det psykososiale og det er ressurskrevende både menneskelig, 

økonomisk og faglig. Det har vært utfordrende prosesser i kommunen som påvirker skolen.  

I desember flyttet elever og ansatte ut av skolebygget slik at byggeprosess kunne starte. 

Noen er på bibliotek, nye klasserom og på læringssenteret.  

Vi ser veldig fram til å komme tilbake til skolen i nye og flotte lokaler.  

68



36 
 

4.7.2. Konsmo skole 
 

Beskrivelse av enheten:  

Konsmo skole har 104 elever fordelt på 1.-7.trinn. Det tilbys leksehjelp for alle elever på skolen. 

Skolen har 11 måneders SFO-tilbud for 1.-4.klasse, i år fordelt på 4 dager i uken. Ved avslutningen av 

høstsemesteret gikk det 5 barn på SFO. 

Dette skoleåret har vi måtte gjøre et møterom om til musikkrom. Det har gjort at vi per nå ikke har 

noe ordentlig møterom. Planer om utbygging og planlegging av «nytt» skoleområde, skaper derfor 

entusiasme og kreativitet på skolen ☺ 

 

Nøkkelinformasjon 

 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Antall årsverk  13,55 11,2 10,3 

Antall ansatte 20 19 19 

Nærvær 87,1%   

Antall elever 97 100 104 

 

Oppsummering av aktivitet 2019: 

• Satsing på arbeid med inkluderende og tilpasset undervisning.  

• Men i RVTS (Arbeid for barn som opplever rus, vold, seksulet misbruk og traumer.  

• Prosjekt i samarbeid med UDIR om inkluidertende barenhwge- og sklemiljø. 

• Fokus på ombygging av skolen og utbedring av skoleplassen 

• Gode resultater på Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver for 1.-3.trinn. 

• Læringsgruppe for systemarbeid. Læringslos, rektor og den enkelte kontaktlærer har 

gjennomgang av basisferdigheten til hver enkelt elev, der tiltak blir satt inn på de elevene 

som har behov for det. 

• Sosiallærerstilling utvidet til 2 timer per uke. Har spesielt ansvar for elevråd og for å 

administrere aktiviteter ute i friminuttene. 

• Systemarbeid for å sikre arbeidet med det psykososiale miljøet og stadig forbedre håndtering 

av disse sakene. 

• Felles foreldremøte hvor alle foresatte møtes på tvers av trinn+ møter i hver klasse. 
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Resultatoppnåelse 2019: 

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

Fremst på trivsel og godt 
arbeidsmiljø for ansatte 

Medarbeidersamtale og  
medarbeiderundersøkelse 

Medarbeiderundersøkelse i mars 
2018. Bedre kommune: 90% 
deltakelse (pga sykemeldinger) 
Score 1-6 
Snitt totalt: 5,3 
(Landsgjennomsnitt: 4,7) 
Samarbeid og trivsel: 5,8 
(landsgjennomsnitt: 5,1) 
Mobbing, diskriminering og 
varsling: 5,9 
(Landsgjennomsnitt: 5,3) 
Tiltak: Fokus på informasjon, 
dialog og tillit. 

Fortsatt gode 
grunnleggende ferdigheter 

Nasjonale prøver, 
Utdanningsdirektoratets 
kartleggingsprøver (1.-4.trinn), ulike 
lesetester, samt tentamen 5.-7.trinn 

Resultat nasjonale prøver: 
Regning: 47  
(Landsgjennomsnitt: 50 ) 
Lesing: 47 
(Landsgjennomsnitt: 50 ) 
Engelsk: 45 
(Landsgjennomsnitt: 50) 

Godt læringsmiljø Elevundersøkelse- Udir (5.-7. trinn) 
Trivselsundersøkelse- lokal (1.-7. tr) 

Resultat Udirs elevundersøkelse: 
(score 1-5) 
Trivsel: 4,0 
Støtte fra lærerne: 4,5 
 
Tiltak: Jobbe systematisk med 
tiltak i forhold til elevenes 
psykososiale miljø, og å ha 
jevnlige samtaler med elevene. 
 

VFL 
Vurdering for læring+ 
tydelig ledelse 

Få implementert arbeidet vi har 
holdt på med i 3-4 år 

Elevundersøkelsen 
(Score 1-5) 
Vurdering og læring: 4,4 
Læreren forklarer hva det legges 
vekt på i vurderingen: 4,5 
Elevene får vurdere eget 
skolearbeid: 3,7 
Læreren forklarer hva eleven er 
flink til: 4,7 
Tiltak: Det må settes ytterligere 
fokus på egenvurdering. 

 

Kommentar: Konsmo skole har vært gjennom en naturlig utskifting av personale de siste 2-3 årene. 

Når det gjelder satsingsområdene tar det noe tid før alt er implementert hos alle, og det er derfor 

viktig å fortsette å ha fokus på de arbeidsområdene vi har satset på, slik at vi kan bli enda bedre. 

Trivsel blant ansatte og elever er høy, og det faglige nivået ligger på, eller over, landsgjennomsnittet. 
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4.7.3. Byremo interkommunale ungdomsskole 
 

 

Beskrivelse av enheten:  

Virksomheten omfatter ungdomsskoletilbudet til innbyggerne i Hægebostad og (gamle) Audnedal 

kommuner, og ligger i Byremo sentrum i tilknytning til både Byremo videregående skole og Byremo 

barneskole. Byremo Kulturbygg med stor idrettshall ligger like ved, og bygningsmassen til 

ungdomsskolen omfatter også en svømmehall. 

Nøkkelinformasjon  

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Antall årsverk  18,63 22 22,32 (reduseres våren 
2020 med 2-2,5 årsverk) 

Antall ansatte 23 27 27 

Nærvær   95,65 

Antall elever 148 147 140 

Antall rammetimer 392 431  
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Oppsummering av aktivitet 2019: 

Det har vært jobbet hardt med trivsel og læring. Det har vært fokus på det psykososiale arbeidet 

både blant elever og ansatte.  

Økonomisk resultat 2019 

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  9 537 000 9 376 240 160 760 

 

Kommentar til resultatet: 

• Enheten er i balanse økonomisk. 

•  

Resultatoppnåelse 2019 

Fokusområder, mål, delmål og tiltak:  
Hovedmålsetting:  
Forberede eleven i best mulig grad både sosialt og faglig på å gjennomføre den videregående skolen.  
Byremo ungdomsskole ønsker å gi elevene kunnskap, holdninger og ferdigheter slik at de blir i stand 

til å mestre egne liv. De skal kunne mestre ulike sosiale miljø, og på en inkluderende måte lede 

samfunnet vårt videre. 

Utdrag av aktiviteter for elevene 
Våren 2019: 
Kjærlighet og grenser 8. trinn 
Arkivet 9. trinn 
Utdanningsmesse Kr.sand 10. trinn  
Leirskole Knaben 9. trinn 
Lektor 2 9. trinn 
Hospitering BVGS 9. trinn 
Bli-kjent-dagen med foreldrekonsert på 
kvelden 
Overnattingstur 9. trinn 
Fotballturnering 8. og 9. trinn 
Avslutningsfest for 10. trinn 
Trafikk og rus 
 
Høsten 2019: 
Overnattingstur 10. trinn 
O-løp 10. trinn 
Trivselsundersøkelse 
Foredrag om verdensdagen for psykisk helse 
Utdanningsmesse Sørlandshallen 9. trinn 
Hospitering BVGS 10. trinn 
Besøk av vitensenteret 
Psykologisk førstehjelp 
PLIVO-øvelse (for ansatte) 
Julekahoot i kantina hele skolen 
Juleverksted hele skolen 
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Nasjonale prøver ungdomstrinn  
Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn 

      
Indikator og nøkkeltall 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Engelsk 50 46 48 48 48 

Lesing 49 48 49 48 47 

Regning 52 53 50 52 49 

 
Offentlig, Trinn 9, Begge kjønn 
 

 

Indikator og nøkkeltall 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Lesing 55 55 54 51 53 

Regning 54 53 56 53 57 

De nasjonale prøvene gjennomføres tidlig på høsten for elevene på 5., 8. og 9. trinn. Det betyr at 

resultater på 8. trinn måler opplæring 5.-7. trinn, mens resultater 9. trinn måler opplæring i 8. trinn. 

Prøvene på 9. trinn er de samme som på 8. Resultatene på 9. trinn speiler elevenes grunnleggende 

ferdigheter på 8. trinn. 

 

4.8. Audnedal barnehager 
 

Budsjettområdet består av Konsmo barnehage og Byremo barnehage.  

Økonomisk resultat 2019 

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Resultat 2019 

Ramme i kr  13 851 000 13 851 000 0 

 

Kommentar til resultatet: 

• Barnehagene hadde egentlig et mindre underskudd på kr 198.722 som ble dekket av egne 

oppsparte fondsmidler. 

• Konsmo barnehage har brukt noen midler til å oppgradere uteområdet og Byremo 

barnehage har kjøpt inn noe  ekstra utstyr. 
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4.8.1. Byremo barnehage 
 

 
Byremo barnehage er en kommunal 4 avdelings barnehage for barn fra 0-6 år. Den ligger på 

Hårtveitshei i nær tilknytning til Byremo barneskole og flotte turområder. Barnehagen har også et 

stort og flott uteområde. 

Åpningstid 6.45-16.30 mandag-fredag 

Nøkkelinformasjon 

 (2017/2018) (2018/2019) (2019/2020) 

Antall årsverk  10 9,2 9,65 * 

Antall ansatte 13 15 14 

Nærvær    

Antall barn og plasser 51/69 49/58 43/59 

 

*i tillegg har det vært 20 % nestleder og 20% Enhetsleder. 

Oppsummering av aktivitet 2019: 

2019 vært preget av arbeidet inn mot en ny kommune. Fokuset på kvalitetsarbeidet som vi har hatt i 

mange år har av den grunn blitt noe redusert, men arbeidet fra tidligere år er blitt videreført. De 

områdene vi har arbeidet spesielt med i 2019 er:  

 

RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging): Audnedal 

kommune har sammen med RVTS utviklet prosjektet «SAMMEN OM BARN». Gjennom lederprogram, 

samlinger med alle ansatte på planleggingsdager og personalmøter har ansatte fått større kunnskap 

om traumebevisst omsorg. De har fått større forståelse for hvorfor enkelte barn kan ha atferd som er 

avvikende og bedre grunnlag for å møte barna. I samarbeidet med RVTS har de ansatte fått ny 

kunnskap gjennom teori, omsatt teori til praksis og samarbeidet mellom ulike enheter i kommunene 

har vært med på å styrke arbeidet ut mot barna. Dette arbeidet fortsetter videre i 2020.  
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Andre områder vi har arbeidet med er inkluderende barnehagemiljø. Audnedal kommune har startet 

et samarbeide med Lister pedagogiske senter i den nasjonale satsingen. I løpet av året har vi brukt 

observasjons skjemaene og tiltak skjemaene som er utarbeidet her i praksis. Vi har fått gode 

tilbakemeldinger fra foreldre som er glad for å bli tatt på alvor, og hatt god nytte av det arbeidet som 

er blitt gjort her.  

Arbeidsmiljøet har vært, og er stadig i fokus. Byremo barnehage har jobbet mye med arbeidsmiljø de 

siste årene, og spesielt med å jobbe fram en «VI» følelse blant personalet. Personal- og 

bedriftspsykologi har vært med i bidratt videre i denne prosessen, denne kursrekka ble avsluttet 

våren 2019. Medarbeiderundersøkelsen i 2018 viste bedring med snitt på 4,9 av 6 og undersøkelsen 

gjennomført februar 2019 viser enda bedre resultat med snitt på 5,4 av 6. Så det går absolutt i positiv 

retning, og viser at personalet på Byremo jobber for et godt arbeidsmiljø. Vi har også hatt en aktiv 

Trivselsgruppe som har bidratt mye til at vi trives sammen i Byremo barnehage. 

Ledelse: Alle ledere har et ansvar for arbeidsmiljøet i barnehagen. Av den grunn har også arbeid med 

ledelse stått sentralt. Både ansvar og forventninger til enhetsleder og pedagogiske ledere har vært 

arbeidet med. Her har vi brukt spesielt ledermøtene og avdelingsmøtene til dette arbeidet. Vi har 

hatt 2 lederutviklingsprogram for alle ped lederne og enhetsleder. Det ene er en kursrekke med 

Bedrifts- og personalpsykologi som nevnt over og det andre er kursing med Nina Nakling sammen 

med Konsmo barnehage, og alle barnehagene i Lyngdal. Dette siste kurset ble avsluttet med en 

planleggingsdag for hele personalet i august 2019. 

Språk og lesing: Vi har fortsatt barnehagebiblioteket som blir aktivt brukt, og språkkasser som ble 

laget til i 2017/18 og brukes i aktiviteter og samlinger med barna. Disse er under stadig utvikling og 

endring. Vi prøver å oppdatere biblioteket, og vi har en bibliotekar som har ansvar for dette. Det er 

fokus på lesing ute på avdelingene og bøker er alltid lett tilgjengelige. Vi er også brukere av det nye, 

flotte kommunale biblioteket på Byremo og her kan barna selv velge bøker som vi låner med oss til 

barnehagen. 

 

Resultatoppnåelse 2019  

Det er få måleindikatorer på resultat av satsingsområdene i en barnehage, men vi har 

medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsen. 

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

Fremst på trivsel og 
arbeidsmiljø for 
kommunens ansatte 

Medarbeiderundersøkelsen 
Februar 2019 

100% deltakelse 
Snitt på 5,4 av 6 

Grunnleggende ferdigheter 
innen språk og 
begrepsdannelse 

Brukerundersøkelsen På grunn av skifte til ny 
kommune og bytte av styrer. 
Kan jeg ikke komme inn og se 
resultatene 

Læringsmiljø/inkluderende 
barnehagemiljø 

Brukerundersøkelsen På grunn av skifte til ny 
kommune og bytte av styrer. 
Kan jeg ikke komme inn og se 
resultatene 
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4.8.2. Konsmo barnehage 
 

 

 

Beskrivelse av enheten:  

Konsmo barnehage er en barnehage med seks avdelinger med barn fra 0-6 år. Den ligger på 
Helle i nær tilknytning til Konsmo skole. 

Barnehagen ble i 2016 oppgradert i form av påbygg og et nytt uteområde. Vi kan vise til 
flotte lokaler og uteområde i et rolig og etablert område med kort avstand til utmark og 
friområde. Barnehagen har i gåavstand eget uteområde i tillegg til uteområde i barnehagen. 
Åpningstid: 06:45-16:30 mandag-fredag.  

 

Nøkkelinformasjon  

 (2017/2018) (2018/2019) (2019/2020) 

Antall årsverk  11,4 11,6 
(+ 0,4 =lærling) 
(+0,2 = spes ped) 

11,6 
(+0,2 spes ped) 

Antall ansatte 17 17 19 

Nærvær 79,9  93,46 

Antall barn og plasser 47 
58 plasser 

57 
78 plasser 

52 
68 plasser 
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Oppsummering av aktivitet 2019: 

• 2019 vært preget av arbeidet inn mot en ny kommune. Fokuset på kvalitetsarbeidet som vi 

har hatt i mange år har av den grunn blitt noe redusert, men arbeidet fra tidligere år er blitt 

videreført. De områdene vi har arbeidet spesielt med i 2019 er:  

SPRÅK OG LESING: I hele 2019 har vi samarbeidet med kompetansesenter sør om temaet 

flerspråklige barn. Kompetansesenter sør har vært med oss på personalmøter og ledermøter og 

vi har sammen hatt en prosess med å utarbeide et fremtidsbilde. Kvaliteten på arbeidet inn mot 

flerspråklige barn er styrket. De ansatte har større kompetanse på området og hver avdeling har 

utarbeidet tiltak på hvordan de vil møte flerspråklige barn og foreldre. Barnehagen står mye 

sterkere som en lærende organisasjon i møte med flerspråklige barn og foreldre. 

Språkhylla som vi har utviklet er daglig i bruk. De ansatte er strålende fornøyd med tida som er 

brukt til å samle alle ideer og all kunnskap på en plass! 

 

RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging): Audnedal 

kommune har sammen med RVTS utviklet prosjektet «SAMMEN OM BARN». Gjennom 

lederprogram, samlinger med alle ansatte på planleggingsdager og personalmøter har ansatte 

fått større kunnskap om traumebevisst omsorg. De har fått større forståelse for hvorfor enkelte 

barn kan ha atferd som er avvikende og bedre grunnlag for å møte barna. I samarbeidet med 

RVTS har de ansatte fått ny kunnskap gjennom teori, omsatt teori til praksis og samarbeidet 

mellom ulike enheter i kommunene har vært med på å styrke arbeidet ut mot barna.   

Andre områder vi har arbeidet med er inkluderende barnehagemiljø. Audnedal kommune har 

startet et samarbeide med Lister pedagogiske senter i den nasjonale satsingen. 

Arbeidsmiljøet har vært og er stadig i fokus. Sosialkomiteen er aktiv, nærværet følges opp og vi 

har fokus på trivsel. 

 

Resultatoppnåelse 2019: 

Mål for enheten: 
 

Måleindikator: Resultat: 

Å opprettholde snittet vi har 
på de punktene vi ligger 
omtrent på landsnittet.   

Foreldreundersøkelse på udir 
(utdanningsdirektoratet) 

Svarprosent 63% 
Skala 1- 5 
Samlet poengsnitt 4,6 

 

TILTAK UTFØRT 

Fremst på trivsel og arbeidsmiljø for 
kommunens ansatte 

1. Følge opp HMS målet: 
2. BEST SAMMEN- for trygghet, 

nærhet og trivsel 

Tiltak 1: Aktiv sosialkomite 
Tiltak 2: Utfordringer skal tas på alvor og fortløpende 
tas opp med de ansatte det gjelder. 
Tiltak 3: Oppfølging av nærvær – Forebyggende 
samtaler med enkeltindivider. 
Tiltak 4: 6 ganger i året- arbeidsmiljøet skal være sak 
på personalmøte. Fokus på det positive 
Tiltak 5: Ansatte har medvirkning på egen arb.plass 
Tiltak 6: Fokus på risikovurdering 
Tiltak 7: Forventinger til hverandre 
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Grunnleggende ferdigheter innen språk, 
lesing og begrepsdannelse 

1. Barna skal møte et mangfold av 
eventyr, fortellinger, sagn og 
uttrykksformer (R.pl. s. 48) 

 
2. Personalet skal følge med på barnas 

kommunikasjon og språk, og fange opp 
og støtte barn som har ulike former for 
kommunikasjonsvansker, som er lite 
språklige aktive, er flerspråklige eller 
som har sen språkutvikling. (R.pl. s.24) 

 
 
Tiltak 1: - Videreutvikle språkhylla.  
Tiltak 2: - Lesestunder eller lesegrupper 
Tiltak 3: - Ha tilgjengelig materiell på avdelingene. 
  
 
Tiltak 1: Evaluere språkplanen 
Tiltak 2:Utarbeide framtidsbilde for flerspråklige 
barn i samarbeid med Kompetansesenter Sør 

Læringsmiljø/ Sosiale ferdigheter 
1. Forebygge, stoppe og følge opp 

utestenging, mobbing, og uheldige 
samspillsmønstre (r.pl. s. 23)) 

 
 
 
 

 
2. Personalet skal fremme et 

inkluderende miljø der alle barna kan 
delta i lek og erfare glede i lek. 
(Rammeplanen s 20.) 

 
Tiltak 1: Kunnskap om temaet gjennom 
Rammeplanen og ved å ha fokus på implementering 
av Trivselsplan for Audnedal barnehager.  
Tiltak 2: Fokus på praksisfortellinger gjennom 
kollegaveiledning som omhandler mobbing, 
utestenging eller uheldig samspillmønstre, spesielt 
på ledermøtene. 
 
Tiltak 1: Lekegrupper hver måned 
Tiltak 2: Igangsette lek. Fokus på barnas medvirkning 
Tiltak 3: Være tilstede og være aktiv i/under lek 
Tiltak 4: Tilrettelegge for lek – lekemateriell, tid, rom 

Fysisk helse 

1. Oppleve et variert uteområde 
 

2. Oppleve variert fysisk aktiviteter inne 
og ute. 

Tiltak 1: Benytte venneskogen med de mulighetene 
som finnes til ulik lek og aktiviteter. 
Tiltak 1: Fysiske akt. ute: Gå på tur i ujevnt terreng. 
Tiltak 2: Variert fysiske aktivitet inne, samt bruk av 
gymsal 
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5. Revisjonsberetning 
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80



48 
 

6. Regnskap 

6.1. Økonomisk oversikt – Drift 
 

  

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner Note

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Regulering

er 2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger 16 -6 653 812 -6 265 000 0 -6 265 000 -6 648 000

Andre salgs- og leieinntekter -8 930 519 -9 069 200 0 -9 069 200 -9 203 419

Overføringer med krav til motytelse -37 125 571 -21 757 000 105 000 -21 862 000 -38 079 776

Rammetilskudd -84 787 199 -84 663 000 0 -84 663 000 -84 130 784

Andre statlige overføringer -9 197 409 -9 523 000 0 -9 523 000 -10 868 768

Andre overføringer -2 647 942 -2 662 000 -1 420 000 -1 242 000 -1 279 029

Inntekts- og formuesskatt -41 875 368 -40 511 000 0 -40 511 000 -39 976 268

Eiendomsskatt -3 912 097 -3 950 000 0 -3 950 000 -4 017 462

Andre direkte og indirekte skatter -254 604 0 0 0 -509 207

Sum driftsinntekter -195 384 522 -178 400 200 -1 315 000 -177 085 200 -194 712 712

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 17 116 785 678 109 211 356 5 898 356 103 313 000 108 017 622

Sosiale utgifter 2 28 995 810 29 664 668 25 668 29 639 000 26 384 206

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 33 019 262 26 852 200 840 000 26 012 200 27 361 694

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 17 296 800 17 383 000 600 000 16 783 000 20 814 085

Overføringer 26 550 085 16 483 000 -1 080 000 17 563 000 17 695 017

Avskrivninger 12 9 253 925 9 000 000 0 9 000 000 9 064 492

Fordelte utgifter -1 643 712 -1 625 000 0 -1 625 000 -1 117 196

Sum driftsutgifter 230 257 848 206 969 224 6 284 024 200 685 200 208 219 919

Brutto driftsresultat 34 873 327 28 569 024 4 969 024 23 600 000 13 507 207

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -7 003 069 -4 813 000 0 -4 813 000 -5 100 325

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -5 646 799 -3 750 000 0 -3 750 000 -1 737 518

Mottatte avdrag på lån -99 070 0 0 0 -120 957

Sum eksterne finansinntekter -12 748 938 -8 563 000 0 -8 563 000 -6 958 800

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 2 954 951 3 419 000 -232 000 3 651 000 1 817 336

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 54 358 0 0 0 1 529 910

Avdrag på lån 14 6 266 660 5 600 000 0 5 600 000 5 200 000

Utlån 39 670 332 000 0 332 000 370 316

Sum eksterne finansutgifter 9 315 639 9 351 000 -232 000 9 583 000 8 917 562

Resultat eksterne finanstransaksjoner -3 433 299 788 000 -232 000 1 020 000 1 958 762

Motpost avskrivninger -9 253 925 -9 000 000 0 -9 000 000 -9 064 492

Netto driftsresultat 22 186 103 20 357 024 4 737 024 15 620 000 6 401 477

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 276 679 -1 276 679 -1 276 679 0 -2 524 087

Bruk av disposisjonsfond 6 -17 239 074 -8 967 000 7 153 000 -16 120 000 -10 320 680

Bruk av bundne fond 6 -17 507 928 -13 742 024 -13 742 024 0 -6 883 783

Sum bruk av avsetninger -36 023 681 -23 985 703 -7 865 703 -16 120 000 -19 728 550

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet 2 834 440 2 552 000 2 052 000 500 000 755 000

Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 6 8 178 773 1 076 679 1 076 679 0 9 885 683

Avsatt til bundne fond 6 901 844 0 0 0 1 409 711

Sum avsetninger 11 915 057 3 628 679 3 128 679 500 000 12 050 394

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -1 922 521 0 0 0 -1 276 680
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6.2. Økonomiske oversikt - Investering 

 

  

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner Note

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Reguleringer 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom 12 0 0 0 0 -370 475

Andre salgsinntekter -16 250 -30 000 -30 000 0 0

Overføringer med krav til motytelse -2 071 806 -725 000 -325 000 -400 000 -900 534

Kompensasjon for merverdiavgift -7 459 995 0 0 0 -4 003 607

Statlige overføringer -5 115 802 -5 030 000 -5 030 000 0 0

Andre overføringer -300 000 -600 000 -600 000 0 -3 026 576

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 0

Sum inntekter -14 963 853 -6 385 000 -5 985 000 -400 000 -8 301 192

UTGIFTER

Lønnsutgifter 768 378 0 0 0 855 883

Sosiale utgifter 0 0 0 0 0

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 32 757 379 41 655 000 -6 695 000 48 350 000 16 861 760

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 6 078 264 1 570 000 -4 330 000 5 900 000 295 419

Overføringer 8 730 684 200 000 200 000 0 4 031 607

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0

Sum utgifter 48 334 705 43 425 000 -10 825 000 54 250 000 22 044 669

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 333 319 0 0 0 1 169 967

Utlån 1 987 183 12 232 000 12 232 000 0 -115 000

Kjøp av aksjer og andeler 899 349 929 000 429 000 500 000 514 792

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 6 214 805 0 0 0 3 575 754

Avsatt til bundne investeringsfondfond 6 426 655 0 0 0 1 472 517

Sum finansieringstransaksjoner 3 861 311 13 161 000 12 661 000 500 000 6 618 031

Finansieringsbehov 37 232 164 50 201 000 -4 149 000 54 350 000 20 361 508

FINANSIERING

Bruk av lån -24 167 597 -27 744 000 26 106 000 -53 850 000 -17 599 278

Salg av aksjer og andeler 5 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 0 0

Mottatte avdrag på utlån -759 974 0 0 0 -580 262

Overført fra driftsregnskapet -2 834 440 -2 552 000 -2 052 000 -500 000 -755 000

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 6 -645 000 -645 000 -645 000 0 -50 000

Bruk av bundne driftsfond 6 0 0 0 0 -15 577

Bruk av ubundne investeringsfond 6 -5 149 188 -16 734 000 -16 734 000 0 0

Bruk av bundne investeringsfond 6 -1 175 965 -876 000 -876 000 0 -1 361 391

Sum finansiering -37 232 164 -51 051 000 3 299 000 -54 350 000 -20 361 508

Udekket / Udisponert 0 -850 000 -850 000 0 0
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6.3. Oversikt balanse 

 

  

Balanseregnskapet
Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019 Regnskap 2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg 12 269 797 536 239 017 784

Utstyr, maskiner og transportmidler 12 14 976 466 6 888 203

Utlån 5 204 208 4 050 851

Aksjer og andeler 5 39 547 538 38 698 189

Pensjonsmidler 2 238 909 635 224 864 319

Sum anleggsmidler 568 435 383 513 519 346

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 16 175 534 15 718 178

Premieavvik 2 11 744 825 9 259 687

Aksjer og andeler 13 86 821 069 81 285 202

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 0 0

Derivater 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 169 691 883 180 594 980

Sum omløpsmidler 284 433 312 286 858 046

Sum eiendeler 852 868 695 800 377 392

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 6 -47 837 635 -57 542 937

Bundne driftsfond 6 -4 124 723 -20 730 807

Ubundne investeringsfond 6 -158 584 636 -163 519 019

Bundne investeringsfond 6 -4 544 503 -5 293 812

Regnskapsmessig mindreforbruk -1 922 522 -1 276 679

Regnskapsmessig merforbruk 0 0

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0

Udekket i investeringsregnskapet 0 0

Kapitalkonto 7 -142 595 554 -119 211 004

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) -1 713 251 -1 713 251

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 2 010 444 2 010 444

Sum egenkapital -359 312 380 -367 277 064

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Ihendehaverobligasjonslån 0 0

Pensjonsforpliktelser 2 -276 648 938 -262 685 089

Sertifikatlån 0 0

Andre lån 14 -181 303 500 -137 903 459

Sum langsiktig gjeld -457 952 438 -400 588 548

KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån 0 0

Annen kortsiktig gjeld -35 086 614 -31 566 587

Derivater 0 0

Premieavvik 2 -517 264 -945 195

Sum kortsiktig gjeld -35 603 879 -32 511 782

Sum egenkapital og gjeld -852 868 697 -800 377 395

Ubrukte lånemidler 32 181 625 6 349 222

Andre memoriakonti 1 858 417 2 330 000

Motkonto for memoriakontiene -34 040 043 -8 679 223

Sum memoriakonti -1 -1
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6.4. Regnskapsskjema 1A - Drift 
 

  

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -41 875 368 -40 511 000 -40 511 000 -39 976 268

Ordinært rammetilskudd -84 787 199 -84 663 000 -84 663 000 -84 130 784

Eiendomsskatt -3 912 097 -3 950 000 -3 950 000 -4 017 462

Andre direkte eller indirekte skatter -254 604 0 0 -509 207

Andre generelle statstilskudd -624 192 -740 000 -740 000 -620 365

Sum frie disponible inntekter -131 453 460 -129 864 000 -129 864 000 -129 254 086

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -7 003 069 -4 813 000 -4 813 000 -5 100 325

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -5 646 799 -3 750 000 -3 750 000 -1 737 518

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 2 954 951 3 419 000 3 651 000 1 817 336

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 54 358 0 0 1 529 910

Avdrag på lån 6 266 660 5 600 000 5 600 000 5 200 000

Netto finansinntekter/-utgifter -3 373 899 456 000 688 000 1 709 403

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 1 076 679 1 076 679 0 2 561 087

Til bundne avsetninger 0 0 0 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -1 276 679 -1 276 679 0 -2 524 087

Bruk av ubundne avsetninger -6 892 260 -6 894 000 -2 614 000 -1 055 000

Bruk av bundne avsetninger -3 935 000 0 0 0

Netto avsetninger -11 027 260 -7 094 000 -2 614 000 -1 018 000

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 2 834 440 2 552 000 500 000 755 000

Til fordeling drift -143 020 179 -133 698 000 -131 290 000 -127 807 683

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 141 097 658 133 698 000 131 290 000 126 531 004

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 922 521 0 0 -1 276 680
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6.5. Regnskapsskjema 1B - Drift 
 

  

Tall i 1 kroner Regnskap 2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

Fra Regnskapsskjema 1A:

Til fordeling drift 141 097 658 133 698 000 131 290 000 126 531 004

Fordeling på rammeområder

Ledelse og støttetjenester 4 467 000 4 467 000 4 366 000 4 247 000

Fellesutgifter HSO 244 000 244 000 244 000 238 000

Fellesutgifter oppvekst 2 567 911 2 568 000 2 568 000 2 493 000

Stabsfunksjoner 17 909 573 17 911 000 17 441 000 16 731 472

Politikk, kontrollutvalg, revisjon 2 779 000 2 779 000 2 809 000 2 587 000

Teknisk/Næring 11 501 647 11 234 000 10 721 000 11 096 981

Audnedal helse 10 874 223 10 797 000 9 907 000 9 948 000

NAV Audnedal 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 710 000

Barnevernet 2 352 000 2 352 000 2 552 000 2 864 000

Audnedal omsorg 25 283 669 25 408 000 24 007 000 23 555 000

Audnedal bo- og dagsenter 5 331 793 5 609 000 5 539 000 6 573 000

Audnedal barneskoler 18 372 756 18 081 000 17 371 000 17 320 000

Byremo Ungdomsskole 10 256 184 10 417 000 9 787 000 9 942 643

Audnedal barnehager 13 568 560 13 851 000 13 631 000 12 498 000

Fellesutgifter drift og pensjon 10 708 018 6 229 000 8 596 000 6 562 711

Fellesområdet - budsjettskjema 1A 3 130 323 0 0 -1 835 804

Netto for alle rammeområder 141 097 658 133 698 000 131 290 000 126 531 004

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på rammeområder
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6.6. Regnskapsskjema 2A - Investering 
 

  

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

Budsjett 

2019

Regnskap 

2018

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 48 334 705 43 425 000 54 250 000 22 044 669

Utlån og forskutteringer 1 987 183 12 232 000 0 -115 000

Kjøp av aksjer og andeler 899 349 929 000 500 000 514 792

Avdrag på lån 333 319 0 0 1 169 967

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger 641 460 0 0 5 048 272

Årets finansieringsbehov 52 196 016 56 586 000 54 750 000 28 662 700

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -24 167 597 -27 744 000 -53 850 000 -17 599 278

Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 500 000 -2 500 000 0 -370 475

Tilskudd til investeringer -5 415 802 -5 630 000 0 -3 026 576

Kompensasjon merverdiavgift -7 459 995 0 0 -4 003 607

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -2 831 780 -725 000 -400 000 -1 480 796

Andre inntekter -16 250 -30 000 0 0

Sum ekstern finansiering -42 391 424 -36 629 000 -54 250 000 -26 480 732

Overført fra driftsregnskapet -2 834 440 -2 552 000 -500 000 -755 000

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -6 970 153 -18 255 000 0 -1 426 968

Sum finansiering -52 196 017 -57 436 000 -54 750 000 -28 662 700

Udekket / Udisponert 0 -850 000 0 0
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6.7. Regnskapsskjema 2B - investering 
 

  

REGNSKAPSSKJEMA 2B

INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJEKT

Tall i 1 kroner Regnskap 2019 Regulert budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 2019

Fra regnskapsskjema 2A:

Investeringer i anleggsmidler 48 334 705 43 425 000 54 250 000

Fordeling på prosjekt

REHABLILITERING VA 643 566 615 000 500 000

KONSMOPARKEN 469 828 351 000 0

BIBLIOTEK BYREMO 4 977 479 4 052 000 0

SVØMMEHALL - OPPRUSTNING FASADER 665 273 800 000 0

OMSORGSBOLIGER BYREMO 1 455 245 1 200 000 0

BUS - OPPRUSTNING 2016-2019 1 799 112 1 655 000 800 000

OVERVANN HELLE / KLIMATILTAK RISBEKKEN 33 940 375 000 0

Trygghetsalarmer 0 200 000 0

VELFERDSTEKNOLOGI 0 50 000 0

KOMMUNALE VEIER 2018-2019 2 894 287 6 900 000 5 000 000

Areal-/ eiendomskjøp 2018-2019 4 682 660 4 320 000 3 400 000

ADRESSEPROSJEKT 5 219 75 000 0

Rehabilitering gatelys 33 204 785 000 0

Støytiltak - Konsmo sentrum 9 513 0 0

Hurtigladestasjoner 2018 1 796 817 1 750 000 0

Tømmerkai Strømsvika - aksjer 11 190 0 0

Sykesignalanlegg 0 450 000 0

Uteområde Konsmo barnehage 0 49 000 0

Tilrettelegging utbyggingsområde Byremohagen 1 281 971 827 000 0

Ventilasjonsanlegg Konsmo barnehage 390 510 315 000 0

Nødstrømsaggregat Omsorgssenter og vannverk 1 114 873 916 000 0

Parkeringsplass Konsmo Kirke 178 435 100 000 0

Øvre flottorpsvei 2018-2019 1 906 991 0 0

Smelandsveien 2018-2019 1 233 224 0 0

Listadveien 2018-2019 877 472 0 0

Oppgradering kommunale veier 2018-2019 (felles) 1 523 353 935 000 0

Kapitalinnskudd Anne Kath Vestly 0 0 2 500 000

Diverse investeringer 0 0 30 050 000

Infrastruktur Furumoen 20 000 80 000 0

GEOVEKST 85 860 90 000 0

Helle Industriområde 12 400 0 0

BYREMO INDUSTRIOMRÅDE 815 882 600 000 0

FLYKTNINGEBOLIGER 0 140 000 0

Sveindal/Lunden, tomteområde trinn 1 17 988 100 000 0

Byremo barneskole uteområde 1 070 772 825 000 0

Nyutgivelse av bygdebøker 49 694 100 000 0

Ultralydapparat 200 000 160 000 0

Utbygging omsorgssenteret 1 175 50 000 0

Rentefrie investeringslån 1 575 0 0

Utstyr Helselab VGS 237 290 250 000 0

Sentrumstiltak Konsmo 799 379 600 000 0

Gang og sykkelsti Gaulevik-Byremo 32 300 300 000 0

Utbygging Byremo Barneskole 1 811 319 1 000 000 8 000 000

Uteområde Konsmo Skole 2 620 199 2 000 000 0

KONSMO SKOLE - UTBYGGING 8 250 547 6 900 000 4 000 000

Kjøp av bankbygget 113 504 150 000 0

FELLES UND.BYGG - BYGGING 177 355 90 000 0

Tilrettelegging parkeringsplasser el-bil 284 971 0 0

Veihøvel 235 492 200 000 0

Oppgradering uteområder barnehagene 790 550 350 000 0

Tilrettelegging nye boligtomter på Byremo 335 635 100 000 0

Belysning av kirkene 200 000 200 000 0

Traffikksikkerhetstiltak sving (Grindheim bil - kirka) 0 200 000 0

Friluftstiltak 240 000 800 000 0

Vanntrampoliner 234 404 0 0

Kart og info: Turmål 125 000 0 0

Nærm.anlegg: Skatebane/utescene Konsmoparken 375 006 0 0

Gapahuk: Ytre Refsnes 116 787 0 0

Kommunestyresal Lyngdal Rådhus 1 095 459 1 420 000 0

Sum fordelt 48 334 705 43 425 000 54 250 000
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7. Noter til regnskapet 
 

NOTE 1  ARBEIDSKAPITALEN 

Arbeidskapitalen er omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Endringen i arbeidskapitalen er negativ, og 
det vil si at den likvide beholdningen er redusert i forhold til i fjor. 

  31.12.2019 31.12.2018 Endring 

Omløpsmidler               284 433 312             286 858 046        -2 424 734  

Kortsiktig gjeld                 35 603 879               32 511 782          3 092 097  

Endring arbeidskapital               248 829 433             254 346 264        -5 516 831  

Korr for ubrukte lånemidler                 32 181 625                 6 349 222        25 832 403  

Arbeidskapital               216 647 808             247 997 042      -31 349 234  

 

 

Anskaffelse og anvendelse av midler viser også endringen i arbeidskapitalen: 

Anskaffelse og anvendelse av midler 2019 2018 2017 

Anskaffelse av midler       

 Inntekter driftsdel                        195 384 522             194 712 712        211 578 765  

 Inntekter investeringsdel                          14 963 853                 8 301 192            7 191 658  

 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner                          40 176 509               25 138 340          15 559 138  

 Sum anskaffelse av midler                        250 524 884             228 152 244        234 329 561  

        

 Anvendelse av midler        

 Utgifter driftsdel                        221 003 923             199 155 427        182 387 468  

 Utgifter investeringsdel                          48 334 705               22 044 669          15 201 170  

 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner                          12 535 490               10 487 321          10 871 351  

 Sum anvendelse av midler                        281 874 118             231 687 417        208 459 989  

        

 Anskaffelse - anvendelse av midler                        -31 349 234               -3 535 173          25 869 572  

 Endring i ubrukte lånemidler                          25 832 403                 4 751 722           -3 364 473  

 Endring i arbeidskapital                          -5 516 831                 1 216 549          22 505 099  
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NOTE 2  PENSJON 

Audnedal kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjonsordninger) for sine ansatte. 

Pensjonskostnad 2019 KLP STP Sum 2019 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi           8 871 388         2 796 346       11 667 734  

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse           8 690 106         1 812 253       10 502 359  

Forventet avkastning av pensjonsmidlene          -8 462 253        -1 467 007        -9 929 260  

Netto Pensjonskostnad           9 099 241         3 141 592       12 240 833  

Sum amortisert premieavvik           1 528 769             -67 602         1 461 167  

Administrasjonskostnader              562 059              97 481            659 540  

Samlet kostnad (inkl adm)         11 190 069         3 171 471       14 361 540  

 

Pensjonskostnaden er pensjonsutgiftene beregnet etter forskriftene. 

Premieavvik 2019 KLP STP Sum 2019 

Innbetalt premie         13 582 171         3 332 462       16 914 633  

Administrasjonskostnad             -562 059             -97 481           -659 540  

Netto pensjonskostnad          -9 099 241        -3 141 592      -12 240 833  

Årets premieavvik           3 920 871              93 389         4 014 260  

Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14,1 % 

Arbeidsgiveravgift av premieavviket              552 843              13 168            566 011  

 

Årets pensjonspremie er det kommunen har betalt inn til ordningen i 2019. 

Premieavviket er forskjellen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad.  Pensjonsforpliktelsen 
er nåverdien av framtidig pensjonsforpliktelse. 

Negativt premieavvik utgiftsføres i årets regnskap, og positivt premieavvik inntektsføres. 

Årets føringer tilbakeføres deretter med 1/7 hvert år de neste 7 år. Premieavvik for årene 2001-2010 
fordeles på 15 år, 2011-2013 på 10 år og 2014 og utover er på 7 år. 
 

Pensjonsforpliktelse 31.12.2019 KLP STP Sum 2019 

Brutto påløpt forpliktelse       222 070 346       49 914 927     271 985 273  

Pensjonsmidler      -199 149 970      -39 759 665    -238 909 635  

Netto pensjonsforpliktelse         22 920 376       10 155 262       33 075 638  

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse           3 231 773         1 431 892         4 663 665  

 

Netto pensjonsforpliktelse viser hvor mye mer enn oppsparte pensjonsmidler vi har i framtidig 

forpliktelse.  

  

89



57 
 

Estimatavvik KLP Pensjons- Pensjons- Netto 

  forpliktelse midler   

Ny beregning 01.01.2019 (faktisk)       212 253 671    -185 412 424     397 666 095  

Estimert 01.01.2019      -211 428 543     192 110 389    -403 538 932  

Årets estimatavvik (01.01.2019)              825 128         6 697 965         7 523 093  

Amortisert premieavvik i år           -1 528 769  

Netto balanseført estimatavvik            5 994 324  

 

Estimatavvik STP Pensjons- Pensjons- Netto 

  forpliktelse midler   

Ny beregning 01.01.2019 (faktisk)         45 306 329      -35 057 677       10 248 652  

Estimert 01.01.2019        -46 582 813       32 753 930      -13 828 883  

Årets estimatavvik (01.01.2019)          -1 276 484        -2 303 747        -3 580 231  

Amortisert premieavvik i år                 67 602  

Netto balanseført estimatavvik           -3 512 629  

 

Estimatavvik fremkommer ved ny beregning av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i nytt år. 
 

Beregningsforutsetninger KLP STP 

Avkastning på pensjonsmidlene 4,50 % 4,00 % 

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 

Årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 

Årlig G-regulativ 2,97 % 2,97 % 

Årlig reg. av pensjoner under utbetaling 2,20 % 2,20 % 

AFP-uttak Full utjevning 50 % 

 

 

 

NOTE 3  GARANTIER  

 

*Oversikten viser langsiktig gjeld, Med ref til, Samarbeidsavtalen for DDV, §11 så hefter kommunene 

solidarisk for den gjeld som DDV selskapene har. 
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NOTE 4  FORDRINGER/GJELD INTERKOMMUNALE SAMARBEID 

 

 
NOTE 5  AKSJER OG ANDELER 

 

Audnedal kommune har skutt inn kr 45.000 i stiftelseskapital i "Det gamle Posthuset". 

Det er skutt inn kr 25.000 i Naglestad Skisenter, eierandel er balanseført til kr 1.000. 

 

I 2019 solgte Audnedal kommune aksjene i Maren AS for kr 2 500 000. Bokført 

verdi var kr 50.000. Andel av Åseral kommunes aksjer i MHSH AS ble kjøpt for kr 429.000. 

    
 
Agder Energi AS:  
Det er mottatt utbytte på totalt kr 2.305.045 for aksjene i 2019.  
 
Maren AS: 
Det er mottatt utbytte på kr 113.850 i 2019. 
 

 

  

Selskap Andel/ Antall Eierandel Balanseført verdi

Varodd Industrier AS 25 0,15 % 2 500                      

Visit Sørlandet AS 1 0,20 % 10 000                    

Lindesnesregionen Næringshage AS 50 stk a kr 500 25 000                    

Agder Energi AS 10562 0,39 % 31 000 000            

Kontrollutvalgssekretæriat Agder IKS 6,30 % 40 000                    

Vest-Agder Museest IKS 10 000                    

KLP - Kommunal landspensjonskasse 5 530 038              

Mandal Havn Strømsvika Holding AS 24 % 2 929 000              

SUM 39 546 538            
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NOTE 6  FOND 

 

Differansen mellom mottatte avdrag og betalte avdrag på startlån er avsatt til bundet 

investeringsfond. 

Fondsoversikt 2019

Sum fond 01.01.2019 247 086 575

Avsatt til fond i 2019 9 722 077

Bruk av fond i 2019 41 717 155

Sum fond 31.12.2019 215 091 497

Bundne driftsfond

Bundne driftsfond pr 01.01 20 730 807

 avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet 901 844                                        

bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 17 507 928

bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0

Sum bundne driftsfond pr 31.12 4 124 723

Disposisjonsfond

Ubundne driftsfond pr 01.01 57 542 937

avsatt til ubundne driftsfond i driftsregnskapet 1-A 1 076 679

avsatt til ubundne driftsfond i driftsregnskapet 1-B 7 102 094

bruk av ubundne driftsfond i driftsregnskapet 1-A 6 892 260

bruk av ubundne driftsfond i driftsregnskapet 1-B 10 346 814

bruk av ubundne driftsfond i investeringsregnskapet 645 000

Sum ubundne driftsfond pr 31.12 47 837 636

Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfond pr 01.01 163 519 019

avsatt til ubundne investeringsfond i kapitalregnskapet 214 805

bruk av ubundne kapitalfond i kapitalregnskapet 5 149 188

Sum ubundne kapitalfond pr 31.12 158 584 636

Bundne kapitalfond

Bundne kapitalfond pr 01.01 5 293 812

avsatt til bundne kapitalfond i kapitalregnskapet 426 655                                        

bruk av bundne kapitalfond i kapitalregnskapet 1 175 965                                    

Sum bundne kapitalfond pr 31.12 4 544 502
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NOTE 7  KAPITALKONTOEN 

  Debet Kredit 

INNGÅENDE BALANSE   119 211 004 

      

Endring pensjonsforpliktelse 13 973 917   

Endring pensjonsmidler   14 045 316 

Endring arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpl.   10 068 

Salg av fast eiendom og anlegg 0   

Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 9 253 925   

Aktivering av fast eiendom og anlegg   38 504 860 

Oppskriving av fast eiendom/ anlegg   0 

      

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0   

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, 
trsp.midler 0   

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmider   9 617 081 

      

Salg av aksjer og andeler 50 000   

Nedskriving av aksjer og andeler     

Kjøp av aksjer og andeler   899 349 

Oppskriving av aksjer og andeler   0 

      

Mottatte avdrag på utlån 859 044   

Nedskrivning på utlån 14 451   

Utlån   2 026 853 

      

Bruk av midler fra eksterne lån 24 167 597   

Avdrag på eksterne lån 0 6 599 979 

Avskriving av utlån     

      

Urealisert valutatap 0   

Urealisert valutagevinst   0 

      

Differanse 22   

UTGÅENDE BALANSE 142 595 554   
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NOTE 8  INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

Noten er en oversikt over samarbeid etter Kommunelovens § 27 der Audnedal kommune er 
kontorkommune. Noten er ikke et regnskap over samarbeidet, men viser et utdrag. 
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NOTE 9  REGNSKAPSPRINSIPPER 

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

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

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger regnskapsføres brutto, også interne 
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt 
med i årsregnskapet for 2018, enten de er betalt eller ikke (anordningsprinsippet). 

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. 
Ubrukt del står registrert som memoriapost. 

I den grad den enkelte utgifter, utbetaling, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved 
tidspunkt for regnskapsavleggelse, anslås et beløp, hvis dette kan estimeres rimelig sikkert. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler: 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler som er bestemt til varig eie og bruk for kommunene. 
Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, er omløpsmidler. Andre 
markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt 
investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirer 
klassifisert om anleggsmidler. 

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 

Kommunen følger KRS nr 4 – ”Avgrensing mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til 
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå, utgiftsføres i 
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet, utover 
standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet, og aktiveres som anleggsmiddel i 
balansen. 

Klassifisering av gjeld: 

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

Vurderingsregler: 

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

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 

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

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

95



63 
 

Vurdering for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør 
gjeldspostens pålydende på det tidspunkt gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyr, provisjon mv), 
samt over- og underkurs er finansutgifter og –inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets 
løpetid som kortsiktig fordring/ gjeld, etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes 
til forfall. 

Selvkostberegninger: 

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av 
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og 
regionaldepartementet i dokument H-3/14. 

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

Leie-/ leasingsavtaler: 

Avtaler om leie/ leasing av eiendeler behandles iht. Kommunal regnskapsstandard nr 8. Finansiell 
leie/ leasing av eiendeler balanseføres, og leasingutgiftene føres som renter og avdrag i 
driftsregnskapet. Ved avtale om operasjonell leie/ leasing føres den årlige leien som ordinære 
leieutgifter i regnskapet. 

MVA-plikt og MVA-kompensasjon: 

Kommunen følger reglene for mva-loven for tjenesteområdene omfattet av loven. For kommunens 
øvrige virksomhet, krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er 
finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Fra 2010 ble det 
lovbestemt at en andel av merverdiavgiftskompensasjonen for utgifter i investeringsregnskapet, skal 
tilbakeføres som finansiering i investeringsregnskapet. Fra og med regnskapsåret 2014 er hele 
merverdiavgiftskompensasjonen som gjelder investering bokført i investeringsregnskapet og inngår i 
finansieringen av prosjektene. 
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NOTE 10  ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 

Kommunen er organisert med 9 enheter, hver ledet av en enhetsleder. Foruten disse er Nav også et 
eget område. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Under rådmannen er det tre 
kommunalledere som har ansvar for å følge opp bl.a økonomi, personal, teknisk/ næring, 
skole/barnehage og helse/omsorg. Det er fem staber knyttet til rådmann og kommunalledere: Kultur, 
Bibliotek, Servicekontor, Økonomikontor og personal og lønn. I tillegg er flyktningkonsulent og 
voksenopplæring organisert i en egen stab. 

 

 

Ordfører og 16 representanter danner kommunestyret i Audnedal kommune. Ordfører og fire av 
kommunestyrerepresentantene danner Formannskapet. Driftsutvalget behandler saker fra enheten 
Teknisk/ Næring. Tjenesteutvalget behandler saker vedrørende oppvekst og omsorg. Delegasjonen til 
administrasjon og utvalg er beskrevet i det vedtatte delegasjonsreglementet. 

 

NOTE 11 SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER I REGNSKAPET 

Avkastningen av den langsiktige kapitalen (kraftfondet) er en vesentlig post i regnskapet.  
 
Bokført netto avkastning var i 2019 kr 8,7 mill. Budsjettert beløp til drift var kr 5,5 mill. Det ble derfor 
avsatt ca kr 3,1 mill til verdireguleringsfondet. Kraftfondet og verdireguleringsfond utgjør kr 184,8 
mill pr 31.12.2019. Den reelle verdien av Kraftfondet har sunket fordi det ikke har blitt avsatt 
tilstrekkelig justering for prisvekst over flere år. Det er også brukt av kraftfondet til enkelte 
investeringer. 
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Kommunestyret har vedtatt i det gjeldende finansreglementet at når finansinntektene er høyere enn 
budsjettert skal overskytende settes av til verdireguleringsfond og evt bufferfond. På grunn av at det 
enkelte år er avsatt for lite til verdiregulering og at anleggsinvesteringer er nedskrevet, er ikke 
kommunen ajour med avsetning til verdireguleringsfondet.i 2019 ble det avsatt kr 3,1 mill til 
bufferfondet. Dette var ca kr 100 000 mindre enn prisveksten. Ved inngangen til 2020 er kommunen 
på etterskudd med avsetning til verdireguleringsfond med ca kr 24 mill.  
  
Den langsiktige kapitalen blir forvaltet i henhold til finansreglementet vedtatt av kommunestyret. 
 
Arbeidet med kommunesammenslåingen, prosjekt «nye Lyngdal», er bokført i Audnedal kommune 
sitt regnskap. Tallene påvirker ikke bunnlinja i regnskapet, men påvirker regnskapstallene som 
presenteres. Se note 19 for mer informasjon om dette. 
 
 
NOTE 12  VARIGE DRIFTSMIDLER 

 

Investeringsprosjekter 2019 (over 1 mill): 

Prosjekter 2019 Regnskap 19 

Konsmo skole, bibliotek 4 984 136 

Bibliotek Byremo 4 977 479 

Arealkjøp/eiendomskjøp 4 682 660 

Kommunale veier - felles 4 417 640 

Konsmo skole, skolelokaler 3 266 411 

Konsmo skole, utearealer 2 620 199 

Øvre Flottorpsvei 1 906 991 

Byremo barneskole, utbygging 1 811 319 

Hurtigladestasjoner 1 796 817 

BUS - Opprustning 2016-2019 eks.PC’er 1 455 362 

Omsorgsboliger Byremo 1 455 245 

Tilrettelegging utbyggingsområdet, Byremo 1 281 971 

Smedslandsveien  1 233 224 

Inventar kommunestyresal Lyngdal rådhus 1 095 459 

Byremo barneskole, uteområde 1 070 772 
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NOTE 13 FINANSIELLE OMLØPSMIDLER 

Finansielle omløpsmidler er kortsiktige verdipapirer. I denne oversikten inngår både kortsiktig og 
langsiktig kapital. 

Kommunens eksponering i markedet og fordelingen av plasseringene på aktivaklasser er innenfor de 
vedtatte rammer i kommunens finansreglement og finansforskriften. 

Finansielle omløpsmidlene er klassifisert etter KRS nr 1. 

 

 
 
NOTE 14  EKSTERNE LÅN  

 

Gjennomsnittlig gjenværende levetid er 23,8 år.  

Alle lånene har flytende rente. Forvaltningen av låneporteføljen er iht. finansreglement og 
finansrutine. 

Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr 6 266 660. Minste lovlige 
avdrag etter Kommuneloven § 50 nr 7 utgjør kr 5 280 784 etter forenklet beregningsmodell. 

 

NOTE 15  FRI EGENKAPITAL 

 

Oversikten viser at Audnedal kommune har kr 27,1 mill i fri egenkapital ved inngangen til 2020.  

Verdireguleringsfond er trukket ut, da dette er å anse som kraftfond, og bundet av 
finansreglementet. 

NOTE 16 SELVKOSTTJENESTER 

For enkelte kommunale tjenester kan kommunen kun kreve brukerbetaling inntil selvkost.  

(tall per 31.12.19 eksl.mva) 

Aktivaklasse Markedsverdi 31.12 Kostpris Bokført verdi 31.12 Resultatført verdiendring 2019

Sertifikater og obligasjoner 38 408 186                    35 300 000                  38 408 186                   1 994 704                                             

Aksjer 16 945 655                    12 000 000                  16 945 655                   2 952 632                                             

Hedgefond 333 377                          333 377                         -13 357                                                 

High Yield 8 018 849                      7 500 000                    8 018 849                      528 818                                                

 Eiendomsfond I 28 035 705                    23 115 000                  23 115 000                   1 157 488                                             

Total sum 91 741 772                    77 915 000                  86 821 067                   6 620 285                                             

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurdert til markedsverdi:

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurdert til laveste verdis prinsipp:

Tall i 1000 kr 31.12.2019

Dispos is jonsfond 47 837 635             

Bufferfond, verdireguleringsfond -22 615 444           

Årets  regnskapsmess ige mindreforbruk 1 922 522               

Tidl igere års  regnskapsmess ige merforbruk

Fri egenkapital drift 27 144 713             

99



67 
 

 

* Opplysningene er gitt av Maren AS 

 
 

NOTE 17 ÅRSVERK, HONORARER mm 

Rådmannen har mottatt lønn med kr 1 015 700 og annen godtgjørelse på kr 5 067 i 2019.  
 
Ordfører mottok godtgjørelse med kr 880 408 i 2019. 
 
Både rådmann og ordfører følger kommunens pensjonsordninger. 
 
Revisjonshonoraret til Kommunerevisjonen Vest utgjorde kr 397 351. Dette inkluderer 
forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og bistand. 
 

Oversikt over årsverk 2017 2018 2019 

 142 141 142 

 

 

 
NOTE 18 FORHOLD VED REGNSKAPSÅRETS SLUTT MED BETINGET UTFALL, SAMT HENDELSER 
ETTER BALANSEDAGEN 
 
Korona-pandemien fikk virkning for Lyngdal kommune fra begynnelsen av mars med økt beredskap 
og forberedelse til en periode der vi vil få økt sykdom i befolkningen og blant ansatte. Da regjeringen 
satte i verk de første store, strenge tiltakene 12.mars var kommunen allerede i gang med 
forberedelsene. Vi har benyttet perioden frem mot påske godt og har satt i verk mange tiltak for å 
være forberedt. Vi har utsatt flyttingen fra det gamle helsehuset til det nye helsehuset, for å kunne 
benytte det nye helsehuset til en økning av pasienter for kommunen. Vi har kjøpt inn en betydelig 
mengde smittevernutstyr, som helt sikkert likevel må suppleres, men det er en god start. Vi har også 
satt i verk en del tiltak i forhold til å planlegge for 25% sykefravær blant ansatte, opplæring i forhold 
til å få endre oppgaver og jobbe innen helse og omsorg. Hovedtyngden av ansatte har nå 
gjennomført et smittvernskurs. Kriseledelsen har daglige møter og organisasjonen jobber godt 
sammen i forhold til de utfordringene vi står overfor.  
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Når det gjelder konsekvenser for nye Lyngdal kommunen i forhold til korona-pandemien så er disse 
betydelige. Hele den daglige driften er endret. Korona-pandemien får også betydning for regnskapet 
for 2020. Regjeringen har gått ut med at kommunene vil få dekket de ekstra utgiftene som 
pandemien medfører, men det er selvsagt usikkert med nivået på det vi får dekket. Vi får reduserte 
barnehage- og SFO-inntekter, reduserte inntekter på kulturområdet, og reduserte renteinntekter 
som følge av betalingsutsettelser for kommunale krav. Det er også økt risiko for tap på krav siden 
mange innbyggere vil få lavere inntekter på grunn av høy arbeidsledighet og permitteringer. 
Kommunen vil også i 2020 få betydelige utgifter som følge av korona, og som skrevet over vet vi ikke 
før vi er over denne periode, om vi får dekket alt av ekstra utgifter. Den nye kommunen har betydelig 
gjeld. Rentenivået fra Norges bank er senket til 0,25 %, og vi får betydelige reduserte renteutgifter i 
2020.  
 
Situasjonen med korona har stor betydning for finansavkastningen i 2020. Det er likevel verdien per 
31.12.20 som vil ha betydning for resultatet på området i 2020. Porteføljen har lav risiko. Ut fra 
finans- og gjeldsforvatningsrapporten per 31.12.19, viste risikotesten et tap på kr 9,7 mill. Det er kr 
22,6 mill på bufferfondet. I tillegg så er bokført verdi for eiendomsfondet ca kr 7 mill lavere enn 
markedsverdien per 31.12.19. Slik det ser ut nå vil ikke eventuell negativ finansavkastning i 2020 
påvirke regnskapsresultatet for 2020.  
 
 
 
 
 
NOTE 19  KOMMUNEREFORMEN 

15.juni 2017 vedtok begge kommunestyrene i Audnedal og Lyngdal sammenslåing til ny kommune 
med navnet «Lyngdal». Året 2019 er preget av arbeidet med sammenslåingen. Dette innebærer at 
for årene 2018-2019 har fokuset vært på å opprettholde en god drift i Audnedal kommune, mens 
utviklingsarbeidet er konsentrert om byggingen av ny kommune.  
 
Prosjekt Nye Lyngdal har hatt utgifter på kr 12,2 mill i 2019. Dette er finansiert med inntektsføring fra 
bundet fond. Utgiftene og fondsbruken påvirker regnskapstallene for Audnedal kommune. 
 
 
Det er opprettet en politisk fellesnemnd med politikere fra begge kommuner som har ansvaret for 
samordning og etablering av ny kommune. Det overordnede målet for fellesnemda er å forberede og 
gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen. Forholdet mellom fellesnemnda 
og kommunestyrene i begge kommuner er presisert i Intensjonsavtalen: 

• Kommunene har i perioden fram til 1.1.2020 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som 
kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemda. 

• Fellesnemda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære utvalg. 
Fellesnemda har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske eller arealpolitiske 
konsekvenser. Fellesnemda skal involveres i forberedelsen av økonomiplan med 
årsbudsjetter. Det utarbeides et felles styringsdokument for økonomi- og investeringer i 
interimperioden. Styringsdokumentet behandles i fellesnemda. Det er likevel formannskapet 
som skal avgi budsjettinnstilling til kommunestyret. 

 
Audnedal kommune opphørte som egen kommune 31.12.2019. 
 
Mellomværende med Lyngdal Kommune og Lyngdal Kultursenter KF, som Audnedal slår seg sammen 
med fra 1.1.2020, er følgende: 
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  Lyngdal kommune 
Lyngdal 
Kulturforetak 

Kortsiktig fordring 0 0 

Kortsiktig gjeld 727 000 0 

Kortsiktig gjeld 86 654 0 

Leverandørgjeld 619 368 28 026 

SUM 1 433 022 28 026 
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Kommunestyret 18.06.2020  

 

Årsregnskap og årsberetning 2019 - Lyngdal kommune 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
Kommunestyret vedtar det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2019.   
 
Som konsekvens av vedtatt årsregnskap vedtar kommunestyret følgende disponeringer/endringer i 
 
Driftsbudsjettet for 2020:   
• regnskapsmessig merforbruk på i alt kr 9.363.000   
• dekkes med bruk av disposisjonsfond  
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I likhet med i fjor foreligger det i år to dokumenter til behandling.  Dokumentet «Årsrapport 2019 - 
Årsberetning og regnskap» inneholder innledning, orientering om organisering og styring, fokusområder, 
tjenesteområder samt årsberetningen i henhold til kommuneloven § 48 femte ledd med regnskap og 
noter samt revisors beretning (side 85-86).   
Det andre dokumentet «Årsrapport 2019 – Vedlegg/Enhetenes årsmelding» er intern årsmelding fra 
enhetene.     
 

SAKSFRAMLEGG
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Både årsregnskapet med noter og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret senest 30.juni etter 
regnskapsårets slutt etter innstilling fra formannskapet.  Den formelle årsberetningen (side 41-52) og 
årsregnskapet (side 53-84) er utarbeidet i henhold til kommunelovens regler med tilhørende forskrift om 
årsregnskap og årsberetning samt god kommunal regnskapsskikk.   
 
Etter regnskapsforskriften skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, 
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.  Driftsregnskap (regnskapsskjema 1) og 
investeringsregnskap (regnskapsskjema 2) skal vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som 
kommunestyret har brukt i årsbudsjettet.        
 
Kommuneloven krever at kommunestyrets vedtak må angi disponering av regnskapsmessig overskudd 
eller dekning av regnskapsmessig underskudd både i driftsregnskapet og i investeringsregnskapet.  
Vedtaket registreres som endring av budsjettet i påfølgende år.        
   
Investeringsregnskapet er i overensstemmelse med veilederen fra kommunal- og 
moderniseringsdepartementet gjort opp i balanse. Ettersom veilederen anbefaler felles finansiering 
medfører det at prosjekter med manglende finansiering blir dekket gjennom bruk av ledige midler til 
andre prosjekter. Som følge av store investeringer fortsetter kommunens lånegjeld å vokse. 
 
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr 9.363.000 etter 
strykning av budsjettert avsetning til disposisjonsfond kr 7.200.000.  
Etter §14-11 i kommuneloven skal merforbruk i driftsregnskapet dekkes inn året etter at det oppsto, og 
senest det andre året etter at det oppsto. I § 14-5 siste ledd slås det fast at dersom årsregnskapet legges 
fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets (2020) 
budsjett. Dersom merforbruket skal dekkes inn over flere enn 2 år etter at det oppsto skal kommunen 
komme under statlig kontroll – ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll). 
 
Vurdering: 
Kommuneregnskapet har tre forskjellige resultatbegreper, jfr. økonomisk oversikt drift (side 59 og 60 i 
årsrapporten).  
 
Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter. For første gang siden 2015 var 
dette negativt i 2019 med kr -42,1 mill. Til sammenligning var tallet 7,8 mill. i 2018, dvs. en endring på 
hele 49,9 mill. på ett år. I dette tallet er det bl.a 10 mill til Sørlandsbadet for dekning av eventuelle mva-
krav. Men resultatet er likevel betydelig svakere enn tidligere år. 
 
Netto driftsresultat er brutto driftsresultat med fradrag av netto finansutgifter korrigert for avskrivninger. 
Dette er det mest sentrale resultatbegrepet. I 2019 var dette resultatet på -40,3 mill. mot 13,8 mill. året 
før. Dette tilsvarer henholdsvis -5,2% og 1,79% av driftsinntektene. (Teknisk beregningsutvalg anbefaler 
1,75 % av driftsinntektene som et minimum).  
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Regnskapsmessig resultat er et dårlig resultatbegrep ettersom det i tillegg til netto driftsresultat, også 
påvirkes av netto bruk av avsetninger. Avsetning til og bruk av bundne driftsfond skjer etter regler 
uavhengig av budsjettvedtak. (Budsjettallene er her å betrakte som anslag for selvkostområdene og 
havna). Avsetninger og bruk av avsetninger forøvrig er basert på tidligere vedtak i kommunestyret. 
 
Ved inndekning av merforbruk i driftsregnskapet kan det benyttes disposisjonsfond foruten 
omdisponeringer i inneværende års budsjett. Fra 2020 kan inndekning ikke lenger utsettes hvis 
kommunen har midler på disposisjonsfond. 2020 tall viser at merforbruket fortsetter og det jobbes med å 
få den økonomiske situasjonen under kontroll. Det foreslås derfor å bruke tidligere oppsparte midler 
(disposisjonsfond) til dekning av merforbruket fra 2019. Kommunens disposisjonsfond hadde en positiv 
utvikling i 2014 -2018 men ble redusert med hele 16,3 mill. i løpet av 2019. Fondet er på 42,3 mill. (5,4 % 
av driftsinntektene i 2019). Anbefalt målsetting er på 5% av driftsinntektene.  
 
 
Konklusjon: 
Vedlagte årsberetning og regnskap med noter, gir samlet en riktig framstilling av kommunens økonomiske 
stilling ved utløpet av 2019. Det anbefales derfor at kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 
samt de foreslåtte disponeringer/budsjettendringer. 
 
Vedlegg: 

1 Årsrapport 2019 - Årsberetning og regnskap 
2 Årsrapport 2019 -Vedlegg/Enhetenes årsmelding 
3 Revisjonsberetning 2019 
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Hovedkontor   Avdelingskontorer 
Flekkefjord   Lyngdal    Mandal 

 Kirkegaten 50   Postboks 353   Store Elvegate 1a 
 4400 Flekkefjord   4577 Lyngdal   4514 Mandal 
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Til kommunestyret i Lyngdal kommune 
 

Dato: 
Vår ref: 
 

19.5.2020 
258/20-007 

 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon  
Vi har revidert Lyngdal kommunes årsregnskap som viser kr 548 590 299 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig merforbruk på kr 9 362 992. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i 
det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Lyngdal kommune per 
31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar 
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen   
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  
 
Øvrig informasjon  
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon 
i kommunens årsrapport og årsmelding fra enhetene, men inkluderer ikke årsregnskapet og 
revisjonsberetningen.Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, 
og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige 
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting 
å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» 
under uttalelse om øvrige lovmessige krav. 

106



KOMMUNEREVISJONEN VEST, VEST-AGDER IKS 
 

side 2 
 

Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å 
avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad 
av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon 
som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger  
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon med forbehold om budsjett 
Regnskapsskjema 1B viser vesentlige budsjettavvik på «Helse og omsorg». Denne sektoren hadde 
i 2019 et merforbruk på ca kr 25,2 mill i forhold til regulert budsjett.  
 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet 
beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt 
vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med 
regulert budsjett. 
 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Elektronisk signert 
Lene Rugland       Monica Nilsen 
Oppdragsansvarlig revisor     Registrert revisor 
 
 
Kopi: Kontrollutvalget, Formannskapet, Kommunedirektøren  
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1. Rådmannens innledning 
 
Årsmeldingen 2019 for Lyngdal kommune gir en samlet oversikt over økonomiske, faglige og 
samfunnsmessige resultater i året som ligger bak oss.  

 

Kommuneøkonomi 
Driftsresultat 
Driftsregnskapet for 2019 ble gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 9,4 mill.  
I tillegg er det brukt 16,3 mill. av disposisjonsfond, slik at dette bufferfondet nå er på 42,3 mill.  Netto 
driftsresultat er et av de mest sentrale økonomiske nøkkeltallene i kommuneøkonomien, og sier noe 
om hvor stor økonomisk handlefrihet en kommune har. Lyngdal kommune hadde i 2019 et negativt 
netto driftsresultat på 40,3 mill., tilsvarende -5,18 prosent av brutto driftsinntekter.   

 
Det er svært bekymringsfullt at regnskapet for 2019 blir gjort opp med et underskudd.  Det er mange 
år siden dette skjedde sist.  Særlig sett på bakgrunn av det gode regnskapsmessige resultat i 2018 med 
9,54 mill. i overskudd.  Det er spesielt viktig for en minsteinntektskommune som Lyngdal, uten 
eiendomsskatt, å ha god økonomistyring.  Heldigvis har man over de senere bygget opp 
disposisjonsfondet som en økonomisk reserve. 
 
Nærmere analyser viser at det særlig er innen Helse- og omsorgstjenestene utgiftene har økt.  I tillegg 
til økning i antall og pleietyngde, kommer at man i 2019 ikke får dekket utgiftene for ressurskrevende 
brukere i like stor grad som tidligere år.  Det blir nødvendig med en grundig gjennomgang av disse 
viktige tjenestene og vurdere tildeling, organisering og tjenesteproduksjonen i alle ledd.    
 
 

Befolkningsutvikling 
Etter en nedgang i folketallet i 2017, 

har denne utviklingen nå stabilisert 

seg, og Lyngdal fikk 12 flere 

innbyggere i fjor.  Fødselsoverskuddet 

var på 44 i 2019, mens vi hadde en 

netto innflytting på minus 32.  

Flyttetallet kommer frem ved at 363 

personer flyttet til Lyngdal, mens 395 

valgte å flytte ut.  Vår kommune blir 

dermed en del av en nasjonal trend 

med lave fødselstall, og lav netto 

innflytting, mye som følge av lav innvandring og lite mottak av flyktninger.  Man må fortsatt jobbe 

bevisst med å videreutvikle lyngdalssamfunnet til et attraktivt sted å bo, etablere næring og besøke 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7368 7533 7636 7739 7815 7895 8011 8102 8335 8497 8588 8571 8609 8621
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Nye Lyngdal 
2019 har vært et spesielt år hvor mer og mer har dreid seg om den nye kommunen, mens aktivitet i 
regi av de gamle kommunene, Audnedal og Lyngdal, har avtatt. I løpet av våren 2019 var ny 
administrativ ledelse tilsatt. Ny ledelse sin oppgave var å planlegge for ny kommune. Samtidig hadde 
de fleste av disse lederne også sitt ansvar i de gamle kommunene med ordinær drift. Det har vært 
krevende å holde god drift i gammel kommune, samtidig som man skulle rigge til alt det nye slik at 
Lyngdal kommune var fullt operativt fra 1.1.2020. 
 

Politisk ble også fokuset mer og mer rettet inn mot ny kommune.  I september ble det første 

kommunevalget gjennomført for ny kommune, og nytt kommunestyre ble konstituert i oktober. Fra da 

av har det meste også politisk dreid seg om ny kommune. 

 

Det er laget en egen fyldig årsmelding for nye Lyngdal kommune, som redegjør detaljert om 

aktivitetene i 2019. 

 

Samfunnsutvikling 
Attraksjonsutvikling, Barnas Anne-Cath. Vestly museum. 
Etter flere års planlegging 
kunne man 4.2.2020 feire 
grunnsteinsnedleggelse for 
Anne-Cath. Vestlys 
forundringspark og Barnas 
Anne-Cath. Det offentlige tar et 
stort ansvar i realiseringen av 
parken ved at Lyngdal 
kommune eier selve museet md 
en total kostnadsramme på 50 
mill.  Parken planlegger å åpne 
våren 2012, og vil 
forhåpentligvis være et 
vesentlig nytt bidrag til attraksjonsutviklingen for Lyngdal kommune.  Tilbudet vil også underbygge 
profilen om en familievennlig kommune med fokus på barn og deres ønsker. 
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Tour of Norway 
Kr.Himmelfartsdag 30.5.2019 var Lyngdal startsted for 3.etappe 
av sykkelrittet Tour of Norway 2019 (tidligere Tour des Fjords).  
Dette ble en stor folkefest i både Audnedal og Lyngdal 
kommuner.  Det var flere arrangementer i kommunesentrene og 
et yrende folkeliv langs traseen.  Etappen var 180 km lang og 
gikk fra Lyngdal til Kristiansand.  Etter starten i Alleen gikk 
traseen via Kvås, over Brattestien til Konsmo og videre til Sveindal.  Dermed syklet ritt deltakerne 
praktisk talt hele den nye kommunen på langs.   
 
Næringsutvikling – Hausvik.   
Kommunen opplever stor interesse fra næringslivet om etableringer på Hausvik.  Dette gjelder spesielt 
for virksomheter tilknyttet akvakultur og Blå-næring.  For å sikre kommunal kontroll over arealene på 
Hausvik er det i løpet av våren 2019 fremforhandlet og signert avtale om å kjøpe ut avtalen 
kommunen har hatt med Lyngdal Recykling AS.  Det er også signert ny kontrakt med Velde Pukk AS om 
steinuttak og planering av industriområdet.  Nå som disse avtalene er på plass, kan kommunen ta en 
mer aktiv rolle i å tiltrekke seg aktuell næringsvirksomhet til området.   

 
Mye godt lagspill 
Lyngdalssamfunnet er preget av utstrakt dugnadsånd og samarbeid på tvers av ståsted og interesser. 
Resultatet av dette ser vi blant annet i form av et sterkt lokalsamfunn i god vekst og utvikling. Denne 
innstilling finner vi også i den kommunale organisasjonen. Det er min klare oppfatning at 
medarbeiderne gjør en kjempeinnsats for innbyggerne våre! I løpet av året har hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud bidratt konstruktivt i mange prosesser og på mange arenaer. Tusen takk til dere 
alle!  Jeg benytter anledningen til også å takke ordfører og andre sentrale politikere for godt samarbeid 
i 2019. 
 
 

 

 

  Norman Udland 

  Rådmann 

 
 
Årsberetning i henhold til kommuneloven §48.5 er avlagt av kommunedirektøren. 
 
11. mai 2020 
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2. Organisasjon og styring 
2.1 Politisk organisering 
Lyngdal kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i Kommuneloven og 
innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsmessige 
representasjon i kommunestyret. 

Den politiske organiseringen i kommunen i 2019 kan oppsummeres slik:  

 
 
Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av 
kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. 
 
Formannskapet behandler alle økonomisaker i kommunen. Formannskapet behandler for øvrig saker i 
henhold til reglement, og fungerer som administrasjonsutvalg og havnestyre når slike saker står på 
dagsorden. Formannskapet fordeler også utredningsoppgaver til politiske komiteer. 
 
Hovedutvalg for Miljø, Plan og Drift (HMPD) behandler saker etter Plan og bygningsloven, unntatt 
kommuneplan og kommunedelplaner.  
 
Planutvalget består av formannskapets medlemmer, en representant fra de partiene som ikke er 
representert i formannskapet samt leder av HMPD.  
 
De to politiske komiteene, Oppvekstkomiteen og Omsorgskomiteen, fungerer som politiske verksted. 
De kan utrede saker på eget initiativ eller få saker fordelt fra formannskapet. Komiteene har 
innstillingsrett til kommunestyret og velger saksordfører som legger saken frem for kommunestyret. 

Kommunestyret
29 representanter

Formannskapet 
(adm.utvalg / havnestyre)

7 representanter

Planutvalg

9 representanter

HMPD

7 representanter

Oppvekstkomiteen

7 representanter

Omsorgskomiteen

7 representanter

Kontrollutvalg

3 representanter

Råd for mennesker 
med nedsatt 
fuksjonsevne

7 medlemmer

Eldreråd

7 medlemmer

Ungdomsråd

15 medlemmer

Lyngdal 
kultursenter KF

7 medlemmer
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2.2 Administrativ organisering 
Lyngdal kommune er organisert etter en tonivåmodell. Rådmannen utgjør det øverste nivået og 
enhetene nivået under. Organisasjonen er fordelt på støtteenheter (5) som skal betjene alle 
tjenesteenhetene (17) i kommunen. 

I diagrammet under vises kommunens hovedstruktur med øverste leder innenfor hver enhet:1 
 

 
 

Den administrative organiseringen har de siste årene vært relativt lik i Lyngdal kommune. 

Enhetslederne er ansvarlige til rådmannen, og rådmannen har en ledergruppe som i det daglige 

arbeidet følger opp ulike tjenesteområder.  

 

Lyngdal kultursenter KF er et kommunalt foretak som er ansvarlig for å drive kulturhuset, samt ivareta 

flere av ansvarsområdene som tradisjonelt ligger til en kulturenhet, for eksempel bibliotekdriften.  

Som det vises i diagrammet ovenfor fungerer Kulturskolen som en egen enhet i Lyngdal kommune og 

er ikke en del av foretaket til kultursenteret.  

 

  

                                                           
1 I løpet av året har det vært enkelte lederskifter.  
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2.3 Nye Lyngdal – sammenslåing med Audnedal kommune 
 
Siden Lyngdal fra 1.1.2020 skulle slå seg sammen med Audnedal kommune, så var 2019 et år med mye 
fokus på sammenslåingsprosesser både politisk og administrativt. Kommunevalget som ble 
gjennomført høsten 2019 ble gjennomført som om man allerede var sammenslått. 35 representanter 
ble valgt til kommunestyret og den politiske strukturen kan illustreres slik:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Disse politiske organene skulle ivareta saker som omhandlet ny kommune, mens de tidligere opprettet 

organene skulle håndtere saker som i hovedsak dreide seg om å avslutte kommunen.  

Jan Kristensen ble valgt til ordfører og Jon Are Åmland ble valgt til varaordfører. 

I kommunestyret ble 35 representanter ble valgt med følgende mandatfordeling i parentes: Høyre 

(10), Kristelig folkeparti (8), Senterpartiet (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (4), Rødt (1) og 

Venstre (1).  

 

Også administrativt ble det store organisatoriske endringer. Modellen hadde som formål å ha et 

overordnet strategisk perspektiv. Fire stabsområder med hver sin kommunalsjef ble etablert for å 

utgjøre toppledelsen sammen med kommunedirektør. I tillegg ble det etablert 11 virksomhetsnivåer 

med hver sin virksomhetsleder. De aller fleste lederne ble rekruttert internt fra enten Lyngdal eller 

Audnedal kommune.   

117



Lyngdal Kommune  Vi Vil – Vi Våger 

– 11 – 

2.4 Eier- og eierskapsstyring 
 
I tråd med gjeldende eierskapsmeldingen har rådmannen etablert et eierskapssekretariat. 
Sekretariatets oppgaver og funksjoner fremgår av meldingen. I tillegg til rådmannen, inngår leder av 
plan- og økonomi, leder av tekniske tjenester og ikt-ansvarlig i sekretariatet. Eierskapsmeldingen angir 
aktuelle oppfølgingspunkter/tiltak og hvem som er ansvarlig.  
 

 Tiltak Ansvar Frist Aktiviteter 
 

1 Fastsette og synliggjøre rammene 
for og formålet med kommunens 
eierskap 

Rådmannen  
 

Rullere eierskapsmeldingen hver 
valgperioden. 
Fremme sak for kommunestyret. 

2 Behandle prinsipielle 
eierskapssaker i kommunestyret  

Rådmannen Ved behov Utarbeide saksutredninger 

3 Behandle viktige enkeltsaker i 
kommunestyret forut for 
behandling i eierorganet 

Ordføreren 
Eierrepresen
tant 

Ved behov Valgte eierrepresentanter må 
informeres om ansvaret for oppfølging 
av aktuelle saker 

4 Kommunestyrebehandle  
delegasjonsreglementet i hver 
valgperiode 

Rådmannen 
 

Vurdere  
avgjørelses-myndighet i eierskapssaker  

5 Synliggjøre forskjellen i rollen som 
folkevalgt og rollen som 
styremedlem 

Rådmannen 
Ordføreren 

Ved 
folkevalgt- 
opplæringen 

Informasjon og opplæring ved nyvalg 

6 Synliggjøre forskjellen på 
kommunens rolle som bestiller og 
rollen som eier. 

 Rådmannen
                       

 Lage retningslinjer og inngå evnt. 
avtaler forankret hos rådmannen. 
Informasjon på enhetsledermøtene. 

7 Kommunestyrebehandle 
kontrollutvalgets og kommunerev. 
kontroll av forvaltningen av 
kommunens eierinteresser 

Rådmannen  Lage regler med hjemmel i KL § 80. 
Anser at det p.t. ikke er behov. Må 
evnt. koordineres med aktuelle 
kommuner  

8 Kommunestyrebehandle 
eierskapsprinsipper-/politikk – krav 
til kommune og krav til selskapene 

Rådmannen 
Ordføreren 

Ved ruller. av 
eierskapsmeld
ingen 

Evaluere gjeldende prinsipper, regler 
og rutiner – kap. 2.6 

9 Avklaringer i forkant av styremøter, 
møter i representantskap og 
generalforsamlinger 

Ordfører 
Rådmann  

 Lage en prosedyre for politiske 
avklaringer 

10 Rapporteringsrutiner vedr. 
strategisk viktige selskaper  

Sekretariatet Fortløpende Vurdere behovet for 
rapporteringsrutiner  

11 Eierstrategier Sekretariatet Ved ruller. av 
eierskapsmeld
ingen 

Vurdere behovet vedr. strategisk 
viktige selskaper  

12 Rullering av selskapsdelen - 
selskaper, bygg, eiendom 

Sekretariatet Årlig – 
aug./sept. 
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Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter) 
 

  Type virksomhet Type enhet 
Kontor-
/vertskommune 

Enheter som avlegger særregnskap       

Lyngdal kultursenter KF Kulturhusdrift Kommunalt foretak Lyngdal 

        

Andre rettssubjekter       

Sørlandsbadet IKS Badeland Interkommunalt selskap Lyngdal 

Renovasjonsselskapet for       

Farsund og Lyngdal AS Renovasjon Aksjeselskap Farsund 

Lister barnevern Barnevern Vertskommunesamarbeid Farsund 

Lister PPT Pedagogisk/psyko-     

  logisk tjeneste Vertskommunesamarbeid Farsund 

Kommunerevisjonen Vest -       

Vest-Agder IKS Revisjonstjenester Interkommunalt selskap Flekkefjord 

Brannvesenet Sør IKS Brann og feiing Interkommunalt selskap Mandal 

Interkommunal arbeidsgiver-       

kontroll i Vestre Agder Arbeidsgiverkontroll Vertskommunesamarbeid Kvinesdal 

Flekkefjord interkom. legevakt Legevakt Vertskommunesamarbeid Flekkefjord 

Amento AS Attføringsbedrift Aksjeselskap Lyngdal 

Q 43 - Q Fire Tre AS Attføringsbedrift Aksjeselskap Lyngdal 

Lister byggesakstilsyn Tilsyn byggesaker Vertskommunesamarbeid Sirdal 

Lister Friluftsråd   Interkommunalt samarbeid Farsund 

Interkommunal arkiv (IKAVA) IKS   Interkommunalt selskap Kristiansand 

Agder sekretariat Kontrollutvalgs-     

  sekretariat Interkommunalt samarbeid Kvinesdal 

Offentlig Fellesinnkjøp på Agder Innkjøpssamarbeid Interkommunalt samarbeid Aust-Agder 

Listerrådet Politisk og adm.     

  samarbeidsorgan   Kvinesdal 

 
 
 
Lyngdal kultursenter KF, hvor Lyngdal kommune er vertskommune, avlegger selvstendige regnskaper 
som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Særregnskapene behandles av Lyngdal 
kommunestyre. Det vises til note 5, 8 og 14 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske 
forhold til disse virksomhetene.   
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3 Fokusområder 
 
Årsmeldingen rapporterer i hovedsak på fire perspektiver:  
 

 Økonomi 

 Medarbeidere 

 Tjenestekvalitet 

 

3.1 Økonomi 
 
Kommunens driftsregnskap for 2019 ble gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) 

på 9,3 millioner kroner. I det følgende presenteres noen hovedtall. Ytterligere informasjon og detaljer 

finnes i kapittel 8, 9 og 10 (Årsberetning og Årsregnskap). Detaljer om den enkelte enhet finnes i 

enhetenes årsmelding.  

 

Netto driftsutgifter per formål (%):  

 
Diagrammet er basert på foreløpige Kostratall for 2019 (per 15.3.2020).  

 

Netto driftsutgifter er et uttrykk for hvordan kommunen prioriterer sine ressurser.  
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Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter inkludert avskrivning.  

Grafen under viser kommunens resultat de siste 5 år. 

 

 
 

 

 

Kommunen hadde et brutto driftsresultat i 2019 på – 42,1 millioner (-5,4%). Resultatet er svært dårlig. 
Driften i kommunen drives på et høyere nivå enn inntektene tilsier. Strakstiltak må iverksettes og tiltak 
på lengre sikt må iverksettes slik at driften blir tilpasset inntektene.  
 
 
Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat er brutto driftsresultat med fradrag av netto finansutgifter korrigert for 

avskrivninger. Grafen under viser kommunens resultat de siste 5 år.  

 

-1,3 % 1,1 % 2,0 % 1,0 % -5,4 %
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14,6
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Brutto driftsresultat - siste 5 år

Brutto driftsresultat i % Brutto driftsresultat i millioner kroner
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Kommunen hadde et negativt netto driftsresultat i 2019 på 40,3 millioner (-5,2%). Teknisk 

beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat over tid bør utgjøre minst 1,75 % for å sikre en 

bærekraftig økonomi. Kommunen har de tre forgående år oppnådd resultat som er over 1,75 %.   

Resultatet for 2019 er svært dårlig. Dette skyldes betydelige merforbruk fra enheter. I tillegg har 
kommunen i 2019 fått 12 millioner kroner mindre i tilskudd fra staten enn i 2018 som refusjon til 
særlig ressurskrevende brukere. Budsjettet var saldert med bruk av fondsmidler. Resultatet for 2019 
viser at det er brukt enda mer fondsmidler. Blant annet til dekning av momsrefusjonskrav for 
Sørlandsbadet på ca. 10 millioner kroner.   
 

Netto lånegjeld 

Netto lånegjeld er langsiktig gjeld med fradrag av egne utlån og ubrukte lånemidler. Grafen under viser 

kommunens netto lånegjeld pr innbygger i kommunen.  
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Netto driftsresultat - siste 5 år

Netto driftsresultat i % Netto driftsresultat i millioner kroner

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Netto lånegjeld 44 690 49 399 53 273 59 383 74 909 112 614

Netto lånegjeld (i % av brutto
dr.innt.)
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Kommunen har en netto lånegjeld på kr 112 614,- pr innbygger. Dette blir 122% av kommunens 

driftsinntekter. Netto lånegjeld pr innbygger har en betydelig økning i 2019 fra 82% til 122%.  

Dette skyldes Lyngdal Helsehus som ferdigstilles våren 2020. Kommunen vil få ca. 197 millioner kroner 

i tilskudd fra Husbanken til lyngdal helsehus. Dette tilskuddet vil bli utbetalt i løpet av 2020 og vil bli 

brukt til å nedbetale gjeld.   

 

Kommunens langsiktige mål i økonomiplanen er en netto lånegjeld under 75% av netto driftsinntekter.  

Utviklingen av netto lånegjeld gjør det helt nødvendig for kommunen å være svært forsiktig med nye 

store investeringer. Spesielt med tanke på kommunens lave inntaksgrunnlag og på den bakgrunn 

kommunens evne til å betjene lån bør nye investeringer begrenses i meget stor grad.  

 

Disposisjonsfond og premieavvik 

Grafen viser kommunens disposisjonsfond i kroner, akkumulert premieavvik i kroner, differansen 

mellom fond og premieavvik i kroner og hvor stor prosent av kommunens driftsinntekter denne 

differansen blir. Differansen mellom kommunens fond og premieavvik er kommunens reelle 

fondsmidler. 

 

 
 

Resultatet for 2019 viser at kommunen har disposisjonsfond på kr 42,3 millioner. Dette er en 

reduksjon fra foregående år på 16,3 millioner. Sentral anbefalt målsetting og kommunens målsetting i 

økonomiplanen er disposisjonsfond på 5% av driftsinntektene (777,9 mill.). Målsettingen om 

disposisjonsfond blir derfor på 38,9 millioner kroner som isolert sett nås i 2019. 

 

Kommunens reelle fond må korrigeres for skyldig premieavvik som er på 45,8 millioner. Dette gir 

kommunen reelt sett ikke fondsreserver. Det bør derfor være et mål for kommunen å øke størrelsen 

på kommunens fond.  
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Disposisjonsfond i millioner kroner 30,2 33,9 41,1 50,5 58,6 42,3

Premieavvik i millioner kroner 39,3 33,2 33,4 32,2 38,1 45,8

Avvik i kroner (mill) -9,1 0,7 7,7 18,3 20,5 -3,5

Reelt disposisjonsfond (% av innt.) -1,5 % 0,1 % 1,1 % 2,5 % 2,7 % -0,4

Disposisjonsfond og premieavvik
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3.2 Medarbeidere 

 
 Pr. 31.12.2015 Pr. 31.12.2016 Pr. 31.12.2017 Pr.31.12.2018 Pr.31.12.2019 

Antall årsverk  482,8 550,5 596,5* 622,4* 627 

Antall ansatte           651 745 752* 819 783 
*antall årsverk og antall ansatte fra 2017 inkluderer alle faste ansatte, faste ansatte vikarer, midlertidige ansatte, vikarer og 
ansatte i engasjement stillinger (f.eks. lærlinger) som er innmeldt med en fastlønnsbrøk pr. 31.12. Evt. vakante stillinger og 
midlertidige stillinger som utbetales via timelønn, er ikke med i antallet. 
 

Antall ansatte var 783 ved utgangen av 2019, fordelt på 128 menn og 655 kvinner.  

Antall årsverk for 2019 er redusert med 5,4 i løpet av det siste året. Dette er første gang vi opplever en 

reduksjon i antall årsverk/ansatte, og kan begrunnes i at vi holdt igjen på en del stillinger i påvente av 

kommunesammenslåingen. Arbeidsoppgavene i stab og støtte er blitt fordelt og ivaretatt av de 

ansatte i Audnedal og Lyngdal.  

 

Det har ikke vært gjennomført noen nedbemanninger i kommunes enheter i 2019, men alle stillinger 

har vært nøye vurdert før nye tilsettinger. Dette også i sammenheng med sammenslåingen, og at man 

har kunnet benyttet ressurser på en annen måte.  
 

Sykefravær 

Totalt Lyngdal kommune Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

 Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2019 

Status 

Alle ansatte 6,9% 6,0% 7,5% 8,4% 7,8% 7,5%  
Fordelt på tjenesteområde        

Administrasjon og 
støtteenheter 

2,7% 2,7% 5,1% 5,0% 4,2% 4%  

Oppvekst* 5,0% 5,6% 6,4% 8,1% 7,0% 4% /8%  
Helse, sosial og omsorg 9,1% 6,5% 9% 9,9% 9,4% 8%  
Tekniske 
tjenester/plankontor 

8,5% 6,2% 6,9% 4,0% 4,3% 4%/8%  

*Skoler har 4% som målsetting, barnehager 8%, plankontoret har 4% og tekniske tjenester har 8% (AMU vedtak).  
 

Vi har hatt en svak nedgang i sykefraværet i 2019 og havnet ved årets slutt på 7,8. Dette var 0,3 % 

under målsettingen på 7,5% men 0,6 % lavere enn året før.   

Sykefraværet i kommunen er sammensatt, og det er alltid vanskelig å peke i en retning. I Helse har det 

i hovedsak vært grunnet svangerskap og ubekvem arbeidstid mens det i andre enheter kan være andre 

ting som har slått inn. Tilbakemeldingen fra en del enheter har vært at det har vært mye ekstra arbeid 

knyttet til kommunesammenslåingen. Dette har særlig krevd mye av ledere og stab/støtte- noe som 

igjen har ført til mindre tid til oppfølging av ansatte.  
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I tillegg opplevde vi at Arbeidslivssenteret endret muligheten for å søke tilretteleggingstilskudd, en 

ordning som mange av våre ledere hadde benyttet for sine ansatte tidligere. I 2018 fikk vi innvilget 

over 1 mill. kroner fra Arbeidslivssenteret i tilretteleggingstilskudd, og i 2019 ingenting.  

Kommunen ved organisasjonsavdelingen har uansett bidratt med ressurser inn mot avdelinger som 

sliter med høyt fravær i form av samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og UiA.  

 
 

Kompetanse og rekruttering 

Ansatte i Lyngdal kommune er godt kvalifiserte til å ivareta de tjenestene vi leverer.  

Det er ytterst få ansatte som ikke har fagbrev som minimumsutdanning. Kommunen har et tett 

samarbeid med Lister opplæringskontor samt Lister kompetanse. Kommunene i Lister melder inn 

hvilke behov vi har i forhold til å utvikle våre ansatte i den retning vi har behov. 

I forbindelse med kommunesammenslåingen har det vært gjennomført både interne og eksterne 

lederopplæringer.  UiA har over de siste to årene gjennomført en studie for ledere i nye Lyngdal. 

Hensikten med denne opplæringen var at ledere skulle få en felles forståelse av kulturforskjellene 

mellom kommunene, organisasjonskultur generelt, og en innføring i hva slags ledere vi trenger for å 

oppnå en kultur som bærer preg av innovasjon og samskaping i vår nye kommune.  

 

Når det gjelder rekruttering så har vi stort sett hatt kvalifiserte søkere til stillinger i 2019.  

Innen helse har det derimot vært få søkere på sykepleierstillinger. Likeledes er det i hele Lister en stor 

utfordring å få søkere til kommunale psykolog – og legestillinger.  

 

Ledelse 

Organisasjonsavdelingen har gjennom året vært tilgjengelige for å bistå enhetene med opplæring på 

lover, prosedyrer og systemer. Dette for å kvalitetssikre arbeidet som gjennomføres i enhetene, og gi 

ledere den tryggheten de trenger for å yte gode prosesser.  

I 2018 og 2019 ble mange av kommunens interne retningslinjer og prosedyrer endret i forbindelse 

med etablering av ny kommune. Høsten 2019 arrangerte vi derfor månedlige sekvenser med 

opplæring for alle ledere i kommunen.  

 

 

Arbeidsmiljø 

Kommunen har ikke gjennomført 10-faktorundersøkelsen i 2019 da vi på grunn av at arbeidet rundt 

sammenslåingen har vært i en slags unntakstilstand.  I 2018 ble det gjennomført en 

arbeidsmiljøspørring  i forbindelse med en del uro i organisasjonen. Hovedverneombudene i Lyngdal 

og Audnedal tok ansvar for å gjennomføre en Risikoanalyse på enhetene i Lyngdal og Audnedal. 

Resultatet av denne viste at det var en del ansatte som opplevde usikkerhet i forhold til sin egen 

situasjon i den nye kommunen, noe som igjen førte til arbeidsmiljøutfordringer og i noen tilfeller 

uhelse. Den største utfordringen har vært blant rådhusansatte som i prosessen opplever de største 

endringen. Endringene kan være ny leder, andre arbeidsoppgaver og/eller ny lokasjon. Med bakgrunn i 
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analysen ble det utarbeidet en rapport som munnet ut i konkrete tiltak. Rapporten ble i ettertid 

presentert både blant ansatte og i Fellesnemnda. Fellesnemnda vedtok høsten 2018 at kommunene 

skulle få bruke inntil 150 000 kr i forbindelse med tiltak for å fremme trivsel og bedre arbeidsmiljø. 

Disse midlere ble brukt i 2019 på to store samlinger. Den ene var for alle ansatte i stab/støtte 

funksjonene, og den andre for samtlige ansatte i begge kommunene.  

 

Kommunen arrangerte også i 2019 en badedag for alle ansatte med familier på Sørlandsbadet. Her ble 

også ansatte med familier fra Audnedal invitert med.   

Organisasjonsavdelingen har også i år også arbeidet med arbeidsmiljøprosesser i ulike enheter i 

kommunen. Ledere og ansatte er flinke til å melde ifra slik at det blir gjennomført kartlegging og 

igangsatt tiltak tidligst mulig. Kommunen har hatt stor nytte av både Bedriftshelsetjenesten og UiA i 

noen av disse prosessene.  
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3.3 Tjenestekvalitet  
 
For å gi et oversiktsbilde av Lyngdal kommunes resultater for 2019 benyttes i årets årsmelding 
kommunal rapports «kommunebarometer». Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets 
kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi 
beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. 
 
Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database for 2017. I tillegg har vi hentet 
offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, 
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. 
 
Det som er viktig å ha med seg er at kommunebarometeret gir en rangering. Og en rangering er 
nettopp en rangering – ikke en kvalitetskontroll. Det er naturlig at en kommune har noen gode og 
noen dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil også generelt ha dårligere 
plasseringer enn en kommune med høye inntekter.  
 
Hovedkonklusjonen for Lyngdal kommunes barometer i 2019 beskrives slik av kommunal rapport:  
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Fordelt på de ulike sektorene viser resultatet for 2019 følgende2: 
 

 
 
 
I første kolonne vises sektoren, i andre kolonne vises antall plasseringer i endring fra fjoråret (pilen 
viser om dette er til det bedre eller dårligere) og i tredje kolonne vises kommunens rangering 
sammenlignet med de andre kommunene i Norge. Jo lavere tallet er jo bedre er resultatene. For 
ytterligere informasjon om hva det enkelte resultat rommer, så kan dette finnes på 
https://kb.kommunal-rapport.no/landing 
 
 

                                                           
2 Det er viktig å være klar over at resultatene baserer seg på foreløpige kostratall per 15.3.2020. Tallene vil 
sannsynligvis endre seg noe ved endelig publisering 15.6.2020.  
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4. Administrasjon og støtteenheter  
4.1 Innledning 
 
Kommunens administrasjon og støtteenheter består av følgende fem enheter: 
 
Plan og økonomi har ansvar for alle overordnede økonomifunksjoner, inkl. skatteoppkreving. Enheten 

utarbeider kommunens budsjett og økonomiplan og fører kommunens regnskap, inkl. regnskap for 

Lyngdal Kulturforetak og Sørlandsbadet IKS. Enheten har et overordnet ansvar for kommunens 

styringssystem og bistår enhetene i utarbeidelse av årsplaner, tertialrapporter og årsmelding. I tillegg 

skrives årsrapport og årsberetning. Det overordnede ansvar for kommuneplanen er tillagt enheten. 

 

Organisasjonsavdelingen gir støttetjenester innen personal- og organisasjonsarbeid til kommunens 

øvrige enheter og har ansvar for lønningsfunksjonene. Tjenester vedr. fraværsregistrering og A-

melding er tillagt enheten. Organisasjonsavdelingen har overordnet ansvar for å ivareta kommunens 

arbeidsgiverpolitikk, organisasjons- og kompetanseutvikling og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  

 

Servicekontoret utfører førstelinjetjenesten overfor innbyggerne. De publikumsrettede oppgavene 

omfatter veiledning og bistand. En viktig oppgave er å bidra til å ivareta kommunens informasjonsplikt, 

jfr. KL §4. Enheten drifter kommunes sentralbord og portal.  Servicekontoret er delegert mange 

saksbehandlingsoppgaver. Dette omfatter blant annet byggesak, kart/oppmåling, feiing, vann/avløp og 

renovasjon. Det koordinerende ansvaret for kommunens beredskapsarbeid er lagt til enheten.  

 

Fellestjenesten utfører i hovedsak interne oppgaver rettet mot saksbehandlere og politikere. Enheten 

har ansvar for kommunens arkivoppgaver. All arkivverdig post journalføres i kommunens sak-

/arkivsystem og postjournalen publiseres på hjemmesiden. Det utføres veiledning av saksbehandlere i 

bruken av kommunens sak-/arkivsystem. 

Det politiske sekretariatet er lagt til fellestjenesten. Arbeidet omfatter all tilrettelegging ved 

innkallinger til politiske møter. Enheten fører møteprotokoller og stiller med møtesekretærer i flere av 

utvalgene.   Alle oppgaver vedrørende kommune- og stortingsvalg utføres av enheten.    

 

IKT skal bidra til at kommunen leverer gode digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt 

digitalt førstevalg. IKT skal sørge for at digitaliseringsprosjekter underbygger utviklings- og 

endringsprosesser som fører til at enhetenes tjenesteproduksjon forbedres i tråd med kommunens 

digitalstrategi. Enheten er ansvarlig for oppfølging av kontrakten med kommunens driftsleverandør. 
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4.2 Resultater og måloppnåelse 2019  
 
Økonomi 
 
Budsjettkontroll 

Enhet/Ansvar Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Rådmannen  7 248 875  8 621 384    -1 372 509   -15,9%    
IKT  6 366 581  6 800 000   -433 419    -6,4%    
Plan- og økonomi 17 113 356 18 227 329    -1 113 972    -6,1%    
Organisasjonsavd.  7 718 442   8 058 624    -340 182    -4,2%    
Servicekontoret  4 537 174   5 026 199    -489 025    -9,7%    
Fellestjenesten  4 211 406    4 468 538   -257 132    -5,8%    
Totalt  47 165 768    51 202 074    -4 006 239   -7,8%    

 
Tabellen viser at enhetene samlet sett har et resultat som ligger ca. kr 4,0 mill. (-7,8%) under godkjent 
budsjettramme. Vakante stillinger, reduserte utgifter til skoleskyss og mindre utgifter til politiker 
godtgjøring er hovedårsak. I tillegg er det viktig å understreke at enhetene har fokus på effektivisering 
av tjenesteproduksjonen.  
 
 
 
 
Medarbeidere 
 
Sykefravær 

Enhet/Ansvar Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Rådmannen 
 

IKT 

Plan- og økonomi  6,3%    4,0%    
Organisasjonsavd.  2,9%    4,0%    
Servicekontoret  6,9%    4,0%    
Fellestjenesten  3,9%    4,0%    
Totalt   4,2%    4,0%    

 
I administrasjon og støtteenheter skyldes fraværet i hovedsak langtidsfravær som slår kraftig ut i små 
enheter. Balansen mellom korttidsfravær og langtidsfravær ser noenlunde likt ut som i 2018.  Vi ser en 
svak nedgang i 2019 der vi totalt havnet på 4,2 %. (Året før havnet vi på 5 %)  
Dette er bra tatt i betraktning den arbeidsbelastningen vi har hatt med å opprettholde vanlig drift i 
tillegg til alt arbeidet med kommunesammenslåingen.  
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5. Tjenesteområde - Tekniske tjenester 
og plankontoret 
 

5.1 Innledning 
 

Tekniske tjenester:   

Tekniske tjenester har forvaltnings-, vedlikeholds- og driftsansvar for kommunale veier, vann og avløp, 
kommunale bygg og eiendommer, grønt- og friluftsområder, renhold og Lyngdal Havn.  

Tekniske tjenester er også ansvarlig enhet for prosjektarbeid innenfor vei, vann, avløp. 

Enheten behandler saker etter forurensningsloven og vegloven. 

Enheten er organisert med to driftsavdelinger, felles vedlikehold med 15 ansatte og felles renhold med 
24 ansatte og vikarer (ca. 11 årsverk). I administrasjonen er det seks ansatte inkludert prosjektstilling 
for boligsosialt arbeid.  

 

Plankontoret: 

Plankontoret utfører saksbehandling av saker som behandles etter Plan- og bygningsloven, Jordloven, 

Skogloven, Viltloven og Konsesjonsloven. I tillegg utføres tilskuddsforvaltning i landbruket samt 

kommunalt planarbeid, prosjektarbeid knyttet til arealplanlegging og kartforvaltning. 

 

5.2 Resultater og måloppnåelse 2019 
 
Økonomi 
 
Budsjettkontroll 

Enhet/Ansvar Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Tekniske tjenester 41 451 323 38 593 158 2 858 165  7,4%  
Plankontoret  2 309 529   1 772 109   537 420   30,3%    
Totalt  43 567 966  40 365 267    3 202 699   8,4%    

 
Tekniske tjenester hadde et mer forbruk på kr 2 858 165 kroner.  Utgifter til energi og fjernvarme samt 

kostnadene knyttet til vinter- og sommer vedlikehold ble i 2019 høyere enn budsjettert. I tillegg fikk 

enheten pålegg om å utføre tiltak på Å barneskole. 

 
Plankontoret fikk et merforbruk på kr 537 000,- i 2019. Dette skyldes noe konsulentutgifter knyttet til 

flomsonekartlegging. I tillegg har enheten manglende inntekter i forbindelse med gebyr på 
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selvkostområdene. Selvkosttjenestene har gått vesentlig bedre i 2019 enn i 2018 på grunn av 

prisjusteringer i gebyrregulativet for 2019, samt mer stabil bemanningssituasjon. Vi nådde likevel ikke 

helt opp til budsjetterte inntekter.  

 
 
Medarbeidere 
 
Sykefravær 

Enhet/Ansvar Resultat 2019 Mål 2018 Status 

Tekniske tjenester  3,7%    8,0%    
Plankontoret   2,1%    4,0%    

 
I enheten tekniske tjenester jobbet ledelsen aktivt for å holde stabilt det lave sykefraværet. Arbeidet 

har gitt ønskede resultater. Sykefraværet er under målet som er 8%, men har allikevel økt med 0,5% 

fra 3,2 % i 2018 til 3,7 % i 2019. Antall langtidssykmeldinger en nesten fraværende. I avdelingen jobbes 

det kontinuerlig med forebyggende tiltak slik som medarbeidersamtaler, personalmøter, tett 

oppfølging på arbeidsplassen og tilstedeværende ledelse.  

 

Plankontorets sykefravær i 2019 var godt under målsetning, og en betydelig forbedring fra 2018. 

 

5.3 Nøkkeltall fra Kostra* med kommentarer 
*Tallene er foreløpige tall per 15.3.2020 

 
Kostra – nøkkeltall 

 Lyngdal 
2018 

Lyngdal 
2019 

Kom.gr. 
11 

Vest-
Agder 

Landet 
u. Oslo 

Netto driftsutgifter i kr. pr. km kommunal vei og 
gate 

73 813 * 134 734 159 315 156 892 

Andel kommunale veier/gater uten fast dekke 
 

59% * 37% 29,8% 27,3 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 
rapporteringsåret + 1) 

2461 2461 3260 3253 3739 

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret + 1) 

2366 2663 3819 5112 4142 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret + 1) 

2671 2671 2795 2759 2851 

Saksbehandlingsgebyret for oppføring av 
enebolig 

6 900 9900 13923 12455 15032 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist 

92 62 35 27 33 
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Det finnes ingen nasjonal vedlikeholdsstandard for det kommunale vegnettet. 

Driftsutgiftene pr km for kommunale veier er fortsatt lave, og som tabellen viser svært lave i forhold til 

Vest Agder, kommunene som er i gruppe 11 og landet forøvrig. Kommunen drifter ca. 160 km og 

driftsutgiftene ligger i snitt på 50% av landsgjennomsnittet. Dette gjenspeiles også i tilstanden på endel 

av kommunale veier, spesielt asfalterte. En effektiv driftsorganisasjon, med en blanding av egne 

ansatte og innleide entreprenører gjør at tilstanden likevel medfører lite klager. 

 

Årsgebyrer for vannforsyning og avløpshåndtering ligger i snitt på 65 % av landsgjennomsnittet. Dette 

tyder på at kommunen driver effektivt. Unntaket er renovasjon, som drives interkommunalt, som for 

landet forøvrig. 

 

Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig: Gebyrsatsen har økt fra kr. 6900,- i 2018 til kr. 9900,- 

i 2019 (søknad behandlet etter § 1-7, annet ledd (3 ukers sak)). Dette har sammenheng med at en ut 

fra en selvkostberegning, og opparbeidede fondsmidler på byggesak, ikke har sett behov for å øke 

dette gebyret før i 2019, men siden fondsmidlene ble brukt opp, ble det et hopp i 2019. Som det 

fremgår av tallene er vi fortsatt svært billige sammenlignet med kommunegruppe 11, Vest-Agder og 

landet u. Oslo. Utgifter som dekkes inn av gebyrer innbefatter driftsutgifter for Plankontoret i tillegg til 

selve saksbehandlingen. Drift av rådhuset og arkivtjenester er store utgiftsposter i så måte.  

 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid – 3 ukers saker: En ser at saksbehandlingstiden har gått betydelig 

ned fra året før, men den oppgitte tiden må innebære en registreringsfeil ved innrapportering til 

Kostra. Det ser ut til å ligge mer inne i tallet enn 3 ukers saker. Dette er beklagelig, og det ser ut til å 

være lik feil som for 2018. Det føres statistikk på saksbehandlingstid for 3 ukers saker, og tallet her er 

angitt i årsmeldingen for enheten. Her ligger tallet like over målsetning, 23 dager. Vår statistikk viser at 

den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på saker som ble ferdigbehandlet i januar 2019 var langt 

over frist. I alle andre måneder har vi imidlertid gjennomsnittlig være innenfor 3 ukers fristen på 21 

dager.  Dette er en stor forbedring fra 2018, og personalmessig har situasjonen for Plankontoret 

stabilisert seg i 2019. Tallet som er rapportert i årsmeldingen (IG, ferdigattest og midl. Brukstillatelse 

unntatt) rapporteres etter hvert av den enkelte saksbehandler, og er riktig. 

Det skal også sies at avslutningen på 2019 ble svært hektisk på grunn av overgang til nytt 

saksbehandlingssystem og gjennomgang av alle «ikke avsluttede» byggesaker. Dette resulterte i 

merarbeid i forhold til etterlysning etter søknader om ferdigattest på et svært betydelig antall gamle 

saker. Det er klart at en slik opprydning er gunstig, men vil gå ut over ordinær saksbehandling.  
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6. Tjenesteområde oppvekst – 
Barnehager og skoler 
 
 

6.1 Innledning  
 
Barnehager 
Det er 2 kommunale barnehager, Lyngtua barnehage og Nygård barnehage med henholdsvis 121 plasser 

og 130 plasser. Nytt vedtak om godkjenning jfr. barnehageloven §10 ble vedtatt 10.12.19 og 12.12.29. 

I tillegg til de kommunale barnehagene er det 7 private barnehager med til sammen 302 plasser.  

 

Frikirken Åpen barnehage gir tilbud 3 dager i uken. Åpen barnehage er et tilbud som ikke krever tildelt 

plass, men et sted der foreldre/omsorgspersoner tar med seg barnet og er sammen der, samtidig som 

de treffer andre barn og voksne. Denne barnehagen drives etter barnehageloven og er en god arena for 

foreldre og barn som ikke har barnehageplass. Det er mange brukere av dette tilbudet. 

 

Kommunen har plikt til å tilby nok barnehageplasser til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt 

i kommunen. Retten til barnehageplass er knyttet opp til at det er levert inn søknad om barnehageplass 

før 1. mars og at barnet er født før 1. des. året før. 

 

Tjenesteområdet oppvekst rapporterer også på fellesområdene for barnehage og skole, kulturskolen og 

voksenopplæringen.  

 

Skoler 
Grunnskolene i Lyngdal ,som inngår i denne rapporteringen, er Berge barneskole (339 elever), Kvås skole 

(49 elever), Å barneskole (258 elever), Årnes skole (114 elever) og Lyngdal ungdomsskole (330 elever). 

Til sammen er det ved årsskiftet 1090 elever ved de offentlige grunnskolene i Lyngdal. Dette er en 

nedgang på 33 elever fra året før. 

Grunnskolene gir opplæring til elever på 1. – 10. trinn i samsvar med Opplæringsloven med forskrifter, 

læreplanverk samt øvrige nasjonale føringer. 

 

Tjenesteområdet oppvekst rapporterer også på fellesområdene for barnehage og skole, kulturskolen og 

voksenopplæringen.  
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Denne årsmeldingen har også til hensikt å ivareta kommunens plikt til å rapportere (opplæringsloven 

§13-10) om tilstanden i grunnskoleopplæringen med særlig henblikk på læringsresultater og 

læringsmiljø.  

 

6.2 Resultater og måloppnåelse 2019 
 
Økonomi 
 
Budsjettkontroll 

Enhet/Ansvar Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Nygård bhg  15 456 169  15 655 020  -198 851   -1,3%     
Lyngtua bhg  14 116 348   15 701 088  -1 584 740    -10,1%    
Barnehage Felles  50 515 365   52 726 268    -2 210 903   -4,2%    
Totalt 80 079 173 84 082 376 -4 003 203 -4,8%  

 

Enhet/Ansvar Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Å barneskole  22 980 486    23 164 143    -183 657    -0,8%    
Berge barneskole  32 274 020   32 015 069    258 951    0,8%    
Kvås skole  5 678 712    5 348 173    330 539    6,2%    
Årnes skole  11 158 634   11 329 874 -171 240  -1,5%    
Lyngdal ungd.skole 34 818 534    33 588 942   1 229 592 3,7%  
Skole Felles  5 767 279   4 661 250    1 106 029   23,7   
Voksenopplæringen  4 463 640 4 562 523 -98 883  -2,2%    
Kulturskolen  3 088 579   3 032 122    56 457   1,9%    
Totalt 120 229 884 117 702 096 2 527 788 2,1%  

 

Barnehager 

Kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet skal 

beregnes ut fra gjennomsnittlig driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. 

Driftstilskuddet til de private barnehagene har ligget over nasjonal sats helt siden beregning av 

tilskudd ble en kommunal oppgave. Årsaken har vært et relativt høyt kostnadsnivå i de kommunale 

barnehagene. De 4 siste årene har barnehagesektoren arbeidet målrettet med å redusere 

kostnadsnivået i de kommunale barnehagene. Tiltakene har hovedsakelig vært å redusere antall 

ansatte, se på muligheter for å ta inn flere barn og kun tildele 60 og 100% plass. Vi har forholdt oss til 

lovverket ang bemanning- og pedagognorm. Tilskuddssatsen til private barnehager ligger nå under 

nasjonal sats, det grunnet at de kommunale barnehagene drives svært effektivt.  

Mindre forbruket til Barnehage Felles har sin årsak i at regnskapet viser høyere inntekter enn 

budsjettert på statlige overføringer. Lyngtua barnehage har et mindre forbruk som skyldes at det ikke 

er tatt i bruk alle lønnsmidler grunnet at barnehagen ikke har hatt full barnegruppe. 
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Spesialpedagogene er ansatt på området «Barnehage felles».  Spesialpedagogene (2,7 årsverk) bistår 

alle barnehager der det er barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Denne organiseringen 

gir større mulighet for helhetlig styring og ivaretar plikten til likeverdig behandling av kommunale og 

private barnehager på området styrket tilbud til førskolebarn.  

 
 
Medarbeidere 

Sykefravær 

Enhet/Ansvar Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Nygård bhg  5,0%    8,0%    
Lyngtua bhg  11,7%   8,0%    
Barnehage Felles  

Å barneskole  5,0%    4,0%    
Berge barneskole  4,9%    4,0%    
Kvås skole  9,7%    4,0%    
Årnes skole  9,0%    4,0%    
Lyngdal Ungdomsskole  8,0%    4,0%    
Skole felles  

Voksenopplæringen  6,9%    4,0%    
Kulturskolen  6,4%    4,0%    
Totalt 7,1%     

 

Barnehage Felles og Skole Felles er for små resultatenheter til å bli målt på sykefravær.  

Nygård barnehage reduserte fraværet fra 2018 med 3,4%, og er godt under målsettingen om 8%. 

Lyngtua barnehage har fortsatt høyt fravær. Det er iverksatt flere systematiske tiltak som eks. 

nærværsteam med tema: forebygging, tett oppfølging av kort tidsfravær og langtidsfravær. 

Det er samarbeid med bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret og NAV. 

 
For barneskolene har sykefraværet gått ned og ligger nærmere målet på 4% på de to største 

barneskolene i kommunen. Langtidssykemelding på små skoler slår sterkt ut. Skolenes ledelse har 

kontinuerlig fokus på gode oppfølgingsplaner og ledelsen er opptatt av å legge til rette for at den 

sykemeldte skal kunne komme tilbake til jobb så raskt som mulig.  
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Tjenestekvalitet 
 

Barnehager  

I 2019 har vi gitt tilbud om et lederutviklingsprogram til alle pedagoger og styrere i barnehagene i 

Lyngdal og Audnedal. Kursholder har vært Nina Nakling. Programmet er delt mellom felles kursdager 

og arbeid i mellomperioden. Dette programmet skal ha bidratt til å bygge kompetanse til å lede 

endringer og implementering i barnehagen. 

 

Barnehagene har arbeidet systematisk med å gi individuell tilpasning i barnehagetilbudet, noe som har 

redusert behovet for spesial-pedagogisk hjelp §19a i barnehageloven. Derimot ser vi en økning i vedtak 

på §19g; barn med nedsatt funksjonsevne.  

 

Det er etablert «Pedagogiske team» i alle barnehager. Formålet med teamet er å sette i verk konkrete 

tiltak så tidlig som mulig.  

 

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er et regionalt prosjekt i Lister. BTI er en modell for samhandling i 

tverrfaglig arbeid.  Målet er å komme tidlig inn med rette tiltak overfor barn og unge som det knyttes 

en bekymring til. Det er utarbeidet handlingsveiledere og verktøykasse som er tilgjengelig for alle. 

Denne modellen for samhandling har blitt presentert på alle barnehager og skoler i Lyngdal. Nå er 

utfordringen å ta modellen i bruk samt gjøre det kjent for Byremo og Konsmo barnehage.  

 

Det ble høsten 2019 gjennomført brukerundersøkelse i begge de kommunale barnehagene. Høyeste 

skår en kan få er 5,0. Resultatene viser at foresatte stort sett er fornøyd med barnehagetilbudet.  

 

Brukerundersøkelse Nygård barnehage: 
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Brukerundersøkelse Lyngtua barnehage: 

 

 

 

 
 
Skoler 

 
Fakta om skolene  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Antall elever 1 098 1 115 1123 1121 1120 1122 

Antall skoler 5 5 5 5 5 5 

Antall lærere med 
kontaktlærerfunksjon 

76 76 77 
79 57 71 

Antall lærere 124** 109 114 121 123 120 
*Tallene er hentet fra grunnskolens informasjonssystem (GSI), ** Tallet ble feilrapportert i 2014/2015. Kun offentlig skole  

 

 
 
LÆRINGSRESULTATER 
 
Nasjonale prøver 5.trinn 

 2019/2020 
Landet 

2019/2020 
Vest-Agder 

2018/2019 
Lyngdal 

2019/2020 
Lyngdal 

Mål Status 

Lesing 5. trinn 50 49 50 49 50  
Regning 5. trinn 50 49 49 47 51  
Engelsk 5.trinn 50 49 49 47 50  

*Tallene viser kun resultater fra offentlige skoler i Lyngdal kommune 
 
 
 
 

138



Vi Vil – Vi Våger  Lyngdal Kommune 

– 32 – 

Nasjonale prøver 8. og 9. trinn  

 2019/2020 
Landet 

2019/2020 
Vest-Agder 

2018/2019 
Lyngdal 

2019/2020 
Lyngdal 

Mål Status 

Lesing 8. trinn 50 50 49 50 50  
Regning 8. trinn 50 50 49 49 50  
Engelsk 8. trinn 50 49 49 46 50  
Lesing 9. trinn 54 53 50 47 54  
Regning 9. trinn 53 53 50 51 54  

*Tallene viser kun resultater fra offentlige skoler i Lyngdal kommune 
 
Elevtallet i Lyngdalsskolene er stabilt.  

Når det gjelder nasjonale prøver så er de kommunale målene  «50» – som er  nasjonalt snitt. 

Det er gledelig å registrere at resultatet i lesing på 5. trinn er som  landsgjennomsnittet. Skolene har 

hatt fokus på lesing over flere år. Dette er hyggelig og motiverende for lærerne , men ikke minst for 

elevene som  er blitt flinkere i lesing.  

God leseopplæring og leseglede er viktig for å bli gode lesere.  

Lesing vil fortsatt være et viktig satsingsområdene i Lyngdalsskolene i årene framover. 

Kompetanseheving for lærere i grunnleggende ferdigheter,  vil fortsatt være viktige fokusområder  i 

årene framover.    

 

Flere lærere har tatt videreutdanning i matematikk, norsk og engelsk.  Og man ser at det også i 

inneværende skoleår er mange søkere (19 søkere) til videreutdanning.  Dette er veldig positivt og vil 

uten tvil være en styrke for å øke elevenes læring – ikke minst i de grunnleggende ferdighetene;  

lesing, skriving og regning. 

Resultatene på Nasjonale prøver på ungdomsskolen  viser at 8. trinn har oppnådd måloppnåelse i 

lesing. Dette er veldig gledelig.  

Måloppnåelsen er ikke oppnådd på i regning på verken på 8. eller 9. trinn. Dette er ikke 

tilfredsstillende og det arbeides både systematisk og grundig for å bedre elevenes grunnleggende 

ferdigheter. 

Veiledning fra Lister pedagogiske senter i å bruke bl.a. analyseverktøyene knyttet til Nasjonale prøver  

(NP) er  gjennomført for alle lærerne i  grunnskolen i Lyngdal.  

God kompetanse på å analysere og tolke resultatene på (NP)  øker både kvaliteten og presisjonen  på 

tilpasset opplæring for den enkelte elev.  

 

De nasjonale prøvene gjennomføres tidlig på høsten for elevene på 5., 8. og 9. trinn. Det betyr at 

resultater på 5. trinn egentlig måler opplæringen 1.-4. trinn. Resultater for 8. trinn måler opplæring 5.-

7. trinn, mens resultater 9. trinn måler opplæring i 8. trinn. Prøvene på 9. trinn er de samme som på 8. 

Resultatene på 9. trinn speiler elevenes grunnleggende ferdigheter på 8. trinn. 
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Eksamenskarakterer 10.trinn  

 2018/2019 
Landet 

2018/2019 
Vest-Agder 

2018/2019 
Lyngdal 

Mål Status 

Grunnskolepoeng 42 41,7 40,8 39  

Tallene viser kun resultater fra offentlige skoler  
 

Grunnskolepoeng er summen av alle karakterene elevene får på vitnemålet dividert med 10. I 

motsetning til nasjonale prøver som måler grunnleggende ferdigheter, måler karakterer elevens 

kompetanse i ulike fag. 

Målet ungdomsskolen satte seg ble nådd med god margin.  

 

Elevundersøkelsen 7.trinn 

 2019/2020 
Nasjonalt 

2019/2020 
Vest-Agder 

2018/2019 
Lyngdal 

2019/2020 
Lyngdal 

Mål Status 

Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,6 4,6 4,4  
Vurdering for 
læring 

3,9 4,0 4,0 4,0 4,0  

Læringskultur 4,0 4,1 4,1 4,2 4,1  

Mestring 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1  
Elevdemokrati og 
medvirkning 

3,8 3,9 4,0 3,9 3,8  

Mobbing på skolen 
(prosent) 

7,0% 6,7% 7,5% 7,3%   

Tallene viser kun resultater fra offentlige skoler i Lyngdal kommune 
 
Elevundersøkelsen 10.trinn 

 2019/2020 
Landet 

2019/2020 
Vest-Agder 

2018/2019 
Lyngdal 

2019/2020 
Lyngdal 

Mål Status 

Støtte fra lærerne 
 

4,0 4,1 4,1 3,8 4,0  

Vurdering for 
læring 

3,3 3,3         3,3 3,1 3,3  

Læringskultur 
 

3,8 3,8 3,7 3,1 4,0  

Mestring 
 

3,9 3,9 4,0 3,8 4,0  

Elevdemokrati og 
medvirkning 

3,4 3,3 3,3 3,1 3,3  

Mobbing på skolen 
(prosent) 

6,5% 6,1% 5,9% 12,2%  
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Tallene viser kun resultater fra offentlige skoler i Lyngdal kommune 
 

Elevundersøkelsen gjennomføres på 6.-10. trinn, men det er bare 7. og 10. trinn som nasjonale 

myndigheter har gjort obligatorisk. Derfor er det på disse trinn resultater kan hentes og sammenliknes. 

Undersøkelsen har mange flere målepunkter, men Lyngdal har valgt å rapportere på noen av de mest 

sentrale. Alle resultater er imidlertid offentlig tilgjengelige hos udir.no.  

  

Barneskolene:  

Resultatene for elevundersøkelsen viser flere resultater på linje med eller over landsgjennomsnittet og 

gjennomsnittet til Vest-Agder. Resultatene viser at elevene opplever å få støtte av lærerne og 

læringskulturen i klassene er forholdsvis god. Dette er et godt utgangspunkt for å få til et godt 

skolemiljø.  Skolene er ikke fornøyd med tallene for mobbing før de er 0, og vil fortsette å jobbe 

kontinuerlig  for at alle elever skal oppleve et mobbefritt skolemiljø.  Skolene har gode 

oppfølgingsrutiner for hvordan de håndterer «varslinger til rektor ved uønsket adferd».  

 

Ungdomsskolen: 

Resultatene for elevundersøkelsen viser en nedgang på alle områder sammenlignet med forrige 

skoleår. 

Selv om enkelte av resultatene ikke ligger så langt unna landsgjennomsnittet , er vi ikke fornøyd. 

Spesielt er det å merke seg resultatene på læringskultur som er lavt og på mobbing på skolen som er 

svært høyt. 

I oktober 2019 fikk kommunen tilsyn på Lyngdal ungdomsskole vedr. Skolemiljø; "Skolens plikt til å 

arbeid forebyggende og informere og involvere elever og foreldre". Resultatet ble flere regelbrudd 

som kommunen må rett opp i. Dette handler i hovedsak om at skolen ikke innfrir opplæringsloven 

§§9A-3 andre ledd og 9A -8 første ledd. som handler bl.a om at elevene har rett til et trygt og godt 

skolemiljø . 

Det er etablert en kommunal styringsgruppe som har utarbeidet en strategiplan og en prosjektplan 

med arbeidsoppgaver med utgangspunkt i resultatet fra Tilsynsrapporten. 

Dette arbeidet er nå i full gang og skal være ferdig innen 1. mai som er frist for å svare Fylkesmannen. 

 

Skoleeier, ansatte, elever /elevrådet) og foreldre (FAU) samarbeider nå blant annet om å utarbeide 

skolens verdigrunnlag og samtidig få en felles forståelse av dette. I tillegg arbeides det med å 

gjennomgå/revisjon av eksisterende regler og rutine og lignende slik at man sammen sikrer elevene et 

trygt og godt skolemiljø. Lyngdal ungdomsskole har gode planer for å ivareta et trygt og godt 

skolemiljø for elevene. Nå er det økt fokus på holdninger og verdier og på å implementere 

eksisterende planer bedre 
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6.3 Nøkkeltall fra Kostra* med kommentarer 
*Tallene er foreløpige tall per 15.3.2020 
 
Barnehage 

 
Lyngdal 

2018 
Lyngdal 

2019 
Kom.gr. 

11 
Vest-
Agder 

Landet 
u. Oslo 

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

74,8% 76,8% 84,6% 80% 84,6% 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (prosent) 

91,9% 91,8% 92,9% 90,9% 92,4% 

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 3-5 år (prosent) 

102,4% 100,6% 97,9% 97,5% 97,3% 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til 
alle barn i barnehager 

44,0% 45,1% 56,1% 45,5% 49,1% 

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning i % 
 

44,3% 44% 44,5% 44,8% 41,5% 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) 

80,4% 70,4% 84,9% 84,9% 83% 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner 
(kr) 

133 399 148 092 167 364 163 025 159 569 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til 
basisvirksomhet i kommunale barnehager  

13 118 12 809 12 162 12 501 12 307 

Korrigerte brutto driftsutgifter (samlet) i kroner 
pr barn i kommunale barnehager 

170 967 190 054 220 091 224 121 223 936 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale 
barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 

51 58 64 63 64 

Kommunale overføringer av driftsmidler til 
private barnehager per korrigert oppholdstime 
(kr) 

62 68 58 59 56 

Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til 
førskolebarn per barn som får ekstra ressurser 
alle barnehager (kr) 

73 103 107 639 88 957 83 448 72 705 

 

Andel barn med barnehageplass i alderen 1 – 5 år har gått ned 0,1%, men målet om å komme over 

90% er nådd. 

Vi ligger fortsatt lavere når det gjelder aldersgruppen 1 – 2 år i forhold til sammenlignbare kommuner, 

men har økt med 2% fra 2018. Årsaken til lavere tall enn sammenlignbare kommuner kan være at flere 

i Lyngdal kommune velger å utsette barnehagestart og benytte seg av kontantstøtten.  

I aldersgruppen 3 – 5 år er andel barn med barnehageplass 100 %. 

 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år har gått ned med 10% 

sammenlignet med 2018. Vi ligger betydelig lavere enn kostragruppe 11, Vest-Agder og landet. Vår 

erfaring er at flere minoritetsspråklige familier holder barna hjemme til de blir 3 år, først da søkes det 

barnehageplass. Det er grunn til å tro at kontantstøtten er årsaken til det. 
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Korrigerte oppholdstimer pr årsverk i barnehagene har gått noe ned, men ligger fortsatt over 
landsgjennomsnittet. Dette viser hvor effektiv drift det er i de kommunale barnehagene, og det vil på 
sikt gi lavere tilskuddssats til de private barnehagene.  
 

Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn per barn som får ekstra ressurser i alle barnehager 

har en betydelig økning fra 2018, og er betydelig høyere enn kostragruppe 11, Vest-Agder og landet. 

Som nevnt tidligere i rapporten er det en økning på enkeltvedtak på 19g, barn med nedsatt 

funksjonsevne. Det vil være naturlig at virksomheten har en nøye gjennomgang av kommunens 

praksis, og ser på hvilke grunnlag det fattes vedtak på. 

 

 

Skoler 
 Lyngdal 

2018 
Lyngdal 

2019 
Kom.gr. 

11 
Vest-
Agder 

Landet u. 
Oslo 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning (private og kommunale) 

5,4% 6,2% 8,4% 6,6% 7,8% 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor, per 
innbygger 

101 442 111 345 129 109 115 669 117 107 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt 
norskopplæring i % 

6,3% 3,0% 3,9% 4,3% 4,9% 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. 
årstrinn 

17,3 15,7 14,8 15,8 16 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 
(Gjennomsnitt av karakterer ganget med 10) 

41,3 40,7 41,3 41,6 41,7 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og 
privat SFO i % 

40,9% 39,5% 46,6% 48,1% 57,7% 

Netto driftsutgifter til voksenopplæringen 
per innbygger 

297 549 554 523 372 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- 
og kulturskoler, per innbygger 6-15 år i kr 

2 221 2 494 3 588 2 237 2 680 

Andel elever i kulturskolen i % av antall barn 
6-15 år 

11,3% 12,4% 19,1% 12,4% 13,8% 

 

. 

Andel elever med spesialundervisninger i Listerkommunene (siste 5 år) Kommunale og private skoler 

 2015 
 

2016 2017 
 

2018 2019 

Farsund 8,1% 7,3% 7,1% 6,4% 5,4% 

Flekkefjord 4,1% 4,5% 4,6% 5,6% 5,9% 

Kvinesdal 5,5% 4,6% 4,0% 4,7% 4,9% 

Lyngdal 8,8% 6,1% 7,0% 5,4% 6,2% 

Sirdal 6,6% 5,3% 4,8% 4,5% 3,3% 
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Voksenopplæring 

 

Voksenopplæringen her  60 elever. Dette er en reduksjon på ca. 40 elever fra forrige skoleår. 

Voksenopplæringa tilbyr slik opplæring: 

- Grunnleggende norskopplæring. Gjelder både flyktning - og asylsøkere samt 

arbeidsinnvandrere. 

- Introduksjonsprogrammet. For flyktninger som har fått bosetting i Lyngdal.  

- Grunnskoleopplæring  

- Spesialundervisning for voksne  
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7. Tjenesteområde helse og omsorg 
 

7.1 Innledning  
Tjenesteområdet helse og omsorg består av enhet for Barn og unge, NAV, enhet for Psykisk helse, 
enhet for Habilitering, enhet for Hjemmebasert omsorg og Lyngdal bo- og servicesenter.  I tillegg er det 
en egen støtteenhet for forvaltningsoppgaver – Tjenestekontoret.   
 

7.2 Resultater og måloppnåelse 2019 
 
Budsjettkontroll 

Enhet/Ansvar Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik 
i % 

Status 

Helse og omsorg felles, 
tjenestekontor 

5 990 748 7 241 837 -1 251 088 -17,3%  

Helsetjenester  11 438 391   12 217 618    -779 226  -6,4%    
Lyngdal bo- og servicesenter  67 429 861  70 226 731 -2 796 870  -4,0%    
Hjemmebasert omsorg  48 160 938  41 063 037 7 097 901  17,3%    
Psykisk helse og habilitering 20 676 979  5 886 157  14 790 823  251,3%    
Habilitering 34 409 641 28 416 789 5 992 852 21,1%  
NAV  29 103 217 24 183 758  4 919 459  20,3%    
Barn og unge 31 295 297  34 040 330  -2 745 033   -8,1%    
Totalt  248 505 072   223 276 257    25 228 815    11,3%    

 
Helse og omsorg er det største budsjettområdet i kommunen. Det blir stadig flere eldre med et 
sammensatt og komplekst sykdomsbilde.  Samtidig påvirker samhandlingsreformen tjenesteytingen 
ved at stadig flere tjenester flyttes fra spesialisthelsetjenesten over til kommunen, og ved at 
pasienter/brukere flyttes tidligere fra spesialisthelsetjenesten og over i kommunen.  Dette fører blant 
annet til at pasienter med avanserte behandlingsopplegg skal gis et fullgodt medisinsk tilbud i 
hjemkommunen.  Dette gjelder fra livets startfase med spedbarn og til lindrende kreftbehandling i 
livets sluttfase.   
 
Helse- og omsorgstjenestene hadde et samlet merforbruk på 11,3 % for 2019. I kronebeløp utgjør 
dette kr. 25 228 815,.. Dette merforbruket skyldes i all hovedsak mindre inntekter for ressurskrevende 
brukere enn budsjettert, samt flere brukere og økt behov.  
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Medarbeidere 
 
Sykefravær 

Enhet/Ansvar Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Felles - tjenestekontoret  4,5%    8,0%    
Lyngdal bo- og servicesenter  10,1%    8,0%    
Hjemmebasert omsorg  12,5%    8,0%    
Psykisk helse og habilitering 8,7%    8,0%    
Habilitering  8,8%    8,0%    
NAV  2,8%    8,0%    
Barn og Unge  5,4%    8,0%    
Totalt  9,4%    8,0%    

 
Sykefraværet i helse og omsorg var i 2019 på 9,4% noe som er over måltallet på 8%, men noe mindre 
enn i 2018 da sykefraværet var 9,9% for sektoren. Det er særlig enheten for Hjemmebasert omsorg og 
Lyngdal bo- og servicesenter som drar opp snittet. Det er primært langtidsfraværet som er høyt. 
Hjemmebasert omsorg har i løpet av 2019 hatt mange medarbeidere som har vært gravide og hatt 
ulike typer fravær knyttet til symptomer som er vanlig ved graviditet.   
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7.3 Nøkkeltall fra Kostra* med kommentarer 
Tallene er foreløpige tall per 15.3.2020 
 
Kostra – nøkkeltall Helse og omsorg 

 Lyngdal 

2018 

Lyngdal 

2019 

Kom.gr. 

11 

Vest-

Agder 

Landet 

u. Oslo 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 

hjemmetjenester (prosent) 
31,7 28,8 33,8 30,3 30,3 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere i 

institusjon (prosent) 
11% 9,9% 11,3% 9,1% 11,3% 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbyggere 

 
368 392 378 304 317 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) 

 
5 008 5 002 3 854 3 839 3 876 

Forebygging, helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste.  

Netto driftsutgifter pr. innbygger (kr) 

1 126 882 777 864 722 

Sosiale tjenester samlet.  

Netto driftsutgifter pr. innbygger (kr) 
3 967 3 799 3 270 3 968 3 499 

Barnevern 

Netto driftsutgifter pr. innbygger (kr) 
2 425 2 630 2 383 2 343 2 295 

 
Kostratallene for 2019 viser en nedgang av andelen mottakere over 80 år både som brukere av 
hjemmetjenester og beboere i institusjon. Antall årsverk ansatt innen helse og omsorg pr 10 000 
innbyggere er noe høyere i Lyngdal enn sammenlignbare kommuner og det har også vært en relativt 
stor økning fra 2018 til 2019.  
Utgiftene per oppholdsdøgn i institusjon er lik fra 2018 til 2019.  
Når det gjelder områdene helsestasjonstjenester/forebygging, sosialhjelp og barnevern registreres en 
oppgang i ressursbruken sammenlignet med 2018. Ressursbruken i 2019 er noe høyere enn 
sammenlignbare kommune og landet forøvrig. 
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8. Årsberetning i henhold til 
kommuneloven §48.5  
 

8.1 Driftsregnskapet for 2019  
 

Skatteinntekter har stor betydning for inntektsnivået i hver enkelt kommune. Som det fremgår av 

regnskapsskjema 1A så endte skatteinngangen for Lyngdal kommune på 200,1 mill.  Det var 2,0 mill. 

høyere enn opprinnelig budsjett og 4,5 mill. høyere enn skatteinngangen året før. I løpet av året hadde 

budsjettert skatteinngang blitt oppjustert med 0,8 mill., slik at skatteinngangen ved årets slutt ble 1,2 

mill. høyere enn regulert budsjett.   

 

Gjennom inntektsutjevning foretas det en delvis omfordeling av skatteinntekter fra kommuner med 

høye skatteinntekter til kommuner med lave skatteinntekter. Inntektsutjevningen ble i løpet av året 

oppjustert med 1,2 mill.  Inntektsutjevningen endte på 58,0 mill. og dermed 5,9 mill. høyere enn 

regulert budsjett. 

 

I sum ble de generelle inntektene (skatt og rammetilskudd) 7,7 mill. høyere enn opprinnelig budsjett 

og 15,7 mill. høyere enn tilsvarende inntekter for 2018.    

 

Av andre generelle statstilskudd er integreringstilskuddet (eller flyktningetilskuddet) det desidert 

viktigste og samtidig det mest usikre. Integreringstilskuddet ble til slutt på 34,3 mill. og dermed  

2,3 mill. høyere enn regulert budsjett.   

 

Aksjeutbyttet i Agder Energi ble inntektsført med 13,9 mill. tilsvarende budsjett, 0,3 mill. lavere enn 

året før.  Renteinntektene endte på 6,0 mill. som var 1,0 mill. lavere enn budsjetter og 1,1 mill. høyere 

enn året før. Renteutgiftene på 20,3 mill. var 0,3 mill. høyere enn budsjettert, og hele 7 mill. høyere 

enn året før.   

   

Avdrag på lån i regnskapsskjema 1A er et nettobeløp eller differansen mellom betalte avdragsutgifter 

og mottatte avdrag fra Lyngdal kultursenter KF.  Netto avdragsutgifter utgjorde 23,3 mill. eller omtrent 

som budsjettert, men det er en økning på 0,8 mill. i forhold til året før. 

 

Netto avsetninger på -28,1 mill. er 9,1 mill. lavere enn regulert budsjett. Da regnskapet var gjort opp 

med et foreløpig merforbruk på 16,6 mill. ble regnskapet omfattet av strykningsbestemmelsene etter 

regnskapsforskriften. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 7,2 mill. (6 mill. fra mindreforbruk i 
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2018 og 1,2 mill. fra økt inntektsutjevning) kunne derfor ikke gjennomføres. Bundne avsetninger 

gjelder selvkostområder, og da hovedsakelig renovasjon og Lyngdal havn.  

 

Driftsregnskapet for 2019 ble dermed til slutt gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk 

(underskudd) på kr 9,4 mill. etter strykning av 7,2 mill. av budsjettert avsetning til disposisjonsfond. 

 

Av det samlede merforbruket skyldes hele 25,7 mill. høyere forbruk og/eller lavere inntekter i 

enhetene (23,3 mill.) og på fellesposter (2,4 mill.). Samtidig fikk kommunen 16,3 mill. mer til fordeling 

enn budsjettert. 

 

Regnskapsskjema 1B viser i tillegg til enhetenes hovedtall og diverse tilskudd/tiltak også en oversikt 

over kalkulatoriske inntekter (tilsvarende utgifter i enhetene), reserverte bevilgninger/avsetninger og 

felles (ikke fordelte) pensjonsutgifter. 

 

Kalkulatoriske inntekter på 10,0 mill. er 0,2 mill. lavere enn budsjett.  Kalkylerenten som brukes i 

selvkosttjenester (5 års swap + 0,5 %-poeng) var anslått til å være 2,34 % og endte på 2,30 %.  Denne 

inntektsposten viser hvor mye av renter og avdrag som blir dekket gjennom selvkosttjenester og 

husleie fra kommunale boliger.     

Felles ikke fordelte pensjonsutgifter omfatter netto premieavvik, reguleringspremie og tilbakeført 

overskudd fra KLP.  Netto premieavvik består av årets premieavvik (differansen mellom innbetalt 

premie og aktuarmessig beregnet pensjonskostnad) og amortisering (nedregulering) av tidligere års 

premieavvik.       

 

Etter reglene om regnskapsføring av pensjon har kommunestyret vedtatt at amortiseringen av det 

årlige premieavviket skal fordeles over flere år slik regnskapsforskriften gir adgang til.  Premieavvik 

oppstått i 2014-2019 skal derfor amortiseres over 7 år, mens premieavvik oppstått i perioden 2011-

2013 skal amortiseres over 10 år og premieavvik oppstått i perioden 2002-2010 skal amortiseres over 

15 år. Hensikten med premieavvik og påfølgende amortisering var å unngå store årlige svingninger i 

pensjonsutgiftene.  I regnskapet for 2019 viser netto premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift en inntekt på 

7,6 mill., mens tilsvarende i 2018 var en inntekt på 5,9 mill. I budsjett var netto premieavvik anslått til 

en inntekt på 7,9 mill.      

 

I sum utgjorde felles ikke fordelte pensjonsutgifter i regnskapet en inntekt på 12,6 mill. som var  

2,2 mill. lavere enn regulert budsjett, men i opprinnelig budsjett var det en utgift på 8,6 mill.           

 

Av kommunestyrets reserver på opprinnelig 885 000, ble 42 000 brukt i løpet av året, slik at det 

gjenstod 843 000 ved årets slutt.   
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8.2 Enhetenes hovedtall  
 

Alle enheter med avvik over kr 500 000,- er kommentert i dette avsnittet. 

 

Rådmannen hadde et mindreforbruk på kr 1 372 000,-. Dette skyldes noe vakante stillingsressurser og 

mindre utgifter til politiker godtgjøring enn budsjettert.  

 

Plan og økonomi hadde et mindreforbruk på kr 1 114 000,-. Dette skyldes mindre utgifter til skoleskyss 

enn budsjettert.   

 

Tekniske tjenester fikk i 2019 et mer forbruk på kr 2 858 000,- Utgifter til energi og fjernvarme samt 

kostnadene knyttet til vinter- og sommer vedlikehold ble i 2019 høyere enn budsjettert. I tillegg fikk 

enheten pålegg om å utføre tiltak på Å barneskole. 

 

Plankontoret fikk et merforbruk på kr 537 000,- i 2019. Dette skyldes noe konsulentutgifter knyttet til 

flomsonekartlegging. I tillegg har enheten manglende inntekter i forbindelse med gebyr på 

selvkostområdene. Selvkosttjenestene har gått vesentlig bedre i 2019 enn i 2018 på grunn av 

prisjusteringer i gebyrregulativet for 2019, samt mer stabil bemanningssituasjon. Vi nådde likevel ikke 

helt opp til budsjetterte inntekter.  

 

Felles barnehage hadde et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak redusert 

tilskudd til de private barnehagene på grunn av mer effektiv drift i de kommunale barnehagene.   

 

Lyngtua barnehage hadde et mindreforbruk på kr 1 585 000,-. Dette skyldes i hovedsak innsparing på 

bemanning på grunn av noe ledig barnehageplass.   

 

Felles skole hadde et merforbruk på 1,1 millioner. Dette skyldes større utgifter til elever fra Lyngdal 

som er gjesteelever i andre kommuner.   

 

Lyngdal ungdomsskole hadde et merforbruk på kr 1 230 000,-. Merforbruket skyldes ekstra kostnader 

hovedsaklig knyttet til bruk av ekstra vikartimer og ekstra bruk av både lærere og 

assistenter/fagarbeidere i arbeidet knyttet til utfordringer vedr. elever med ekstra behov.  

 

Helse og omsorg felles/ tjenestekontor hadde et mindreforbruk på kr 1 251 000,- som skyldes vakante 

stillinger. 

 

Barn og unge hadde et mindreforbruk på kr 2 745 000,- Særlig utgiftene til barneverntjeneste kan være 

uforutsigbare, men ble i 2019 noe mindre enn budsjettert. Helsestasjon har i tillegg hatt ubesatt stilling 

for psykolog siden april, noe som har påvirket lønnsutgifter. 
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Helsetjenester hadde i 2019 et mindreforbruk på ca kr 780 000.-. Dette skyldes mindre utgifter til 

legetjenesten enn budsjettert.   

 

NAV har hatt et overforbruk i 2019 på kr 4 919 000,-. Dette skyldes flere bosatte flyktninger enn 

beregnet. NAV har fortsatt høyere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert, men har hatt en 

fin nedgang i siste halvår av 2019. 

 

Lyngdal bo- og servicesenter fikk et mindreforbruk på kr 2 797 000,-. I 2018 søkte enheten 

departementet om midler til å videreføre dagsenter tilbudet og til å etablere ett nytt dagaktvitetstilbud 

for hjemmeboende eldre med demens sykdom. Dette blei videreført i 2019 som prosjekt med 

prosjektmidler. Tilskuddet fra staten ble derfor større enn budsjettert.  

Enheten har ved ledig kapasitet solgt tjenester til gjestepasienter på korttidsavdelingen. Dette har gitt 

økte inntekter.  

I tillegg arbeider enheten tett mot hjemmebaserte tjenester og enhetene må ses litt i sammenheng. 

Deler av overskuddet skal reelt sett dekke overforbruket på hjemmebaserte tjenester.  

 

Psykisk helse og rus hadde et merforbruk på 14,8 millioner kroner.  

Enhet for psykisk helse og habilitering ble i august delt, da habilitering ble skilt ut i egen enhet. Dette 

ble ikke gjort i styringssystemet og av den grunn vanskelig å skrive helt eksakt. Psykisk helse hadde 

merforbruk. Det skyldes i hovedsak innleie av ekstra personale på bakgrunn av en stor økning av 

henvendelser til tjenesten. i tillegg kommer det underbudsjettering av pensjon og arbeidsgiveravgift i 

forhold til vikarutgifter. 

Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere var i 2019 budsjettert med ca 45 millioner kroner. Det 

tilsvarer det beløp som kom som tilskudd i 2018. Tilskuddet for 2019 ble redusert med 12 millioner. 

Dette er en vesentlig årsak til merforbruket i 2019.   

 

Habilitering hadde et merforbruk på kr 5 992 852 i 2019. 

Grunnet sykefravær ser man ett forhøyet behov for vikarer, det har også vært noe utfordringer knyttet 

til utagerende situasjoner som gjør at det er satt inn ekstraressurser for å ivareta faglig trygghet og 

ivareta personalets trygghet. Det vises også til stadig økning i avlastning søknader som innvilges, dette 

medfører store ekstraressurskostnader. Det har vært et økende sykefravær i Kvås fra i høst, som har 

medført økte lønnskostnader. I tillegg har det på bakgrunn av utfordringer knyttet til atferd, vært behov 

for økt bemanning i perioder. 

 
Hjemmebaserte tjenester viser et merforbruk på kr 7 098 000,- Dette skyldes økte behov på antall og 

omfang. Enheten må i tillegg ses i sammenheng med Lyngdal bo- og servicesenter.  
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8.3 Selvkost for kommunale betalingstjenester 
 

Det har siden 2010 blitt gjennomført en grundig gjennomgang av inntekter og utgifter for å få til en 

best mulig beregning av plantjenestenes selvkost.   

 

Plansaksbehandling hadde i 2019 et underskudd på 147 000.  Ettersom det for plansak ikke er noe 

selvkostfond å hente midler fra, ble underskuddet belastet kommunens øvrige drift. Akkumulert 

fremført underskudd har som følge av alt dette nå kommet opp i 4,0 mill.  Erfaringsmessig er det svært 

vanskelig å oppnå selvfinansiering på plansak.        

 

Byggesaksbehandling hadde et underskudd på 61 000.  Hele underskuddet ble dekket inn ved bruk av 

selvkostfond hvor det fortsatt gjenstår 192 000.    

 

Kart og oppmåling hadde et underskudd på 13 000. Akkumulert fremført underskudd har som følge av 

alt dette økt til 1 254 000. 

 

Vannforsyning hadde et overskudd på 89 000. Hele overskuddet gikk til dekning av tidligere 

underskudd, slik at fremførbart underskudd ble redusert til 1 232 000.       

Avløp og rensing hadde et overskudd på 1 082 000. Overskuddet gikk til dekning av tidligere 

underskudd og resterende 137 000 ble satt av på selvkostfond. 

Renovasjon hadde et underskudd på 895 000. Underskuddet ble delvis dekket inn ved bruk av 

selvkostfondet på 513 000, mens resten ble fremført som underskudd.   

Slamtømming hadde et overskudd på 371 000.  Overskuddet gikk til dekning av tidligere underskudd 

og resterende 294 000 ble satt av på selvkostfond. 

  

Feiing hadde et underskudd på 22 000.  Hele underskuddet ble belastet kommunens øvrige drift, men 

fremføres for dekning i senere år. Det akkumulerte fremførte underskuddet nå er på 97 000.   

Alt i alt har selvkosttjenestene i 2019 tilført den øvrige drift med 0,4 mill., mens de samme tjenestene 

året før belastet den øvrige drift med 1,8 mill.  Samlet fremførbart underskudd har gått ned fra 7,3 

mill. til 6,9 mill. Dette forventes å bli ytterligere redusert i løpet av de nærmeste årene.  Samtidig ble 

selvkostfondene samlet redusert fra 0,8 mill. til 0,6 mill.       

 

8.4 Investeringsregnskapet for 2019  
 

Som det fremgår av investeringsregnskapet (skjema 2A og ikke minst skjema 2B) har det funnet sted 

investeringer i anleggsmidler på 402,4 mill. i 2019, mens det var 237,1 mill. året før.  De største 

utgiftene i investeringsregnskapet for 2019 er nytt helsehus kr 331,6 mill. og boliger til videreutleie kr 

6,5 mill., i tillegg til investeringer i vann og avløp på henholdsvis kr 5,5 mill. og kr 12,4 mill.  
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Det ble i løpet av året inngått avtale om overdragelse av infrastruktur (prosjekt Miljøgata) kr 12,5 mill. 

Lyngdal Markdesforening var utbygger for vei, mens kommunen hadde ansvar for vann og avløp. 

Prosjektet var budsjettert i 2016 og gjennomført i 2016-2018. 

 

Opprinnelig investeringsbudsjett for 2019 (skjema 2B) var på 236,8 mill., men det ble i løpet av året 

oppjustert til 394,0 mill.  Av dette ble 163,8 mill. overført fra budsjettet i 2018 og tidligere år, mens 

16,7 mill. ble overført til neste år. 

 
I løpet av året ble det avsatt 14,4 mill. til bundne investeringsfond iht. budsjett. Mesteparten gjelder 
avsetning til Anne-Cath. Vestly-museum (10,1 mill.), da kommunen har mottatt 13 mill. i tilskudd. 
 
 
 
 
Investeringsregnskapet for 2019 er gjort opp i balanse.  
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8.5 Balanseregnskapet 
 

Av langsiktige utlån (i anleggsmidler) på 68,2 mill. utgjør formidlingslånene (etablerings- og startlån) 

45,4 mill., mens resten stort sett er lån til Lyngdal kultursenter KF. Det er verd å merke seg at 

etterspørsel etter formidlingslån er høy og formidlingslånene har økt med 2,8 mill. i 2019. Tilsvarende 

tall for 2018 var en økning på 8,3 mill. 

  

Formidlingslånene forvaltes av Lindorff som også tar hånd om innfordringen. Misligholdte lån blir 

relativt raskt sendt til inkasso og de nødvendige regnskapsmessige tapsavsetninger blir gjort.  For tiden 

er det gjort tapsavsetninger på 0,4 mill., men i de fleste tilfellene tar det flere år før de endelige tap blir 

konstatert.  Tapene dekkes stort sett gjennom tapsdeling med Husbanken og tilskudd fra Husbanken 

avsatt til tapsfond.  Risikoen forbundet med disse lånene har derfor vært beskjeden, men med den 

volumøkning vi nå har ser kan dette endre seg hvis vi skulle få en reaksjon i boligmarkedet.             

 

Av kortsiktige fordringer (i omløpsmidler) på 74,6 mill. utgjør ordinære fordringer på personlige 

foretak og husholdninger 0,3 mill., mens resten hovedsakelige er fordringer på staten.   

Innfordringssystemet for kommunale krav har medført en merkbar effektivisering av innfordringen av 

kommunale krav.   

 

Det er gjort tapsavsetninger på 0,3 mill. som vurderes som tilstrekkelig.  Det meste av dette gjelder 

fortsatt husleie, selv om vi der registrerer en betydelig forbedring. 

 

Akkumulert netto premieavvik (differansen mellom innbetalt pensjonspremie og regnskapsført 

pensjonskostnad) utgjorde 45,7 mill. ved utløpet av 2019.  Dette er en økning på 7,6 mill. i forhold til 

foregående årsskifte.  Akkumulert premieavvik må utgiftsføres i løpet av de nærmeste 7-10 år.    

    

8.6 Lyngdal Kultursenter KF og Sørlandsbadet IKS  
 
For Lyngdal Kultursenter KF er driftsregnskapet avsluttet i balanse etter delvis strykning av avsetning til 

disposisjonsfond med 78 000.  Investeringsregnskapet ble gjort opp med et udekket beløp på  

86 000.  Foretaket har 786 000 i fondsmidler etter at regnskapet for 2019 er gjort opp.   

 

I forbindelse med sammenslåingen av Lyngdal og Audnedal kommuner ble det vedtatt å oppløse 

Lyngdal Kultursenter KF som eget foretak med virkning fra 01.01.20, mens virksomheten fra samme 

tidspunkt innlemmes i den nye kommunen.      
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Sørlandsbadet IKS har siden stiftelsen i 2005 vært eid med 51 % av Lyngdal kommune og 49 % av Vest-

Agder fylkeskommune.  Som eier/deltaker i selskapet har Lyngdal kommune etter lov om 

interkommunale selskaper et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarende eierandelen.   

 

Med virkning fra 01.07.19 ble virksomheten i Sørlandsbadet omstrukturert slik at Sørlandsbadet IKS ble 

et rent eiendomsselskap som leier ut badeanlegget til Sørlandsbadet AS som er et rent driftsselskap.  

Som ledd i denne omstruktureringen har Sørlandsbadet IKS kjøpt Sørlandsbadet AS sin eierandel av 

bygningsmassen for kr 14 350.000 inkl. omkostninger.  Samtidig har selskapsavtalen blitt endret slik at 

Vest-Agder fylkeskommune reduserer sin eierandel til 15 %, mens Lyngdal kommune øker sin 

eierandel til 85 %.   

 

Som kjent gjennomførte Skatt Sør høsten 2018 en kontroll av avgiftsbehandlingen i Sørlandsbadet.  

Som resultat av kontrollen vedtok skattekontoret å øke utgående avgift med 470 000 samt å 

tilbakeføre kompensert merverdiavgift med til sammen 9 552 000.  Vedtaket er påklaget til 

skatteklagenemda, men det er foreløpig ikke kjent når klagen vil bli behandlet.  I mellomtiden er 

kravene fra skattekontoret med tillegg av renter betalt og selskapet er i den forbindelse tilført et 

tilskudd fra Lyngdal kommune på 9 963 000.   

 

Selskapet måtte i 2019 gjøre opp driftsregnskapet med et underskudd på 204 000, mens 

investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse.  Selskapet har ingen fondsmidler til inndekning av 

resultatet for 2019.   

 

8.7 Internkontroll og etisk standard 
 
Kommunen har et virksomhetsstyringssystem. En sentral del av dette er i Lyngdal kalt Styringssystemet 

og gjennom 2019 har resultatene i denne blitt trukket frem i forbindelse med rapportering og på 

møter.  

Alle enhetslederne bruker systemet aktivt i sin lederrolle. I dette systemet kan man følge med på sine 

egne, samt kommunens, definerte mål for året. Likeledes kan man hente ut resultater på f. eks 

sykefravær, økonomi, likestilling mm i forbindelse med andre rapporteringskrav.  

På grunn av kommunesammenslåing ble 2019 et spesielt år. Sammenslåingsprosessen har krevd veldig 

mye tid og arbeidsmengden for lederne har dette året vært stort. Dette har nok ført til noe redusert 

fokus på internkontrollen dette året.   

Kommunen har også et elektronisk arkiv (Compilo) der vi oppbevarer alle aktuelle skjemaer, 

prosedyrer og retningslinjer for ansatte i kommunen. Revisjon av prosedyrer er satt i system med 

automatisk varsling til revisjonsansvarlig, noe som gjør at vi har et godt oppdatert «oppslagsverk» til 

enhver tid. I 2018 startet arbeidet med å kartlegge de ulike ordningene/prosedyrene og rutinene i 

både Lyngdal og Audnedal. I løpet av 2019 arbeidet vi med å utarbeide nye retningslinjer og 

prosedyrer for den nye kommune der vi hadde fokus på harmonisering og nytenkning. Dette arbeidet 
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ble fordelt i ulike arbeidsgrupper med representanter og tillitsvalgte fra begge kommuner.  

Retningslinjer som omhandlet personale, og som har en kostnadseffekt for kommunen, ble i tillegg 

behandlet og vedtatt i Fellesnemnda. 

Kommunens avvikssystem er også elektronisk. Her jobbet vi også i 2019 med å informere om, og 

oppmuntre til, bruken av denne. Et ledd i dette arbeidet har vært å kvalitetssikre at alle ansatte er 

mulige brukere av systemene våre med bruker ID og påloggingsmulighet. Resultatene av godt 

implementeringsarbeid viser at ansatte i alle enheter rapporterer avvik, og avviksnivåene samsvarer 

med hendelsene. Vi opplever en klar fremgang i antall registrerte avvik, noe som vi opplever som en 

positiv trend. Avvikene jobbes det videre med i form av å sette tiltak, og gjennomføre disse. 

Ansatte innen Helse og omsorg har i tillegg sitt eget avvikssystem. Her rapportere de ansatte avvik som 

tjenestemottakerne opplever. Disse avvikene registreres umiddelbart elektronisk på Ipad som ansatte 

har med seg i tjenesten.  

 

Lyngdal kommune har fokus på internkontroll og etisk standard. Det ble i 2019 utarbeidet nye etiske 

retningslinjer for ansatte i kommunen. I tillegg så har det vært arbeidet med retningslinjer og 

prosedyrer for å varsle om kritikkverdige forhold. I forbindelse med dette så hadde 

arbeidsmiljøutvalget en gjennomgang på tjenestevei ved varsling, samt hvem som skal representere 

kommunen i Varslingssekretariatet. 

 

Etter at det kom ny lov som omhandlet personvern (GDPR) har kommunen i 2019 fortsatt arbeidet 

med interne systemer og rutiner for å påse at vi ivaretar krav knyttet til dette. Dette gjelder både i 

forhold til personalet og i forhold til tjenestemottakere og innbyggere. Alle ledere har gjennomgått et 

kurs innen Lov om behandling av personopplysninger.   

 

8.8 Likestilling 
 
Fordeling av årsverk på kjønn 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Årsverk Andel Årsverk Andel Årsverk Andel Årsverk Andel Årsverk Andel 

Kvinner 404 84% 454 82,5% 495 83% 529 85% 655 84% 

Menn 78,7 16% 96 17,5% 101 17% 93 15% 128 16% 

SUM 482,8 100% 550 100% 596 100% 622 100% 783 100% 

*Antall årsverk og antall ansatte fra 2018 inkluderer alle faste ansatte, faste ansatte vikarer, midlertidige ansatte, vikarer og 

ansatte i engasjement stillinger (f.eks. lærlinger) som er innmeldt med en fastlønnsbrøk pr. 31.12. Evt. vakante stillinger og 
midlertidige stillinger som utbetales via timelønn, er ikke med i antallet. 

 
Fortsatt er det langt flere kvinner enn menn som har et ansettelsesforhold i kommunen. I 2019 var 

kvinneandelen ved årsslutt 84 %.  
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Kjønnsfordeling  

Andelen kvinner er stort sett høy innenfor alle stillingstypene. Når det gjelder lederstillinger generelt 

har Lyngdal kommune et flertall av kvinnelige mellomledere i kap.4. (Avdelingsledere, styrere og 

rektorer) I denne kategorien finner vi 33 kvinner og 9 menn.  

Innen utgangen av året var kommunens nye ledergruppe på plass. Kommunedirektøren er mann, de 

fire Kommunalsjefene fordeler seg på 2 kvinner og 2 menn. Den utvidete ledergruppen 

(toppledergruppen og virksomhetsledere) samlet sett har en stor overvekt av kvinner med totalt 11 

kvinner og 5 menn. 

 

 

Ledere i kommunen avlønnes i henhold til ansvar og kompleksitet for stillingen. I prinsippet er det likt 

lønn for samme arbeid/ansvar- uavhengig av kjønn. Dette gjelder for både virksomhetsledere og 

toppledergruppen.  

 

 
Andel kvinner og menn fordelt på heltid og deltidsstillinger pr. 31.12. 
 

 2017 2018 2019 

Antall 
ansatte 

Antall 
kvinner 

Antall 
menn 

Andel 
Antall 

ansatte 
Antall 

kvinner 
Antall 
menn 

Andel 
Antall 

ansatte 
Antall 

kvinner 
Antall 
menn 

Andel 

100% 
 

330 247 83 44% 360 273 87 45% 353 265 88 45% 

99-
75% 
 

176 164 12 23% 185 178 7 23% 194 182 12 25% 

74-
50% 
 

178 162 16 24% 181 160 21 22% 162 148 14 19% 

49% 
og 
mindre 
 

68 53 15 9% 93 80 13 10% 74 60 14 9% 

*Antall ansatte i ulike stillingsstørrelser fra 2016 inkluderer alle faste ansatte, faste ansatte vikarer, midlertidige ansatte, 
vikarer og ansatte i engasjement stillinger (f.eks. lærlinger) som er innmeldt med en fastlønnsbrøk pr. 31.12. Evt. vakante 
stillinger og midlertidige stillinger som utbetales via timelønn, er ikke med i antallet. 
 

Ved årsskiftet 19/20 var andelen heltidsansatte 45%. Menn jobber i langt større grad heltid enn hva 

kvinner gjør. Kort sagt jobber ca. 2/3 av mennene heltid, mens det fortsatt er mindre enn halvparten 

av kvinnene som jobber fulltid. En positiv trend er likevel at stillingsbrøken mellom 75- 99 % har økt 

hos kvinner.  Kommunen har gjort en del tiltak for å tilby flere heltidsstillinger, men det må jobbes mer 

med kulturendring for å oppnå en forståelse rundt fordelene med heltidsstillinger. I tillegg må man se 

på alternative ansettelsesformer for å få opp stillingsbrøken, der vi klarer å utnytte samme ressurs på 

flere stillinger for å oppnå større stillingsbrøk. Det at vi i noen yrker har problemer med å tilby rene 

100 % stillinger tenker vi også gir en indikasjon på at det er færre menn ansatt i kommunen.  
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Utvikling i forhold til andel kvinner og menn i deltidsstillinger 
 

 
2015 2016* 2017* 2018* 2019* 

Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall* Andel Antall* Andel 

Kvinner i deltid 402 95 % 397 90,4% 379 89,8% 418 52 % 390 50% 

Menn i deltid 19 5 % 42 9,6% 43 10,2% 41 6 % 40 6% 
*Antall ansatte i ulike stillingsstørrelser  fra 2016 inkluderer alle faste ansatte, faste ansatte vikarer, midlertidige ansatte, 
vikarer og ansatte i engasjement stillinger (f.eks. lærlinger) som er innmeldt med en fastlønnsbrøk pr. 31.12. Evt. vakante 
stillinger og midlertidige stillinger som utbetales via timelønn, er ikke med i antallet. 

 
Det er igjen tydelig at andel kvinner i deltidsstillinger minker, noe vi tenker er et direkte resultat av 

tiltak særlig rettet mot Helse og omsorg. Her lyses det i stor grad ut heltidsstillinger, og vi er blitt mer 

restriktive i forhold til permisjoner og oppdeling av stillinger.  

 

8.9 Tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering 

  
Lov om likestilling gir føringer for likelønn og er ett av temaene under de årlige lønnspolitiske 

drøftingene mellom partene, jfr. de lokale lønnspolitiske retningslinjene. Lik lønn mellom menn og 

kvinner i stillinger med samme funksjon, utdanningsnivå og krav, vil alltid være et mål for Lyngdal 

kommune.  

I enhver drøfting/vurdering av ledige stillinger vurderes det om deltidsansatte kan tilbys opp- økning til 

full stilling. Vi ser at hele stillinger i større grad oppfordrer menn til å søke, og ville jobbe i vår 

kommune.  

Stillingsvurdering som også inneholder spørsmål i forhold om noen trenger tilrettelegging eller 

omplassering pga. helsemessige årsaker når en ny stilling dukker opp. Der vi får det til omplasserer vi 

ansatte med tilretteleggingsbehov før vi ansetter utenfra. På denne måten kan vi bidra til at våre egne 

ansatte ikke opplever å havne utenfor arbeidslivet om de skulle ha noen helsemessige utfordringer i 

sin opprinnelige stilling.  

 

I 2019 ble det utarbeidet en ny Arbeidsgiverpolitikk for den nye kommunen. I denne har vi særlig lagt 

vekt på 5 innsatsområder der inkludering og mangfold er ett av dem.  

Lyngdal kommune ønsker å være et arbeidssted som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. 
Gode holdninger til forskjellighet og rom for mangfold gir bedre tjenester til alle. Inkludering 
og mangfold vil på ulike måter gi grunnlag for åpenhet, samarbeid, kreativitet, konstruktive 
løsninger og fornyelse. Forutsetningen er at vi har kultur for å nyttiggjøre kompetanse 
uavhengig av funksjonsevne, legning, etnisitet, livssyn, alder og kjønn. På den måten skal vi 
forhindre utenforskap i arbeidslivet.  
 
Tiltak som allerede er i gang, og som skal arbeides videre med for å oppnå inkludering er;  
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Å gjennomføre prosjekter i regi av LIM- planen (LIM= likestilling, inkludering og mangfold) 
Å opprette en ressursgruppe som utvikler og ivaretar lærlingetilbudet i kommunen 
Å bevisst inkludere mangfoldet når vi søker etter og rekrutterer nye ansatte 
Å fremme tiltak som gir heltidskultur og gode arbeidsforhold 
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9. Årsregnskap 2019 
 
 
Driftsregnskap for 2019 – regnskapsskjema 1A og 1B  

Investeringsregnskap for 2019 – regnskapsskjema 2A og 2B 
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9.1 Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskap for 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

1 Skatt på inntekt og formue -200 149 -198 955 -198 125 -195 683

2 Ordinært rammetilskudd -307 803 -302 851 -302 081 -296 569

3 Skatt på eiendom 0 0 0 0

4 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0

5 Andre generelle statstilskudd -36 248 -33 817 -33 817 -53 322

6 Sum frie disponible inntekter -544 200 -535 623 -534 023 -545 575

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

7 Renteinntekter og utbytte -19 891 -20 937 -17 672 -19 138

8 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 20 268 20 018 15 046 13 283

10 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

11 Avdrag på lån 23 339 23 288 23 288 22 532

12 Netto finansinntekter/-utgifter 23 717 22 369 20 662 16 677

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

13 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0

14 Til ubundne avsetninger 0 7 200 0 8 599

15 Til bundne avsetninger 2 408 2 669 2 669 2 501

16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -9 542 -9 542 0 -9 524

17 Bruk av ubundne avsetninger -16 271 -16 271 -5 706 -500

18 Bruk av bundne avsetninger -4 703 -3 065 -2 666 -1 710

19 Netto avsetninger -28 108 -19 009 -5 703 -633

FORDELING

20 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0

21 Til fordeling drift -548 590 -532 263 -519 064 -529 531

22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 557 953 532 262 519 064 519 989

23 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 9 363 0 0 -9 542
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9.2 Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskap for 2019 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

Fra regnskapsskjema 1A:

Til fordeling drift 548 590-        532 263-        519 064-        519 989        

Fordelt slik:

Administrasjon og felles enheter 47 196          51 202          48 834          45 935          

Barnehager 80 079          84 082          80 564          78 162          

Skoler 120 230        117 702        113 085        105 546        

Helse og omsorg 248 505        223 276        203 220        245 102        

Teknisk og plankontor 43 886          40 365          37 393          44 076          

Kalkulatoriske avskrivninger, avdrag og renter 10 025-          10 241-          10 241-          9 284-           

Reserverte bevilgninger/avsetninger -               843              11 120          1                  

Felles, ikke-fordelte pensjonsutg. + netto premieavvik 12 543-          14 732-          8 565           16 141-          

Diverse tilskudd/tiltak 40 626          39 764          26 524          26 593          

Sum fordelt til drift 557 953 532 262 519 064 519 989
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9.3 Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskap for 2019 
 
 
 
 

  

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinneli

g Budsjett 

2019

Regnskap 

2018

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 402 359 394 013 236 788 237 079

Utlån og forskutteringer 10 062 15 825 825 14 563

Kjøp av aksjer og andeler 1 617 1 913 1 913 1 761

Avdrag på lån 2 812 3 149 3 149 9 615

Dekning av tidligere års udekket 33 733 33 733 0 0

Avsetninger 14 385 43 43 19 761

Årets finansieringsbehov 464 969 448 676 242 718 282 779

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -349 802 -366 251 -195 955 -177 067

Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 005 0 0 -10 670

Tilskudd til investeringer -28 009 -1 050 0 -10 986

Kompensasjon for merverdiavgift -70 468 -72 270 -41 658 -35 830

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -9 011 -2 051 -2 051 -5 779

Andre inntekter -56 -43 -43 -44

Sum ekstern finansiering -459 351 -441 665 -239 707 -240 375

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 -213

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -5 617 -7 011 -3 011 -8 459

Sum finansiering -464 968 -448 676 -242 718 -249 046

Udekket / Udisponert 0 0 0 33 733
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9.4 Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskap 2019 
 
 

 
  

Tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

Budsjett 2019

Regnskap 

2018

Fra regnskapsskjema 2A:

Til investering i anleggsmidler 402 359                394 013                236 788                237 079      

Fordelt slik:

1 Ramme - vannforsyning 5 515                   2 884                   6 300                   9 276         

2 Ramme - avløp og rensing 12 365                 16 925                 21 200                 11 962       

3  IKT-tiltak 1 677                   6 108                   3 200                   1 262         

4 Telefoniløsning -                       1 300                   -                       -             

5 Aktivitetssal Lyngdalshallen 131                      125                      -                       -             

6 Brannalarmanlegg kommunale bygg -                       613                      -                       167            

7 Erverv av boliger til videreutleie 6 491                   4 526                   -                       -             

8 Gang-/sykkelveg Vemestad - Kvås skole 807                      2 000                   -                       16              

9 Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd 1 000                   1 000                   1 000                   5 413         

10 Kjøp av festeareal Rom Østre 3 540                   3 427                   -                       -             

11 Kommule boliger Kvavik 7 178                   9 888                   -                       6 155         

12 Lyngdal helsehus 331 605                326 658                200 000                146 615      

13 Motorsportsenter -                       100                      -                       -             

14 Ny båt til skjærgårdsparken -                       -                       1 150                   -             

15 Ny bygningsmasse på Bergsaker -                       500                      -                       -             

16 Nybygg lager Dyrskueplassen -                       875                      -                       -             

17 Oljeskiller på Dyrskueplassen 351                      625                      625                      -             

18 Ombygging rådhus 1 336                   1 000                   1 000                   27              

19 Områdelekeplasser -                       400                      -                       -             

20 Opparbeidelse av området ved Lyngbygget 264                      2 090                   -                       -             

21 Oppgradering Nordliveien -                       207                      -                       30              

22 Oppsigelse leieforhold L. H. Kvinen 4 000                   4 000                   -                       -             

23 Planlegging Å barneskole -                       300                      -                       -             

24 Riving av hus i Bjørkeveien 439                      688                      688                      -             

25 Sand/asfaltlager 333                      375                      375                      -             

26 Tursti Kvås 388                      329                      -                       502            

27 Utbygging/renovering barnehage 3 562                   5 278                   -                       33 487       

28 Utskifting av gatelys 823                      1 250                   1 250                   -             

29 Voksenopplæring/tidl. Å u.skole -                       543                      -                       281            

Sum investeringer vedtatt i årets budsjett 381 807                394 013                236 788                215 193      
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Tall i 1000 kroner Regnskap 2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

Budsjett 2019

Regnskap 

2018

30 Anne-Cath. Vestly-museum 2 075                   -                       -                       -             

31 Ballbinge Å barneskole 646            

32 Etterarbeid G/S-veg Agnefestveien -                       -                       -                       11              

33 Forskuttering rekkefølgekrav Bergesletta Eiendom 1 159                   -                       -                       -             

34 Gjenbruk Lyngdal bo- og servicesenter 338                      -                       -                       -             

35 Grunnerverg til helsehus på Rom -                       -                       -                       269            

36 Isbane i Lyngdal sentrum 1 127                   -                       -                       3 960         

37 Kantklipper -                       -                       864            

38 Kjøp/flytting av modulrigg -                       -                       -                       4               

39 Kjøp/salg areal LKA/Dyrskueplassen -                       -                       -                       7               

40 Ny lekeplass i Rådhusparken 15                        -                       -                       2 939         

41 Ny vannledning Kåveland -                       -                       -                       25              

42 Ny veg til havn og Svennevik (Hogganstien) 34                        -                       -                       139            

43 Omsorgsboliger Oftebro 118                      -                       -                       46              

44 Opprusting parkeringsplass v/Rådhuset -                       -                       -                       3 279         

45 Renovering av flomrammede boliger 95                        -                       -                       4 758         

46 Rehabilitering av rådhuset 212                      -                       -                       -             

47 Salg av Blindveien 8 B -                       -                       -                       16              

48 Sanering Romskog-Ringveien 153                      -                       -                       -             

49 Skatepark 63                        -                       -                       4 314         

50 Tomter/arealer/parseller mv 5                         -                       -                       111            

51 VA Hausvik (havn) 2 245                   -                       -                       -             

52 Utvidelse Å barneskole -                       -                       -                       87              

53 Miljøgate Alleen (justering MVA, start) 12 501                 -             

54 Årets justering MVA 412                      -                       -                       412            

Andre investeringer/utgifter 20 553                 -                       -                       21 886       

Sum investeringer i anleggsmidler 402 359              394 013              236 788              237 079    
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10. Økonomiske oversikter med noter  
 

10.1 Økonomisk oversikt – drift 
 
 
 

 
 

  

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -20 079 -18 329 -18 329 -17 779

Andre salgs- og leieinntekter -57 836 -53 420 -53 420 -52 477

Overføringer med krav til motytelse -153 253 -96 761 -94 161 -151 537

Rammetilskudd -307 803 -302 851 -302 081 -296 569

Andre statlige overføringer -37 248 -34 417 -33 817 -55 431

Andre overføringer -1 622 -80 -80 -71

Inntekts- og formuesskatt -200 149 -198 955 -198 125 -195 683

Eiendomsskatt 0 0 0 0

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -777 990 -704 813 -700 013 -769 548

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 389 204 362 359 351 587 366 514

Sosiale utgifter 100 075 95 160 95 911 94 397

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 89 916 69 230 69 116 90 713

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 148 124 133 988 132 538 140 230

Overføringer 76 630 41 640 36 683 55 315

Avskrivninger (note 4 og 11) 25 546 22 723 22 867 22 723

Fordelte utgifter -9 409 -985 -985 -8 168

Sum driftsutgifter 820 086 724 114 707 716 761 725

Brutto driftsresultat 42 096 19 302 7 704 -7 823
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Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -19 891 -20 937 -17 672 -19 138

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Mottatte avdrag på lån (note 11) -1 549 -1 650 -1 650 -1 484

Sum eksterne finansinntekter -21 439 -22 587 -19 322 -20 622

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 20 310 20 018 15 046 13 287

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Avdrag på lån (note 11) 24 888 24 888 24 888 24 004

Utlån (note 11) 0 90 90 87

Sum eksterne finansutgifter 45 198 44 996 40 024 37 379

Resultat eksterne finanstransaksjoner 23 759 22 409 20 702 16 757

Motpost avskrivninger -25 546 -22 723 -22 723 -22 723

Netto driftsresultat 40 309 18 988 5 683 -13 789

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -9 542 -9 542 0 -9 524

Bruk av disposisjonsfond (note 9) -16 271 -16 271 -5 706 -500

Bruk av bundne driftsfond (note 9) -10 475 -3 065 -2 666 -3 834

Sum bruk av avsetninger -36 287 -28 877 -8 372 -13 858

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 213

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond (note 9) 0 7 200 0 8 599

Avsatt til bundne driftsfond (note 9) 5 341 2 689 2 689 9 293

Sum avsetninger 5 341 9 889 2 689 18 105

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 9 363 0 0 -9 542
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10.2 Økonomisk oversikt – investering 
 

  

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2019

Opprinnelig 

budsjett 

2019

Regnskap 

2018

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom -2 005 0 0 -10 657

Andre salgsinntekter 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse -2 844 0 0 -1 057

Kompensasjon for merverdiavgift -70 468 -72 270 -41 658 -35 830

Statlige overføringer -5 282 -1 050 0 -10 626

Andre overføringer -22 727 0 0 -360

Renteinntekter og utbytte -56 -43 -43 -44

Sum inntekter -103 382 -73 363 -41 701 -58 574

UTGIFTER

Lønnsutgifter 0 0 0 0

Sosiale utgifter 0 0 0 0

Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 330 446 320 743 194 130 195 209

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 33 0 0 0

Overføringer 71 880 73 270 42 658 41 870

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 42

Fordelte utgifter 0 0 0 0

Sum utgifter 402 359 394 013 236 788 237 120

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån (note 7 og 11) 2 812 3 149 3 149 9 574

Utlån (note 11) 10 062 15 825 825 14 563

Kjøp av aksjer og andeler (note 5 og 11) 1 617 1 913 1 913 1 761

Dekning av tidligere års udekket 33 733 33 733 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond (note 9) 0 0 0 8 147

Avsatt til bundne investeringsfond (note 9) 14 385 43 43 11 614

Sum finansieringstransaksjoner 62 610 54 663 5 930 45 659

Finansieringsbehov 361 587 375 313 201 017 224 205

FINANSIERING

Bruk av lån (note 11) -349 802 -366 251 -195 955 -177 067

Salg av aksjer og andeler (note 11) 0 0 0 -13

Mottatte avdrag på utlån (note 7 og 11) -6 167 -2 051 -2 051 -4 722

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 -213

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond (note 9) 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond (note 9) -4 000 -4 000 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond (note 9) -1 617 -1 913 -1 913 -1 761

Bruk av bundne investeringsfond (note 9) 0 -1 098 -1 098 -6 697

Sum finansiering -361 587 -375 313 -201 017 -190 473

Udekket / Udisponert 0 0 0 33 733
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10.3 Balanseregnskapet 
 

Tall i 1000 kroner Noter

Regnskap 

2019

Regnskap 

2018

EIENDELER

A. ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg 4 1 197 133 821 100

Utstyr, maskiner og transportmidler 4 10 915 12 773

Utlån 14 68 159 66 025

Aksjer og andeler 5 210 625 209 008

Pensjonsmidler 3 752 979 715 891

Sum anleggsmidler 2 239 810 1 824 798

B. OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 14 74 553 97 900

Premieavvik 3 45 831 38 843

Aksjer og andeler 0 0

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 0 0

Derivater 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 132 664 129 206

Sum omløpsmidler 253 048 265 948

Sum eiendeler 2 492 859 2 090 746

EGENKAPITAL OG GJELD

C. EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 9 -42 314 -58 584

Bundne driftsfond 9 -31 584 -40 718

Ubundne investeringsfond 9 -30 303 -31 920

Bundne investeringsfond 9 -33 398 -19 012

Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) 0 -9 542

Regnskapsmessig merforbruk (drift) 9 363 0

Udisponert investeringsregnskapet 0 0

Udekket investeringsregnskapet 0 33 733

Kapitalkonto 11 -378 035 -324 332

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital (drift) 10 -372 -372

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital (investering) 0 0

Sum egenkapital -506 643 -450 748
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Lyngdal, 31. desember 2019/11.mai 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektør                   Rådgiver  

  

Tall i 1000 kroner Noter

Regnskap 

2019

Regnskap 

2018

D. GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Ihendehaverobligasjonslån 0 0

Pensjonsforpliktelse 3 -863 174 -823 967

Sertifikatlån 0 0

Andre lån 6 -1 018 556 -676 501

Sum langsiktig gjeld -1 881 731 -1 500 468

KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån 0 0

Annen kortsiktig gjeld 14 -104 330 -138 783

Derivater 0 0

Premieavvik 3 -155 -747

Sum kortsiktig gjeld -104 485 -139 530

Sum egenkapital og gjeld -2 492 859 -2 090 746

MEMORIAKONTI:

Ubrukte lånemidler 1 19 959 7

Andre memoriakonti 8 66 286 46 062

Motkonto for memoriakontiene -86 246 -46 069

Sum memoriakonti 0 0

Lyngdal, 31. desember 2019/11.mai 2020
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10.4 Noter 
 
 
Note 1:  Endring i arbeidskapital 
Note 2:  Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 
Note 3:  Pensjoner 
Note 4:  Anleggsmidler 
Note 5:  Aksjer og andeler i varig eie 
Note 6:  Langsiktig gjeld 
Note 7:  Avdrag på lån 
Note 8:  Kommunens garantiansvar 
Note 9:  Avsetning og bruk av fond 
Note 10: Endringer i regnskapsprinsipp 
Note 11: Kapitalkonto 
Note 12: Investeringsprosjekter 
Note 13: Selvkostområder 
Note 14: Fordringer og gjeld til kommunale og interkommunale foretak 
Note 15: Kommunereformen 
Note 16: Strykninger og korrigeringer 
Note 17: Regnskapsmessig merforbruk 
Note 18: Fordringer og gjeld til kommuner og kommunale foretak som skal slås sammen 
Note 19:  Hendelser etter balansedag 
Note 20: Sørlandsbadet IKS 
 
 

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler 
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i 
året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av 
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller 
investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.  
Regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god 
kommunal regnskapsskikk (GKRS). 
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også 
interne finansieringstransaksjoner. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året 
ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 
 
I balanseregnskapet er anleggsmidler de eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk av 
kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Langsiktig gjeld er knyttet til formålende i 
kommuneloven § 50.  All annen gjeld er kortsiktig gjeld. 
 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert 
til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige 
beløp over levetiden til anleggsmiddelet.  
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Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost. 

Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter) 
 

  Type virksomhet Type enhet 
Kontor-
/vertskommune 

Enheter som avlegger særregnskap       

Lyngdal kultursenter KF Kulturhusdrift Kommunalt foretak Lyngdal 

        

Andre rettssubjekter       

Sørlandsbadet IKS Badeland Interkommunalt selskap Lyngdal 

Renovasjonsselskapet for       

Farsund og Lyngdal AS Renovasjon Aksjeselskap Farsund 

Lister barnevern Barnevern Vertskommunesamarbeid Farsund 

Lister PPT Pedagogisk/psyko-     

  logisk tjeneste Vertskommunesamarbeid Farsund 

Kommunerevisjonen Vest -       

Vest-Agder IKS Revisjonstjenester Interkommunalt selskap Flekkefjord 

Brannvesenet Sør IKS Brann og feiing Interkommunalt selskap Mandal 

Interkommunal arbeidsgiver-       

kontroll i Vestre Agder Arbeidsgiverkontroll Vertskommunesamarbeid Kvinesdal 

Flekkefjord interkom. legevakt Legevakt Vertskommunesamarbeid Flekkefjord 

Amento AS Attføringsbedrift Aksjeselskap Lyngdal 

Q 43 - Q Fire Tre AS Attføringsbedrift Aksjeselskap Lyngdal 

Lister byggesakstilsyn Tilsyn byggesaker Vertskommunesamarbeid Sirdal 

Lister Friluftsråd   Interkommunalt samarbeid Farsund 

Interkommunal arkiv (IKAVA) IKS   Interkommunalt selskap Kristiansand 

Agder sekretariat Kontrollutvalgs-     

  sekretariat Interkommunalt samarbeid Kvinesdal 

Offentlig Fellesinnkjøp på Agder Innkjøpssamarbeid Interkommunalt samarbeid Aust-Agder 

Listerrådet Politisk og adm.     

  samarbeidsorgan   Kvinesdal 

 
 
 
Lyngdal kultursenter KF, hvor Lyngdal kommune er vertskommune, avlegger selvstendige regnskaper 
som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Særregnskapene behandles av Lyngdal 
kommunestyre. Det vises til note 5, 8 og 14 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske 
forhold til disse virksomhetene.   
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Note 1 Endring i arbeidskapital 

 

  

Balanseregnskapet: 31.12.2019 31.12.2018 Endring

2.1   Omløpsmidler 253 048 265 948

2.3   Kortsiktig gjeld 104 485 139 530

Arbeidskapital 148 563 126 419 22 144

Drifts- og investeringsregnskapet: Beløp Sum

Anskaffelse av midler :

    Inntekter driftsregnskap 777 990

    Inntekter investeringsregnskap 103 382

    Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner 377 409

Sum anskaffelse av midler 1 258 781 1 258 781

Anvendelse av midler :

    Utgifter driftsregnskap 794 540

    Utgifter investeringsregnskap 402 359

    Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 59 690

Sum anvendelse av midler 1 256 589 1 256 589

Anskaffelse - anvendelse av midler 2 192

19 953

22 144

Endring arbeidskapital i balansen 22 144

Differanse 0

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)

Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap
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Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 

 

 

 

Det er ikke inngått etterlønnsavtale med rådmannen.  Rådmannen har åremålsstilling med 
retrettstilling.  Det er inngått egen årlig lederavtale med rådmannen. 

Både rådmann og ordfører har pensjonsordning i KLP.  Rådmannen har ordinære vilkår (full opptjening 
etter 30 år, mens ordføreren har standard vilkår for politikere mht. opptjening. 

     

     
Godtgjørelse til revisor     
Kommunens revisor er Kommunerevisjonen Vest - Vest-Agder IKS. Samlede godtgjørelser til revisor 
utgjør kr 706 200. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og 
diverse attestasjonsoppdrag.  

Antall ansatte/årsverk pr.: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Antall ansatte 783 780 752 735

Antall årsverk 627 622 597 551

Antall kvinner 655 622 624 621

Andel kvinner i % 84 % 80 % 83 % 84 %

Ytelser til ledende personer

Lønn og 

annen 

godtgjørelse

Godtgjørelse 

for andre 

verv

Tilleggs-

godtgjørelse

Natural-

ytelser

Rådmann 1 060 0 147 10

Ordfører 978 0 0 9

174



Vi Vil – Vi Våger  Lyngdal Kommune 

– 68 – 

Note 3 Pensjoner 

 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen 
Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens 
pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. 
 
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer 
alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene 
samordnes med utbetaling fra NAV. 
 
Premiefond 
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan 
bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men 
bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier. 
 

 
 
Regnskapsføring av pensjon 
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen 
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- 
eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for 
premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og 
med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010. 
 
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i 
balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 
 
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for 
kommuneregnskapet. For 2019 innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 13,5 mill. 
lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.   
 

 

2019 2018

Innestående på premiefond 01.01. 326 232

Tilført premiefondet i løpet av året 5 668 8 690

Bruk av premiefondet i løpet av året 5 673 8 595

Innestående på premiefond 31.12. 322 326

KLP SPK

4,50 % 4,00 %

4,00 % 4,00 %

2,97 % 2,97 %

2,97 % 2,97 %

2,20 % -

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden

Forventet avkastning pensjonsmidler 

Diskonteringsrente 

Forventet årlig lønnsvekst 

Forventet årlig pensjonsregulering  

Forventet årlig G-regulering (folketrygdens grunnbeløp)
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Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik  

 

  

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik 2019 2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 39 984 38 873

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 32 869 31 334

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -31 313 -29 980

Administrasjonskostnader 2 259 2 687

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 43 799 42 914

Betalt premie i året 57 304 53 693

Årets premieavvik -13 505 -10 779

Arb.giveravg. Arb.giveravg.

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr 31.12 849 451 119 773 810 845 114 329

Pensjonsmidler pr 31.12 752 873 106 155 715 772 100 924

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12 96 578 13 618 95 072 13 405

Årets premieavvik -13 505 -1 904 -10 779 -1 520

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) -33 387 -4 708 -28 235 -3 981

Sum amortisert premieavvik dette året 6 862 968 5 625 793

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 -40 031 -5 644 -33 387 -4 708

Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons-

midler forpliktelser midler forpliktelser

Estimatavvik 31.12. dette år -23 040 -9 399 18 993 -30 415

Virkningen av planendr. etter § 13-3 bokstav C 0 0 0 0

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og 

akkumulert premieavvik

Estimatavvik og planendringer

2019 2018

2019 2018
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Note 4 Anleggsmidler 

 

  

EDB-utstyr, 

kontor-

maskiner

Anleggs-

maskiner 

mv.

Brannbiler, 

tekniske 

anlegg

Boliger, 

skoler, 

veier

Adm.bygg, 

sykehjem 

mv.

Tomte-

områder SUM

Anskaffelseskost 01.01 25 199 10 575 62 117 713 731 232 741 50 099 1 094 463

Årets tilgang 1 677 0 3 096 52 269 336 262 7 579 400 883

Årets avgang 0 0 0 -1 005 0 -2 005 -3 010

Anskaffelseskost 31.12 26 876 10 575 65 213 764 995 569 004 55 673 1 492 336

Akkumulerte avskrivninger 31.12 -20 754 -5 782 -23 095 -204 365 -32 297 0 -286 294

Bokført verdi pr. 31.12 6 121 4 793 42 119 560 630 536 706 55 673 1 206 042

Herav finansielle leieavtaler 0 0 0 0 0 0 0

Årets avskrivninger -2 614 -922 -2 592 -17 812 -1 605 0 -25 546

Årets oppskrivninger 0 0 0 0 0 2 005 2 005

Årets nedskrivninger 0 0 0 -158 0 0 -158

Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr.
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Note 5 Aksjer og andeler i varig eie 

 

 

 

Balanseført verdi viser historisk kostpris for investeringen med unntak for Agder Energi hvor avtalen 

med Statkraft om kjøp av aksjer i selskapet ble lagt til grunn.  

 

  

Eierandel i

Balanseført 

verdi

Endring fra 

forrige år

Balanseført 

verdi

Selskapets navn selskapet 31.12.2019 31.12.2018

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 17 317 1 617 15 700

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS 40,30 % 350 0 350

Sørlandsbadet IKS 51,00 % 4 397 0 4 397

Agder Energi AS 2,35 % 188 000 0 188 000

Lister Kompetanse AS 15,00 % 17 0 17

Visit Sørlandet AS 3,10 % 40 0 40

Amento AS 28,57 % 150 0 150

Q Fire Tre AS 50,00 % 100 0 100

Varodd Industrier A/S 0,12 % 2 0 2

Kvås dagligvare AS - 150 0 150

Lister Nyskaping AS 3,65 % 102 0 102

Sum 210 625 1 617 209 008
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Note 6 Langsiktig gjeld 

 

 

 

 

       

       

       
  

Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2019 31.12.2018

Kommunalbanken AS 769 852 432 393

Husbanken 73 887 63 981

KLP Kommunekreditt AS 68 614 71 781

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 106 202 108 346

Hagekleiva Eiendom AS (justering MVA) 0 0

Romåsen Utvikling AS (justering MVA) 0 0

Kommunens samlede eksterne lånegjeld 1 018 556 676 501

herav:

Startlån og formidlingslån 59 675 47 487

Lån til Lyngdal Kultursenter KF 20 910 21 659

Lån til Lyngdal havn 1 422 1 536

Ubrukte lånemidler 20 102 7

Lånegjeldens gjennomsnittlige gjenværende løpetid 23,0 år 23,5 år

Langs.gjeld Gj.sn.

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2019 rente

Langsiktig gjeld med fast rente : 358 860 2,67 %

Langsiktig gjeld med flytende rente : 659 696 2,32 %
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Langsiktig gjeld med fast rente 
 
   

 

Avtaler om rentebinding er gjort i henhold til pkt. 7.5 i finansreglementet. 

Lån nr. Volum Siste forfall

Rente-

binding til Betaler

1 83 125 mar. 21 des. 20 2,69%

2 1 736 433 jan. 24 nov. 20 3,80%

3 209 530 jul. 24 nov. 20 3,80%

4 1 066 604 jan. 25 nov. 20 3,80%

5 136 760 jan. 26 jun. 25 2,38%

6 1 278 175 jul. 30 nov. 20 3,70%

7 746 040 mar. 22 jul. 20 1,641%

8 1 178 460 sep. 23 sep. 23 3,059%

9 6 637 818 jan. 35 jun. 25 2,379%

10 3 099 671 apr. 35 jul. 20 3,900%

11 5 187 808 jun. 36 okt. 21 3,060%

12 3 604 853 mar. 37 jan. 23 2,473%

13 189 339 feb. 37 jun. 25 2,376%

14 5 393 929 jun. 37 jul. 23 2,570%

15 5 111 106 jun. 31 jan. 27 2,302%

16 5 694 442 mai. 32 jun. 25 2,382%

17 3 749 999 jun. 33 jan. 27 2,302%

18 3 555 552 jul. 35 jan. 28 2,435%

19 4 777 172 jan. 43 jan. 28 2,435%

20 4 749 998 mai. 48 jun. 28 2,598%

21 950 400 des. 21 des. 20 3,693%

22 21 773 980 sep. 27 sep. 24 2,970%

23 29 653 840 nov. 40 mai. 27 2,600%

24 75 000 000 jan. 49 jan. 29 2,680%

25 60 000 000 sep. 49 sep. 29 2,250%

26 15 541 153 aug. 37 feb. 22 3,580%

27 14 260 000 jun. 35 jun. 26 2,450%

28 9 833 000 jun. 36 jun. 24 3,700%

29 73 660 714 jun. 47 jun. 28 2,652%
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Note 7 Avdrag på lån  

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler 

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å beregne minste 

tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel:   

Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 

2) multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav 

til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.  

 

 

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer 

Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av 

kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes 

til avdragsfond (bundet investeringsfond). 

 

 
Avdragsfondet nedreguleres over tid gjennom innfrielser av lån.  Ingen lån ble innfridd i 2019.    

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag 2019 2018

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 24 888        24 004        

Mottatte avdrag fra kommunale foretak -1 549        -1 473        

Netto utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 23 339        22 532        

Beregnet minimumsavdrag -20 501       -19 357       

Avvik 2 838         3 174         

2019 2018

Mottatte avdrag på startlån 2 128 1 959

Mottatte innfrielser på startlån 4 039 2 129

Sum mottatte avdrag og innfrielser på startlån 6 167 4 088

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet -2 812 -2 877

Utgiftsførte innfrielser i investeringsregnskapet 0 -6 697

Sum utgiftsførte avdrag og innfrielser i investeringsregnskapet -2 812 -9 574

Avsetning til/bruk av avdragsfond 3 355 -5 486

Saldo avdragsfond 31.12. 7 953 4 597
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Note 8 Kommunens garantiansvar 

 

 

Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i 

kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. 

(*) I tillegg til hovedstol dekker garantien eventuelle renter og omkostninger for inntil 10 % av 
hovedstol til enhver tid.   
  

Utløper

Gitt overfor - navn 2019 2018 dato

Sørlandsbadet IKS 42 500 31 227 12 306 nov.37

Lyngdal Idrettslag (*) 13 000 9 868 10 454 jun.34

Lyngdal Idrettslag (*) 900 900 0 nov.39

Lyngdal kirkelige fellesråd (*) 12 000 10 400 10 800 des.45

Brannvesenet Sør IKS 1 521 1 041 978 -

Sum garantiansvar 69 921 53 436 34 538

Beløp pr 31.12Garanti-

ramme
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Note 9 Avsetning og bruk av fond 

 

 

 

Beholdning 

01.01 Avsetninger

Bruk av fond i 

driftsregnskapet

Bruk av fond i 

inv.regnskapet

Beholdning 

31.12

Disposisjonsfond 58 584 0 16 271 0 42 314

Bundne driftsfond 40 718 5 341 10 475 4 000 31 584

Ubundne investeringsfond 31 920 0 1 617 30 303

Bundne investeringsfond 19 012 14 385 0 33 398

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 150 235 19 726 26 746 5 617 137 599

Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet

Beholdning 

01.01 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 

31.12

Disposisjonsfond

Regnskapsskjema 1A

Disposisjonsfond 57 083 0 16 271 40 812

Regnskapsskjema 1B 

Administrasjon og fellesenheter 389 0 0 389

Skoler 0 0 0 0

Barnehager 0 0 0 0

Helse og omsorg 50 0 0 50

Tekniske tjenester og plankontor 1 063 0 0 1 063

Sum disposisjonsfond regnskapssk jema 1B 1 501 0 0 1 501

Bundne driftsfond

Regnskapsskjema 1A

Bundne driftsfond 12 368 2 408 4 703 10 073

Regnskapsskjema 1B

Administrasjon og fellesenheter 5 388 201 848 4 741

Skoler 1 234 150 17 1 367

Barnehager 5 398 1 369 1 679 5 088

Helse og omsorg 8 011 0 3 227 4 784

Tekniske tjenester og plankontor 2 037 5 0 2 042

Lister Pedagogiske senter, Nullvisjonen mv 6 281 1 209 0 7 489

Sum bundne driftsfond regnskapssk jema 1B 28 350 2 933 5 772 25 511

Bruk av bundne driftsfond i

investeringsregnskapet

Lyngdal havn 4 000

Sum bruk av bundne driftsfond i inv.regnskapet 0 4 000 0

Bruk av/avsetning til fond i investeringsregnskapet

Beholdning 

01.01 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 

31.12

Ubundne investeringsfond

Kapitalfond (salgsinntekter fast eiendom) 16 185 0 1 617 14 567

Kapitalfond Agder Energi 15 581 0 0 15 581

Øvrige ubundne investeringsfond 155 0 0 155

Sum 31 920 0 1 617 30 303

Bundne investeringsfond

Øremerka statstilskudd 11 656 10 974 0 22 630

Avdragsfond startlån 4 597 3 355 0 7 953

Tilfluktsromsplasser 1 587 40 0 1 627

Vannfond 622 16 0 638

Øvrige bundne investeringsfond 549 0 0 549

Sum 19 012 14 385 0 33 397
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Note 10 Endringer i regnskapsprinsipp 

 

Konto for endring av regnskapsprinsipp 
 
Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av 
regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke 
dekkes inn. 

 

  

Konto for endring av regnskapsprinsipp 31.12.2019 31.12.2018

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 372 372

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0

Sum 372 372
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Note 11 Kapitalkonto 

 

 

 

  

Saldo 01.01 324 332

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)

Aktivering av fast eiendom og anlegg 400 883

Oppskrivning fast eiendom/anlegg 2 005

Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg 0

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 0

Kjøp av aksjer og andeler 0

Reversert nedskrivning av aksjer og andeler 0

Utlån - sosiale utlån 0

Utlån - andre utlån 10 062

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse 1 617

Avdrag på eksterne lån 27 700

Økning pensjonsmidler - KLP 25 374

Økning pensjonsmidler - SPK 11 727

Reduksjon pensjonsforpliktelser 0

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)

Avgang fast eiendom og anlegg 2 005

Avskriving av fast eiendom og anlegg 25 546

Nedskrivning av fast eiendom og anlegg 1 163

Avgang utstyr, maskiner og transportmidler 0

Avskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 0

Avgang aksjer og andeler 0

Nedskrivning av aksjer og andeler 0

Avdrag på utlån - sosiale lån 0

Avdrag på utlån - andre lån 7 716

Avskrivning utlån 212

Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse 0

Bruk av midler fra eksterne lån 349 802

Reduksjon pensjonsmidler - SPK 0

Økning pensjonsforpliktelser 39 220

Urealisert kurstap utenlandslån 0

Saldo 31.12 378 035
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Note 12 Investeringsprosjekter 

 

 

 
Alle beløp er inkl. MVA.   
 

  

Prosjekt

Vedtatt 

kostnads-

ramme

Regnskaps-

ført 

tidligere år

Regnskaps-

ført i år 

Årets 

budsjett

Sum 

regnskaps-

ført

Gjenstår av 

kostnads-

ramme

Kommunale

boliger Kvavik 13 888 6 310 7 178 9 888 13 489 399

Nytt helsehus 545 736 180 056 331 605 326 658 511 661 34 074

559 623 186 366 338 784 336 545 525 150 34 473
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Note 13 Selvkostområder 

 

 

 
1) Årets dekningsgrad før ev. avsetning/bruk av dekningsgradsfond. 
2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige 

driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års 
periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor kommunestyret forut for 
inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha 
fremførbart underskudd. 

 

 

 

Resultat 2019 Balansen 2019

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 

(-)

Årets 

deknings-

grad i % 1)

Vedtatt 

deknings-

grad i %

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

deknings-

gradsfond

Deknings-

gradsfond/ 

fremførbart 

underskudd 

pr. 31.12 2)

Renovasjon 12 468 13 362 -895 93,3 % 100,0 % -513 97,1 %

Slamtømming 1 106 735 371 150,5 % 100,0 % 294 110,5 %

Vannforsyning 9 770 9 681 89 100,9 % 100,0 % 0 100,9 %

Avløp og rensing 9 151 8 070 1 082 113,4 % 100,0 % 137 111,7 %

Feiing 1 187 1 209 -22 98,2 % 100,0 % 0 98,2 %

Kart og oppmåling 2 031 2 044 -13 99,3 % 100,0 % 0 99,3 %

Byggesaksbehandling 3 830 3 891 -61 98,4 % 100,0 % -56 99,9 %

Reguleringsplanbehandling 661 809 -147 81,8 % 100,0 % 0 81,8 %

Resultat 2018 Balansen 2018

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 

(-)

Årets 

deknings-

grad i % 1)

Vedtatt 

deknings-

grad i %

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

deknings-

gradsfond

Deknings-

gradsfond/ 

fremførbart 

underskudd 

pr. 31.12 2)

Renovasjon 11 406 11 903 -497 95,8 % 100,0 % -479 99,9 %

Slamtømming 1 015 1 095 -80 92,7 % 100,0 % -1 92,8 %

Vannforsyning 8 339 9 163 -824 91,0 % 100,0 % 0 91,0 %

Avløp og rensing 8 654 8 147 507 106,2 % 100,0 % 0 106,2 %

Feiing 1 136 1 164 -28 97,6 % 100,0 % 0 97,6 %

Kart og oppmåling 1 691 1 598 93 105,8 % 100,0 % 0 105,8 %

Byggesaksbehandling 3 052 3 975 -923 76,8 % 100,0 % -906 99,6 %

Reguleringsplanbehandling 755 779 -24 96,9 % 100,0 % 0 96,9 %

187



Lyngdal Kommune  Vi Vil – Vi Våger 

– 81 – 

 

 

 

Note 14 Fordringer og gjeld til kommunale og interkommunale foretak 

 

 

 
  

Saldo selvkostfond pr: 31.12.2019 31.12.2018 Endring

Renovasjon 0 513 -513

Slamtømming 294 0 294

Vannforsyning 0 0 0

Avløp og rensing 137 0 137

Feiing 0 0 0

Kart og oppmåling 0 0 0

Byggesaksbehandling 192 249 -56

Reguleringsplanbehandling 0 0 0

Fremførbart underskudd:

Renovasjon 380 0 380

Slamtømming 0 79 -79

Vannforsyning 1 232 1 292 -60

Avløp og rensing 0 935 -935

Feiing 97 73 24

Kart og oppmåling 1 254 1 213 41

Byggesaksbehandling 0 0 0

Reguleringsplanbehandling 3 976 3 741 235

31.12. 2019 31.12. 2018

Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld

Kortsiktige poster

Lyngdal kultursenter KF 113 423 118 2 160

Sørlandsbadet IKS 0 0 64 0

Sum kortsiktige poster 113 423 182 2 160

Langsiktige poster

Lyngdal kultursenter KF 21 053 0 21 659 0

Sørlandsbadet IKS 0 0 0 0

Sum langsiktige poster 21 053 0 21 659 0
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Note 15 Kommunereformen 
 
15.juni 2017 vedtok begge kommunestyrene i Audnedal og Lyngdal sammenslåing til ny kommune 
med navnet «Lyngdal». Året 2019 er preget av at arbeidet med sammenslåingsprosessen. Dette 
innebærer at for årene 2018-2019 har fokuset vært på opprettholde en god drift i Lyngdal 
kommune, mens utviklingsarbeidet er konsentrert om byggingen av ny kommune.  

 
Som følge av vedtaket om sammenslåing med Audnedal har Lyngdal kommune fått ekstra midler 
gjennom rammetilskuddet. For 2019 fikk vi kr 4,2 mill. i overgangsordning for kommuner som slår 
seg sammen og kr 3,2 mill. i regionsentertilskudd. 
Det er opprettet en politisk fellesnemnd med politikere fra begge kommuner som har ansvaret for 
samordning og etablering av ny kommune. Det overordnede målet for Fellesnemnda er å 
forberede og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen. Forholdet 
mellom fellesnemnda og kommunestyrene i begge kommuner er presisert i Intensjonsavtalen: 

 
 Kommunene har i perioden fram til 1.1.2020 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål 

som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i Fellesnemnda. 

 
 Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære 

utvalg. Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske eller 
arealpolitiske konsekvenser. Fellesnemnda skal involveres i forberedelsen av 
økonomiplan med årsbudsjetter. Det utarbeides et felles styringsdokument for økonomi- 
og investeringer i interimperioden. Styringsdokumentet behandles i Fellesnemnda. Det 
er likevel formannskapet som skal avgi budsjettinnstilling til kommunestyret. 

 
Lyngdal kommune opphørte som egen kommune 31.12.2019. 
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Note 16 Strykninger og korrigeringer 
 

Strykninger i driftsregnskapet 

Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig merforbruk. For å komme frem til resultatet er 

følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9. 

 

 

Note 17 Regnskapsmessig merforbruk 

Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I 

særskilte tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og etter godkjenning fra 

fylkesmannen over inntil 10 år. 

 

 

Note 18 Fordringer og gjeld til kommuner og kommunale foretak som skal slås sammen 

 

Regnskapsmessig merforbruk før strykninger 16 563        

Redusert overføringer til investeringsregnskapet -             

Redusert avsetning til disposisjonsfond 7 200         

Redusert dekning av tidligere års merforbruk -             

Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger 9 363         

Regnskapsår 31.12.2019 01.01.2019

2016 0 0

2017 0 0

2018 0 0

2019 9 363 0

9 363 0

31.12. 2019

Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld

Kortsiktige poster

Lyngdal kultursenter KF 113 423

Audnedal kommune 1 433 0

Sum kortsiktige poster 1 546 423

Langsiktige poster

Lyngdal kultursenter KF 21 053 0

Audnedal kommune 0 0

Sum langsiktige poster 21 053 0
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Note 19 Hendelser etter balansedag 

Vesentlige andre forhold etter regnskapsavslutningen 

Korona 

I mars ble landet og kommunen rammet av Korona virus. Dette vil påvirke økonomien til kommunen i 

stor grad. Det er signalisert fra sentralt hold at staten vil dekke de ekstra kostnader som kommunen 

påføres. Det er likevel usikkert om realiteten blir slik. Full dekning av alle utgifter i denne forbindelse 

kan derfor være noe usikkert. Det er på nåværende tidspunkt ikke oversikt over Korona regnskapet og 

de konsekvenser det vil få for kommunen.  

Tvistesak med Bergesletta utvikling AS 

I forbindelse med bygging av lyngdal helsehus kjøpte Lyngdal kommune tomt av Bergesletta utvikling 

AS. Grunnforholdene på tomta gjør at bygget må fundamenteres med peler. Dersom kostnadene til 

peling er mindre enn 12 millioner kroner er det avtalt at selger skal få tilbake beløpet på kostnaden 

under 12 mill. Det er uenighet mellom Bergesletta utvikling AS og kommunen om de |reelle 

kostnadene til peling. Selger har stevnet kommunen for retten og saken blir behandlet i Lister Tingrett 

i slutten av mai.   

 

NOTE 20 Sørlandsbadet IKS 

Sørlandsbadet 

Skatt Sør gjennomførte høsten 2018 en kontroll av avgiftsbehandlingen av Sørlandsbadet i perioden 

2013-2018. I brevet av 24.4.19 vedtok skattekontoret å øke utgående avgift med kr 470 499,- samt å 

tilbakeføre kompensert merverdiavgift med til sammen kr 9 551 990,-. 

Lyngdal kommunestyre gjorde 12.12.19 vedtak om å dekke kravet om tilbakeføring av kompensert 

merverdiavgift. Sørlandsbadet har påklaget vedtaket til skatteklagenemda, men det er foreløpig ikke 

kjent når klagen vil bli behandlet.   
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11. Revisors beretning  
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Postboks 353, 4577 Lyngdal 

Telefon 38 33 40 00 
E-post: post@lyngdal.kommune.no 
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Innledning 
 
Denne rapporten inneholder de kommunale enhetenes egen rapportering til årsmeldingen for 2019. 
Enhetene skal i all hovedsak rapportere innenfor tre perspektiver:  
 
Økonomi 
Medarbeidere  
Tjenestekvalitet 

Økonomi 
 Budsjettkontroll 

Budsjettavviket viser samlet regnskap for hele 2019 i forhold til vedtatt budsjett for enheten. Et 
eventuelt avvik mellom regnskap og budsjett vises både i beløp og i prosent. I siste kolonne vises et 
statuslys som er knyttet til avviket i prosent. Dersom statuslyset er grønt, så betyr dette at det enten 
ikke finnes avvik eller at enheten har hatt et mindreforbruk i 2019. Ved gult statuslys er det et avvik 
(merforbruk) mellom 0-1%, mens rødt statuslys indikerer et merforbruk høyere enn 1% i forhold til 
vedtatt budsjett.  

 
Medarbeidere 

 Medarbeiderundersøkelsen – 10 -Faktor 
Fra 2017 ble det gjennomført en ny type medarbeiderundersøkelse «10 Faktor», rettet mot alle 
ansatte for å kartlegge medarbeidernes opplevelse av mestring, motivasjon og bruk av støtte i Lyngdal 
kommune. Undersøkelsen gjennomføres ikke årlig og ble derfor ikke gjennomført i 2019. 
 

 Sykefravær 

Sykefraværet viser samlet sykefravær (både korttids- og langtidsfraværet) for enheten for hele året. 

Måltallet for enhetene varierer avhengig av hvilket tjenesteområde som enheten tilhører:  

Administrasjon og støttetjenester:  0 % - 4 % = , 4 % - 6 % =   , mer enn 6 % =   

Skole og Plankontoret:    0 % - 4 % = , 4 % - 6 % =   , mer enn 6 % =   

Helse/omsorg, barnehager, tekniske tjenester: 0 % - 8 % = , 8 % - 10 % = , mer enn 10 % =   

 

Tjenestekvalitet 

Enhetene vil rapportere på fagspesifikke resultater for 2019. Disse kan være ulike fra enhet til enhet, 

men enheter innenfor sammen tjenesteområde rapporterer gjerne på det samme. For eksempel vil 

alle skolene rapportere på læringsresultater.  

Statuslysene indikerer også her om målsettingene er oppnådd. Dersom statuslyset viser , så betyr 

dette at enheten ikke innehar både resultater og målsettinger for 2019.  
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Administrasjon og støtteenheter 

Rådmannen 
 
 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Rådmannen hadde et overskudd på kr 1 372 509,-  Dette skyldes vakante stillings-prosenter deler av 
året og mindre utgifter enn budsjettert til politiker godtgjøring.  
 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  7 248 875    8 621 384    -1 372 509    -15,9%    
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Plan og økonomi 
 
 
 

 
Økonomi 

 

 Budsjettkontroll 
 
 
Plan og økonomi hadde i 2019 et overskudd på 1,1 million kroner. Dette skyldes mindreforbruk på 
skoleskyss.  

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  17 113 356    18 227 329    -1 113 972    -6,1%    
 
 
 
 

 
Medarbeidere 

 
 
 

 

 
Høyt nærvær 
 

Sykefraværet I enheten var 6,3% i 2019. Enheten er liten og det blir derfor store utslag for få personer. 
Fraværet er langtidsfravær som ikke er jobbrelatert. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  6,3%    4,0%    
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Organisasjonsavdelingen 
 
 

 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 
 

 
2019 ble et år der mye var uforutsigbart, og det var vanskelig å holde god budsjettstyring. På grunn av 
kommunesammenslåingen og høyt arbeidspress måtte avdelingen i større grad bruke ekstra 
lønnskostnader i forbindelse med flere oppgaver og økende sykefravær. I tillegg til høyere 
lønnskostnader hadde vi en del arbeidsmiljøutfordringer, noe som genererte et større forbruk av 
Bedriftshelsetjenesten enn planlagt. Avdelingen hadde i utgangspunktet ikke budsjett for ekstraarbeid i 
den omfang vi arbeidet. Likevel var de ansatte fleksible med å overføre mer-tid og ferie til 2020 i den 
grad man hadde mulighet. Faste refusjoner, og overføring av lønnsmidler fra Audnedal gav likevel et 
positivt resultat på slutten av året. Overskuddet skyldes nok også at vi ikke hadde tid eller anledning til 
å bruke budsjettmidler på kurs og kompetanseheving i løpet av året. 

 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  7 718 442    8 058 624    -340 182    -4,2%    
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Medarbeidere 

 
 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Avdelingen hadde i første halvdel av 2019 ingen sykefravær. Til tross for høyt tempo, og mye arbeid, så 
var de ansatte motiverte og engasjerte i arbeidet. Det å holde daglig drift og i tillegg bruke mye tid i 
arbeidsgrupper relatert til den nye kommunen ble likevel etterhvert en medvirkende årsak til at flere 
ble sykemeldt. Arbeidsområdene i Organisasjonsavdelingen er vanskelig å hente inn vikar for å dekke, 
og derfor medførte noens fravær en enda større arbeidsbelastning på de som var igjen. På høsten ble 
det kritisk da vi kom i en situasjon der ingen fast ansatte kunne kjøre lønn. I tillegg var dette en periode 
der det nye lønnssystemet skulle bygges opp, og implementeres. I noen måneder var det behov for å 
oppdatere og vedlikeholde to lønnssystemer, noe som i tillegg til alt det andre var ekstremt krevende. 
Vi fikk etterhvert ressurser fra prosjektet nye Lyngdal, og en ressurs fra et vikarbyrå. Dette, samt viljen 
til å ville være med på å forme den nye arbeidsplassen vår, holdt de fleste i gang. Arbeidsbelastningen 
på de som var igjen ble uansett ekstrem høy ut året. De ansatte i avdelingen og i prosjektet gjorde en 
formidabel innsats for å komme i mål 31.12.19. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  2,9%    4,0%    
 

 

 

 
Tjenestekvalitet 

 

 

 
Rask og effektiv saksbehandling 
 

 
Organisasjonsavdelingen har i 2019 håndtert 60 ulike ansettelsessaker, og skrevet tilbud til 241 nye 
medarbeidere. Av disse var det 219 som takket ja- og resten gikk videre til neste innstilt i vedtaket. 
Hver enkelt ansettelse er en arbeidsom prosess som involverer flere ansatte. Intensjonen er at arbeidet 
vi la ned i forhold til digitalisering og effektivisering skal gjøre dette arbeidet mindre tidskrevende i ny 
kommune. Det er uansett positivt å se at 91 % av de som er innstilt som nummer en til stillingen har 
takket ja til å jobbe i Lyngdal kommune. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall ansettelsessaker på stilling Lyngdal 60 -  
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Antall ansettelsessaker på stilling Audnedal  - -  
Andel som takker ja til stilling i henhold til 
innstilling Lyngdal 

91%  90 %  

Andel som takker ja til stilling i henhold til 
innstilling Audnedal 

-  90 %  

 

 

 

 
Forebyggende HMS arbeid 
 

 
Organisasjonsavdelingen har initiert 4 prosesser i 2019 der vi har bistått arbeidslag i kommunen i 
forhold til arbeidsmiljøet. Dette er snakk om prosesser som har vedvart utover 2 møter- og som har 
krevd engasjement fra flere ansatte. I to (50 %)av disse prosessene har vi i tillegg hatt ekstern bistand 
fra Bedriftshelsetjenesten eller arbeidslivssenteret på NAV. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall arbeidsmiljøprosesser  4 -  
Andel prosesser som inkluderer 
bedrifthelsetjenesten og arbeidslivsenteret 

 50% %  40 %  

 

 

 

 

 
Samarbeid og utvikling 
 

 
Gjennom hele året har vi jobbet i arbeidsgrupper sammen med tillitsvalgte. 
Arbeidsgiverpolitikken, strategier, retningslinjer og avtaler er utarbeidet av grupper bestående av 
arbeidsgiver, rådgivere, tillitsvalgte og verneombud. Disse møtene var satt opp flere ganger i uken- og 
vi kom derfor langt over måltallet vi hadde satt oss for året. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall samarbeidsmøter mellom Rådgivere og 
tillitsvalgte  

- 10,0  

Kompetanseheving gruppe 20,0 10,0  
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IKT 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Hoveddelen av utgiftene gjelder lisens-, vedlikehold og brukerstøtteavtaler knyttet opp mot 
applikasjonsporteføljen, samt driftsutgifter til ekstern IKT-drift og kommunikasjonsløsninger. 
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk. IKT har vektlagt en tett regnskapsoppfølging gjennom året. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  6 366 581    6 800 000    -433 419    -6,4%    
 

 

 
Tjenestekvalitet 

 

 

 
IKT-drift 
 

 
Kontrakten med driftsleverandøren er styrende for omfanget og nivået på supporttjenestene. Avtalen 
regulerer responstiden vedrørende ulike feil (tjenestenivåavtalen). Det inntraff driftsstans (A-feil) to 
ganger i 2019. Feilene skyldtes (1) hardwarefeil på server for fagapplikasjon til helse og omsorg og (2) 
kapasitetsfeil på epostserver. Responstiden knyttet til servicedesken er lavere enn ønsket. 
Løsningstiden har sammenheng med et høyt antall bestillingssaker knyttet til 
kommunesammenslåingen. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall A-feil  2    0    
Andel som får kontakt med telefonsupport hos 
ASPIT i løpet av 2 minutter.  

 73 %  80 %  

Andel supportsaker løst innen 1 arbeidsdag.   30 %  50 %  
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Servicekontor 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten har gjennom hele året hatt godt økonomistyring, og avslutter med et generelt mindreforbruk 
på nær 10 prosent. Dette har blant annet latt seg gjøre ved at en del aktiviteter er blitt dekket inn 
gjennom formidling av eiendomsinformasjon. Uten disse inntektene ville enheten vært nærmere et 
nullsumspill. Refusjoner er blitt benyttet til ekstrahjelp. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  4 537 174    5 026 199    -489 025    -9,7%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Korttidsfraværet har gjennom hele året vært marginalt, og godt under måltallet på 4 prosent. Det 
reduserte nærværet henger sammen med ikke arbeidsrelatert sykefravær, som har vedvart fra juni 
måned og ut året. Det er tatt inn noe ekstra ressurser for å avhjelpe denne tidvis litt krevende 
situasjonen. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  6,9%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Bruk av hjemmesiden 
 

 
Grunnet arbeidet med kommunesammenslåingen og prosjektet med å bygge ny hjemmeside for den 
nye kommunen, har ikke den gamle portalen kunnet bli driftet på normalt nivå. Noe som ble særlig 
merkbart mot slutten av året. Men året sett under ett så viser statistikken at trafikken på hjemmesiden 
har vært jevnt godt, med en måloppnåelse for årets 12 måneder på nesten 98 prosent. Det er vi godt 
fornøyd med, og det viser at hjemmesiden har potensial til å bli den kommuneportalen vi ønsker for 
framtiden. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall treff på hjemmesiden  14 677    15 000    
 

 

 

 
Redusere antall telefonhenvendelser og besøk pa  Servicekontoret 
 

 
På enheten har vi nå gjennom flere år målt fysisk besøk på Servicekontoret og antall 
telefonhenvendelser opp mot trafikken på hjemmesiden. Reduksjonen i antall telefonhenvendelser har 
vært signifikant, mens bruken av hjemmesiden har vært høy. Noe vi leser som at publikum i stadig 
større grad bruker portalen framfor å ringe. Også det fysiske besøket har de siste årene gått nedover, 
men ikke like tydelig som telefontrafikken. Men vi er ikke langt unna målet som er satt på at vi ikke skal 
over 600 skrankehenvendelser i måneden. Publikum blir stadig mer digitale. Og vi må legge enda mer 
til rette for at brukerne skal kunne utvikle digital tjenestekompetanse. Når det gjelder 
telefonhenvendelser har ingen av årets måneder kommet over makstallet på 1800. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall telefonhenvendelser  1 269    1 800    
Besøk på Servicekontoret  645    600    
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Fellestjenesten 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Fellestjenesten har for 2019 et mindreforbruk på ca 250.000,-. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  4 211 406    4 468 538    -257 132    -5,8%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Fellestjenesten har i 2019 hatt noe langtidsfravær. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  3,9%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 

 
Gode rutiner og oppfølging av restanser/saker i arkivsystemet 
 

 
Som en følge av kommunesammenslåingen fra 2020 har arbeidet med å avskrive restanser og avslutte 
saker i kommunens sak-/ arkivsystemet ePhorte pågått jevnlig i hele 2019. Saker som er 
ferdigbehandlet skal avsluttes i det gamle systemet, mens saker som fortsatt er under behandling også 
må avsluttes, for så bli opprettet som sak i kommunens nytt sak-arkivsystem Elements for videre 
behandling. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Redusere antall restanser i ePhorte som er eldre 
enn 3 måneder 

1544    1 000    

Redusere antall saker i ePhorte som er eldre enn 
12 måneder 

13361    8 000    
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Tekniske tjenester og plankontor 

Tekniske tjenester 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Tekniske tjenester fikk i 2019 et mer forbruk på 7,4%. Utgifter til energi og fjernvarme samt kostnadene 
knyttet til vinter- og sommer vedlikehold ble i 2019 høyere enn budsjettert. I tillegg fikk enheten pålegg 
om å utføre tiltak på Å barneskole. 
Enheten har i løpet av 2019 jobbet systematisk med å lukke resterende brannavvik, energimarkering av 
kommunale bygg, utført radonmålinger og kontroll av lekeplasser, sanere vann- og avløpsledninger, 
oppgradere gatelys til ledd lys og vedlikeholde kommunale veier. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  41 451 323    38 593 158    2 858 165   7,4%    
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Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Tekniske tjenester har gjennom hele 2019 hatt lavere sykefravær enn det som er målet. Målet er 8 % og 
i virkeligheten er sykefraværet på 3,7%. I renholdsavdelingen er sykefraværet på 6,1%. Dette skyldes 
tilstedeværende ledelse, tett samarbeid og oppfølgning av ansatte i alle arbeidsrelaterte situasjoner. 
Gjennom medvirkning og involvering har ansatte fått mulighet til å påvirke sin arbeidssituasjon. 
Teknisk har en generelt stabil arbeidskraft, men renholdsavdelingen har ofte behov for vikarer i korte 
og lange perioder. I de fleste tilfellene er ikke fraværet arbeidsrelatert. I de tilfeller det er det, har 
enheten prøvd å tilrettelegge så langt det lar seg gjøre, også med bistand fra NAV og BHT Lister. 
 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  3,7%    8,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Velfungerende avløpsnett 
 

 
Velfungerende vann- og avløpstjenester er viktig oppgave. I enheten jobber vi systematisk med 
oppgradering av vann- og avløpsnettet. Målet i 2019 var å motta åtte klager, vi fikk 25. Dette skyldes 
vannlekkasjer som oppstår på grunn av dårlige ledninger og infrastruktur. Den mest sårbare 
strekningen er fremdeles ut ifra Agnefest til Svennevik. i tillegg mottok vi en del klager på tett kloakk og 
dårlig kommunal ledningsnett. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall mottatte klager fra private  25    8    
 

 

 

 
Økt veivedlikehold 
 

 
Økt vei vedlikehold er høyt prioritert i vår enhet. Målene på veivedlikehold er optimistiske mål, men for 
å få vegene opp i en akseptabel standard bør Lyngdal kommune investere 27 000 000 kr. 
Værforholdene slik som, vind, ekstrem tørke, nedbør påvirker resultantene våre. I 2019 ble 3 km vei re- 
asfaltert. Kantslåing, grøftekosting og grøfte rensk med gravemaskin ble utført i henhold til planen. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Kantslåing  164    150    
Grøftekosting  100    100    
Grøfterensk med gravemaskin  14,0    15,5    

 

 
Kvalitetssikring av vanntilførsel 
 

 
I 2019 har vi oppnådd målene på sanering og registrering. Innen koliforme bakterier ble påvist i 
vannuttakene. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sanering og registrering av VA  2,540    1,825    
Unngå koliforme bakterier i vannuttaket -  0,0    
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Brannsikring av kommunale bygg 
 

 
Brannavvik på Berge barneskole, Bergsakerveien, Stadionveien og Vinkelveien ble lukket. Ikke alle avvik 
er lukket. Branntegninger på samtlige kommunale bygg er oppdatert i 2019. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel brannsikringstiltak av kommunale boliger  80  %  100 %  
 

 

 

 
Enøk Tiltak 
 

 
ENØK Prosjektet er avsluttet og sluttrapporten er utarbeidet og sent inn til Enova. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Installering av LED- lys  100,0  %  100  %  
 

 

 

 
Effektivisere renholdstjenesten 
 

 
Digitale renholdspaner og arbeidsplaner for de fleste bygg er tatt i bruk. Renholdssoner er installert 
sliksom planlagt. Effektivisering er under vurdering. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Oppdatere datablader 30,0 % 80,0 %  
Effektivisere driften i bygg hvor renholdssoner er 
installert 

- 10,0 %  
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Plankontor 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Ser en på året under ett har plankontoret et negativt avvik på 30,3%, noe som tilsvarer et merforbruk 
på ca. kr.537 000,- i forhold til revidert budsjett. Dette skyldes delvis konsulentutgifter knyttet til 
flomsonekartlegging.  
Selvkosttjenestene har gått vesentlig bedre i 2019 enn i 2018 på grunn av prisjusteringer i 
gebyrregulativet for 2019, samt mer stabil bemanningssituasjon. Vi nådde likevel ikke helt opp til 
budsjetterte inntekter (inklusive indirekte kostnader i andre enheter) i forhold til selvkost byggesak. Vi 
har igjen justert gebyrene i nytt gebyrregulativ for Plan- og bygningsloven. Vi vil følge med på hvilket 
utslag dette gir i forhold til selvkost, og justere om nødvendig.  
For kart og oppmåling hadde vi noe overskudd som blir satt på fond. For plansak nådde vi målet om at 
ca. 60% av utgiftene dekkes inn av gebyrer, jf. regelverk om at kommunen overtar planen etter 1. gangs 
politisk behandling. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  2 309 529    1 772 109    537 420    30,3%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

Sykefraværet et innenfor målsetning på 4%. Vi jobber kontinuerlig med arbeidsmiljø for å få høyest 
mulig trivsel og lavest mulig sykefravær. Dette gjenspeiles i tiltak lagt inn i årsplanen 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  2,1%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Effektiv og god byggesaksbehandling 
 

 
Vi fører månedlig statistikk på byggesak. Statistikken viser at gjennomsnittlig behandlingstid på 3 ukers 
saker og 12 ukers saker er innenfor frister, og for 12 ukers saker har vi gjennomsnittlig gode marginer. 
Dette er en svært stor forbedring sammenlignet med 2018, hvor resultatene var betydelig dårligere. 
Dette er takket være et svært godt fungerende saksbehandlerteam på byggesak. Det har likevel glippet 
for oss på noen frister, selv om overskridelsene i hovedsak er små. Her har vi noe å gå på. Vi har et mål 
om 100% på frister, mens vi i 2019 ligger på 85%. Spesielt i starten av året hadde vi en del "arvesaker" 
med noe kompleksitet, fra saksbehandlere som sluttet. Disse drar statistikken ned. Vi var i tillegg 
underbemannet frem til juni 2019 når vi fikk vår siste fast ansatte på byggesak.  
På slutten av året ble det mye "ryddearbeid" for å kunne lage historisk base av det gamle 
saksbehandlingssytemet før kommunesammenslåing. Dette var et krevende arbeid som tok mye 
ressurser fra alle på plankontoret. 
 
Indikatoren for andel komplette byggesaker som kommer inn, viser at kun 54% av søknadene er 
komplette. Dette gjør veien til et vedtak kronglete. Så lenge vi ikke har gode systemer som "filtrerer ut" 
feil er det lite vi kan gjøre med dette. Til tross for informasjon og opplæring gjennom 
saksbehandlingen, ser dette ikke ut til å bedre seg. For enkle byggesøknader uten ansvarsbelegning, vil 
det i løpet av 2020 komme på plass et digitalt søknadssystem på hjemmesiden, Bygglett levert av 
Norkart. Her vil søker bli veiledet på en god måte gjennom søknadsprosessen, og vi har tro på at dette 
vil gi en gevinst av mye bedre søknader som kan behandles raskere. Indikatoren for andel komplette 
byggesaker vil kunne gå opp på grunn av dette.  
For tjenesteområdene Plansaksbehandling, Matrikkel / deling og Landbruk har vi ikke konkrete tall å 
vise til, siden vi ikke fører statistikk ut over Kostra rapportering. Dette på grunn av at det er få 
saksbehandlere og færre saker. Vi har dermed god kontroll og god dialog med "kundene".  
For plan er saksbehandlingstid veldig avhengig av om hvordan konsulent håndterer fremdrift. Vi 
opplever få klager i forhold til disse tjenestene. Landbruk rapporterer /behandler for en stor del i 
nasjonale systemer hvor det er fastsatte frister gjennom året.  
I forhold til kommunens eget planarbeid har vi i 2019 sluttført kommunedelplan for Bergsakerheia som 
legger til rette for en betydelig boligutvikling samt næring - masseuttak. Vi har i tillegg sluttført 
gatebruksplanen for sentrum og en friluftskartlegging for hele kommunen. Plankontoret har også vært 
mye involvert i planlegging av ny E39. 
Vi har jobbet mye med en oppdatering av planregisteret og oppdaterte planer i kartsystemet i 2019. 
Dette vil sluttføres i 2020 og vil gi gevinst for saksbehandlere på alle områder i virksomheten samt for 
konsulenter og utbyggere. 
I løpet av første halvår 2020 vil tjenesten "min eiendom" komme på plass på nettsiden. Her vil det bli 
samlet eiendomsopplysninger, kartutsnitt fra Kommunekart, kommunale avgifter og saksdokumenter 
knyttet til den enkelte eiendom. Dette vil være en innloggingstjeneste for registrert eier av 
eiendommen, men det vil også bli en versjon for intern bruk i kommunen. Vi antar at dette vil gjøre 
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veiledningsbehovet mindre og i veiledningssituasjon vil det være mye mer effektivt å finne frem til 
opplysninger man trenger. Den kan også bidra til å gjøre saksbehandling på plankontoret mer effektiv. 

 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel komplette byggesøknader  54 %  90 %  
Saksbehandlingstid, byggesak i samsvar med PBL (3 
ukers sak). IG, ferdigattest og midl. brukstillatelse 
er unntatt 

 23    21    

Saksbehandlingstid, byggesak som krever 
dispensasjon eller hvor det foreligger 
nabomerknader (12 ukers sak) 

 62    84    

Andel saker der saksbehandlingsfristen er 
overholdt jf. kategorier over 

 85 %  100 %  
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Oppvekst 

Felles barnehage 
 

 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten gikk med et betydelig overskudd på ca kr 2 211 000,-. Dette skyldes i all hovedsak mindre 
tilskudd til private barnehager enn budsjettert.   

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  50 515 365    52 726 268    -2 210 903    -4,2%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Enheten nådde ikke målsettingen. Fraværet er økt med 2,6% fra 2018.Fraværet er ikke arbeidsrelatert. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  8,6%    8,0%    
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Nygård 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten gikk med noe overskudd i 2019. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  15 456 169    15 655 020    -198 851    -1,3%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Med sykefravær på 5% reduserte vi fraværet fra 2018 med 3,4% og er greit under målsettingen på 8%. 
Gjennom hele året jobber vi målrettet med arbeidsmiljøet og den fysiske belastningen det er å jobbe i 
barnehagen. Vi har gjennom flere år investert i ulike hjelpemidler som kan forenkle hverdagen og er 
stadig på jakt etter nye. Når vi har hjelpemidlene, bruker vi også tid og ressurser på å få alle ansatte til 
å bruke utstyret, også før de får helse utfordringer.  
Vi jobber også aktivt for å få et godt arbeidsmiljø. Det er viktig at vi som personalgruppe også gjør 
andre ting enn bare jobbrelaterte arbeidsoppgaver. Ofte er det ikke så mye som skal til, men det er 
viktig at vi ser hver enkelt ansatt og verdsetter de på ulike måter. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  5,0%    8,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 
Spra k 
 

 
Vi bruker TRAS som et pedagogisk observasjons verktøy for å observere barns språkutvikling. På den 
måten vil vi kunne få en indikator på om vi har et godt språklig miljø i barnehagen. Vi har satt som mål 
at alle barna skal ha minst 85% skår ut fra det som forventes av dem. 
I år klarte vi ikke denne målsettingen for noen av gruppene og det samsvarer med tidligere års 
resultater og årsaken er også den samme som tidligere. Det er i hovedsak de 
flerspråklige/minoritetsspråklige barna som ikke klarer 85%. De fleste av disse barna begynner ikke i 
barnehagen før i 3-4 års alderen og kan lite eller ingenting norsk når de starter. Erfaringen våre er at jo 
tidligere disse barna starter i barnehagen, jo bedre norskkunnskaper får de. Vi tilrettelegger og har 
egne opplegg for disse barna slik at vi klarer å ruste dem så godt vi kan før skolestart.  
For de yngste barna kan vi ikke se like klart skille på flerspråklige og minoritetsspråklige barn, da de 
aller flest av disse barna ikke har mye språk når de starter. I denne aldersgruppen ser vi også større 
skille på om barnet er født tidlig eller sein på året og om hvor lenge det de har gått i barnehagen, 1 
eller 2 år. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel 5 åringer som har gjennomført TRAS  100 %  100 %  
Andel 5 åringer med minst 80% score på TRAS -  85 %  
Andel 3 åringer som har gjennomført TRAS innen 
overgang ny avdeling 

 100 %  100 %  

Andel 3 åringer med minst 80% score på TRAS 
innen overgang til ny avdeling 

 89 %  85 %  

 

 

 

 
Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid 
 

 
Hver måned har ledelsen og pedagogiske lederne samarbeidsmøte sammen med Pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT) og fra i høst også med helsesøster. Hovedmålet med disse møtene er at vi 
kan ta opp utfordringer vi har på individ eller systemnivå, så tidlig som mulig for å hjelpe barn. I år har 
vi hatt nok av "saker" å diskutere og vi opplever disse møtene som veldig konstruktive, vi får flere 
fagpersoners synspunkter og vi kan ha faglig gode diskusjoner. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall barn som er drøftet i pedagogisk team -  20    
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Barnehagens læringsmiljø 
 

 
Barnehagens læringsmiljø omfatter personalet og vår kompetanse. 2018 var et annerledes år for oss i 
Nygård da mye av tiden vår gikk med til utbygging og renovering og praktiske oppgaver knyttet til dette 
arbeidet. 2019 har derimot vært et godt år for oss hvor vi har kunnet jobbe mer med det pedagogiske 
og oppgaver knyttet til rammeplanen. Alle pedagogiske lederne deltok på opplæring over flere 
samlinger hvor rammeplanen og leder rollen for dem var et tema. Alle ansatte fikk også delta på en 
planleggingsdag hvor ny rammeplan ble oppsummert og hva den betyr for alle ansatte.  
Vi jobbet også store deler av våren med fagområdet mat og måltid. Hva betyr det som står i 
rammeplanen for oss, må vi endre våre rutiner og trenger vi ny kunnskap. Dette fagområdet ble 
avsluttet med et praktisk mat kurs for alle ansatte. Ny kunnskap ble tillært og vi endret på våre mat og 
måltidsrutiner. Høsten hadde vi fokus på hva er pedagogisk dokumentasjon.  
Vi tillærte oss ny kunnskap og vi så på hvordan gjør vi det i dag og hva må vi endre. I den forbindelse 
inngikk vi også et samarbeid med Lister kompetansesenter hvor de nå i etterkant av teorien skal se på 
hvordan gjør vi det egentlig i praksis. Må vi endre oss og gjøre ting annerledes.  
Under barnehagens læringsmiljø har vi et område som omhandler minoritets språklige foreldre. Vi har 
sett at det kanskje kan være vanskelig for dem å få med seg informasjon som gis i større forsamlinger, 
da de har språkutfordringer.  
I 2019 har vi ut fra den foreldregruppen som vi har, ikke hatt egne møter for dem. Vi har vært oss 
veldig bevisste på at vi bruker tolk når vi har foreldresamtaler med dem, vi kan da både gi individuelle 
beskjeder, men også felles informasjon. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Økt kompetanse i forhold til barnehagens 
læringsmiljø 

-  85 %  

Antall nye rutiner tatt i bruk som følge av 
kompetansehevingen 

- -  

Antall møter som er spesielt tilrettelagt for 
minoritets språklige foreldre 

-  10    

Antall kurs/møter hvor rammeplan og barns 
læringsmiljø er tema 

-  15    

 

 

 

 
Barnehageundersøkelse 
 

 
Svarprosenten på undersøkelsen var i år 83,87%, noe vi er godt fornøyd med. Når vi har så høy 
svarprosent gir det oss et reelt bilde på hva foreldrene mener om barnehagen. Resultatene viser oss at 
foreldrene i det store og hele er godt fornøyd med barnehagen, vi skårer høyt på viktige områder som 
trivsel, utvikling og tilfredshet. (Høyest skår en kan få er 5.0.) 
På bakgrunn av forrige års brukerundersøkelse valgte de ulike avdelingene seg ut to områder hver som 
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de skulle jobbe ekstra med dette året. Alle fikk ved årets undersøkelse lik eller bedre skår på sine 
områder. Tallene som vises her i oversikten er totalt for barnehagen og også disse tallene viser at på 4 
av 5 områder har vi lik eller bedre skår i år. På et område - "relasjon mellom barn og voksne" har vi en 
nedgang på 0,1%. Vi opplever til tross for det så har vi en skår på 4,7 som i seg selv er veldig bra, men 
likevel en nedgang som vi jobber videre med. Sammenligner vi oss med andre barnehager i Lyngdal 
eller i Vest -Agder ligger vi likt eller rett over på alle områder. Det er også en bekreftelse for oss at vi er 
på høyde med andre barnehager. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Ute og innemiljø  4,5    4,5    
Relasjon mellom barn og voksen  4,7   4,8  
Barnets trivsel  4,8   -  
Informasjon  4,4    4,4    
Barnets utvikling  4,7   -  
Medvirkning  4,5    4,4    
Henting og levering  4,6    4,5    
Tilvenning og skolestart  4,6   -  
Tilfredshet  4,8   -  
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Lyngtua 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Barnehagen går med planlagt overskudd 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  14 116 348    15 701 088    -1 584 740    -10,1%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Det er fortsatt høyt fravær. 
Tiltak: det er iverksatt flere systematiske tiltak som eks. nærværsteam 
Tema: forebygging, tett oppfølging av kort tidsfravær og langtidsfravær. Samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret og NAV. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  11,7%    8,0%    
 

 

  

222



Vi Vil – Vi Våger  Lyngdal Kommune 

– 28 – 

 
Tjenestekvalitet 

 

 

 
Barns medvirkning 
 

 
Det er gjennomført barne samtaler og satt inn tiltak Det er høyt fokus på barns medvirkning. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel gjennomførte tiltak etter barnesamtalene og 
barns medvirkning 

100 %  100 %  

Antall planlagte og gjennomførte samtaler med 
barn født i 2013 

100 % 100 %  

 

 

 

 
Spra k 
 

 
Alle skolebarna har gjennomført TRAS. Vi bruker TRAS som er et pedagogisk observasjons verktøy for å 
observere barns språkutvikling. Vi har som mål at 85% av barna skal ha minst 80 % skår, for at vi kan si 
at barnehagen har et godt språklig miljø. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel førskolebarn som har gjennomført TRAS  100 %  100 %  
Andel førskolebarn med minst 80% score på TRAS -  85 %  
Andel 3 åringer som har gjennomført TRAS innen 
overgang ny avdeling 

-  100 %  

Andel 3 åringer med minst 80% score på TRAS 
innen overgang til ny avdeling.  

-  100 %  

 

 

 
Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid 
 

 
Vi har hatt som mål og drøfte 2 saker pr møter. Det er tatt opp 19 saker pr 10 møter. Det er ikke blitt 
drøftet to barn, da vi har hatt større fokus på systemsaker i tillegg til enkeltbarn. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall barn som er drøftet i pedagogisk team -  20    
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Barnehagens læringsmiljø 
 

 
All møtevirksomhet til Lyngtua barnehage har rammeplan eller læringsmiljø som tema på ulike måter. 
Barnehagen har stor satsing på relasjonsarbeid med bar, foreldre og ansatte 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall kurs/møter hvor rammeplan og barns 
læringsmiljø er tema 

- -  

 

 

 

 
Barnehageundersøkelse 
 

 
Barnehagens undersøkelse skal tas opp i samarbeidsutvalget på nyåret og sette nye tiltak. Det skal 
settes tiltak på punktene: Informasjon og medvirkning. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Ute og innemiljø  4,4   4,2  
Relasjon mellom barn og voksen  4,4   4,4  
Barnets trivsel  4,8   4,8  
Informasjon  3,9   4,3  
Barnets utvikling  4,7   4,7  
Medvirkning  4,3   4,5  
Henting og levering  4,4   4,5  
Tilvenning og skolestart  4,5   4,5  
Tilfredshet  4,6   4,6  
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Felles skole 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Felles skole har i 2019 et merforbruk på kr 1 106 029,-. Dette skyldes større utgifter enn budsjettert for 
å betale for elever fra Lyngdal som er gjesteelever i andre kommuner.   

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  5 767 279    4 661 250    1 106 029    23,7%    
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Berge barneskole 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Berge barneskole hadde i 2019 et underskudd på 258 951 kroner. Det er vanskelig for meg å peke på 
noen helt klare årsaker til dette overforbruket, men slik jeg ser det i budsjettet så er det en 
kombinasjon av flere årsaker. I oktober 2019 gikk Berge barneskole med et godt overskudd og da 
foretok vi noen små-investeringer. Da det ble oppdaget at regnskapet for Berge barneskole lå inne med 
feil tall, ble økonomien til skolen en del annerledes. Vi innførte da innkjøpsstopp. I tillegg hadde vi noe 
sykefravær som fører til vikarutgifter. Vi har også i løpet av høsten fått nye elever som trenger ekstra i 
forhold til språkopplæring. Her har vi måtte ansette noen på 3 måneders-kontrakt på grunn av elevenes 
rettigheter. I tillegg fikk vi noe mindre enn forventet på refusjoner fra Imdi. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  32 274 020    32 015 069    258 951    0,8%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Berge barnskole hadde et samlet sykefravær på 4,9% i 2019. Dette er en nedgang fra året før og det er 
vi godt fornøyd med. Samtidig ser vi at vi ligger 0,9% over målet vårt, så vi vil jobbe videre med å 
komme ned på antall sykemeldte gjennom ulike former for tilrettelegging og forebyggende arbeid. På 
statistikken ser vi at antall sykemeldte er betydelig høyere på vårparten enn på høsten, og slike trender 
er med på å påvirke vårt forebyggende arbeid. Hele personalet har vært gjennom et kurs som heter 
"Sykemelding i moderne tid". Dette ble en svært positiv opplevelse og også en tankevekker i forhold til 
egne tiltak man kan gjøre for å forebygge egen helse. Vi har også, i samarbeid med verneombudet, 
egne trivselstiltak som vi håper kan føre til bedre psykisk helse og økt motivasjon for arbeidet vi skal 
utføre. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  4,9%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Gode læringsresultater - Nasjonale prøver 
 

 
Årets resultat på nasjonale prøver er som forventet når vi ser dette opp mot kartleggings-prøvene som 
klassene har hatt på 1. til 3. trinn. Vi er fornøyd med å ligge på landsgjennomsnittet i lesing og i og med 
at dette er kommunens og skolens satsingsområde er det godt å se at arbeidet vi legger ned i dette gir 
resultater. 
Nasjonale prøver i regning og engelsk er vi ikke fornøyd med selv om det var forventet. Vi har denne 
høsten hatt en nedgang sammenlignet med fjoråret. I fjor hadde vi et meget godt resultat på 50 i 
regning og 51 i engelsk så vi er selvsagt ikke fornøyd med en nedgang. Vi jobber kontinuerlig på alle 
trinn for å heve læringsnivået i alle fag, men vi har et spesielt fokus på lesing, regning, engelsk og 
digitale ferdigheter. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 5.trinn  50    50    
Regning 5. trinn  48    51    
Engelsk 5.trinn  47    50    

 

 

 

 
Gode læringsresultater - Kartleggingsprøver  
 

 
Resultatene på kartleggingsprøvene fra Udir viser at vi har noen utfordringer i forhold til 1. trinn. 
Vi ønsker å få opp læringsnivået her og har i 2019 satt inn to kontaktlærere på hvert trinn i stedet for 
en kontaktlærer. Vi deler også elevene inn i mindre grupper. Ledelsen jobber tett på sammen med 
lærerne og fagarbeiderne for å finne effektive læringsmetoder. Vi har også stort fokus på 
relasjonsbygging da vi vet at relasjonen mellom lærer og elev har stor innvirkning på læring og 
motivasjon.  
Klasseledelse er også noe vi jobber med kontinuerlig for å ha et mest mulig trygt klassemiljø og dermed 
legger vi til rette for økt læringsnivå. Vi jobber også kontinuerlig med tilpasset opplæring for den 
enkelte elev i tillegg til at vi har tidlig-innsats-grupper og lesekurs på 1. og 2. trinn. Resultatene på 2. og 
3. trinn er tilfredsstillende, men vi jobber for å øke dette resultatet ytterligere. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 1. trinn  55 %  75 %  
Lesing 2. trinn  93 %  75 %  
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Lesing 3. trinn  87 %  75 %  
Regning 1. trinn  49 %  75 %  
Regning 2. trinn  74 %  75 %  
Regning 3. trinn  87 %  75 %  

 

 

 
Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen 
 

 
Berge barneskole arbeider kontinuerlig og systematisk for at alle elevene skal oppleve å være en del av 
et inkluderende, trygt og godt skolemiljø. Vi har et stort fokus på viktigheten av alle elever og 
foreldre/foresatte alltid skal bli tatt på alvor når de varsler om uønsket adferd, krenkelser eller 
mobbing. Alle ansatte på Berge barnskole jobber bevisst for å forebygge krenkende hendelser ved blant 
annet å være synlige, tydelige, støttende og omsorgsfulle voksne med god evne til relasjonsbygging. Vi 
jobber forebyggende med hvert enkelt klassemiljø og jobber systematisk for å kartlegge elevenes 
sosiale nettverk i klassen. Vi har god hjelp av kartleggings-verktøyet "Spekter" og jobbet systematisk 
med resultatene fra i høst og sammenligner disse med resultatene vi nettopp har fått. Resultatene her 
viser at en del av den innsatsen vi har lagt ned i elevenes skolemiljø har hatt god effekt. Samtidig ser vi 
også at vi fremdeles må jobbe videre med noen av sakene. Vi jobber kontinuerlig rundt bevisstgjøring 
rundt det å være en god, våken og observant vakt. I tillegg har vi satt inn del en vakter som vi kaller 
"sosial treningsvakt".  
Elevundersøkelsen fra november 2019 viser at vi har svært lite mobbing på skolen vår akkurat nå. Det 
er høy grad av trivsel, både i friminuttene og også i timene. Dette anser vi som et resultat av det 
systematisk arbeidet lærerne og fagarbeiderne har jobbet med det siste året. Elevundersøkelsen viser 
også at elevene opplever det trygt og godt på skolen. De har ikke blitt mobbet av medelever og de har 
heller ikke mobbet andre.  
Undersøkelsen viser også at elevene er fornøyd med lærerne/fagarbeiderne og de er også stort sett 
fornøyd med foreldrene sitt engasjement i forhold til skolearbeid. Selv om vi har gode resultater på 
trivsel og godt læringsmiljø betyr ikke det at vi ikke har utfordringer på skolen. Vi har fokus på å videre 
systematisk arbeid rundt læringsmiljøet, trivsel, krenkelser og mobbing.  
Skolens elevråd og foreldreutvalget er viktige samarbeidspartnere i arbeidet som omhandler elevenes 
skolemiljø. Vi ser det som en viktig oppgave å tidlig legge til rette for at elevene skal oppleve at de blir 
involvert og får mulighet til medvirkning. I tillegg blir også foreldreutvalget, elevrådet, skolens 
plangruppe, tillitsvalgte, lærere og fagarbeider engasjert i arbeidet med resultatene fra 
elevundersøkelsen. Skolen jobber videre med at elevene skal ha en opplevelse av at de er en del av et 
trygt og godt læringsmiljø og at de opplever at de har undervisning som gir dem passende faglige 
utfordringer. Vi jobber bevisst for å for å skape en læringskultur hvor elevene opplever det trygt og 
godt å uttrykke seg muntlig, hvor elevene har gode relasjoner seg imellom og hvor lærer og elev har 
god relasjon med hverandre. Det jobbes kontinuerlig med arbeidsro og det framheves at det viktig å 
gjøre sitt beste og at det er lov å gjøre feil. Skolen har planer for god klasseledelse som skal følges av 
alle ansatte. Det jobbes også med konstruktive tilbakemeldinger til elevene som skal gi dem en følelse 
av mestring og videre utvikling. I vårt videre arbeid vil vi vektlegge motivasjon for skolearbeidet, 
elevenes medvirkning og vurdering for læring som områder vi ønsker å heve oss på i 
elevundersøkelsen. 
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Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Trivsel  4,3   -  
Hjem - skole  4,3   -  
Støtte fra lærerne  4,5    5,0    
Faglig utfordring  4,1   -  
Vurdering for læring  3,9    4,5    
Læringskultur  4,2    4,5    
Mestring  4,0   -  
Motivasjon  3,6   -  
Elevdemokrati og medvirkning  3,7   -  
Felles regler  4,6   -  
Mobbing på skole (fra 2018).  * -  

*Tall er unntatt offentlighet 

 

 

 
Redusere behovet for spesialundervisning 
 

 
Skolen har jobbet langsiktig og systematisk for å redusere behovet for spesialundervisning og årets 
resultat gjenspeiler seg i dette arbeidet. Vi jobber mot at skolen blir så god på tilpasset opplæring at vi 
kan redusere vårt behov for spesialundervisning på bakgrunn av at vi treffer elevenes kompetanse og 
mestrer å løfte dem opp til neste nivå uten behov for spesialundervisning. Vi har styrket 1. trinn med to 
pedagoger i hver klasse, det er 22 elever i hver klasse. Når de begynner i 2. klasse fanger vi opp dem 
som strever litt ekstra og gir dem tilpasset undervisning i en kortere periode. 
Vi ønsker å fortsette og øke vår kompetanse innenfor området tilpasset opplæring. Gjennom 
samarbeidet vi har med PPT i skolens "pedagogiske team" ønsker vi å øke kvaliteten på tilpasset 
opplæring både på individ og systemnivå. Vi bruker pedagogisk team i arbeidet med å øke 
kompetansen hos lærerne gjennom veiledning, faglig og metodisk støtte og gjennom pedagogiske 
refleksjoner. I tillegg er det flere lærer som til neste skoleår ønsker etterutdanning på tidlig innsats og 
begynneropplæringen. Vi er godt fornøyd med resultatet og jobber for videre nedgang i andelen elever 
med spesialundervisning. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Spesialundervisning  5,5 %  7,0 %  
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Gode rutiner og oppfølging 
 

 
Skolens ledelse har fått inn 81 meldinger om uønsket adferd i 2019. Skolen har gode rutiner for 
hvordan vi håndterer både innmeldingene og oppfølgingsarbeidet rundt disse elevene. Hver sak blir 
behandlet i en gruppe som vi kaller "skolemiljø-gruppa". Her sitter rektor, sosiallærer/inspektør. I 
gruppen blir det fordelt hvem som skal ta ansvaret for videre oppfølging. Dette oppfølgingsarbeidet tas 
nok en gang opp i skolemiljø-gruppen fram til saken er løst. På Berge barneskole er vi opptatt av å ta 
hver enkelt hendelse som omhandler krenking, mobbing eller uønsket adferd på alvor. Vi er pålagt 
dette under opplæringslovens §9A og dette er et stadig pågående arbeid. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall meldinger om krenkende adferd til rektor  81   -  
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Kvås skole 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten har et stort budsjettavvik. Året har vært utfordrende med mye korttidsfravær som skyldes 
ansatte som har vært hjemme med syke barn og egen sykdom. Enheten har også hatt flere ansatte 
med langtidsfravær. En enhet med få ansatte er sårbar. Når ansatte er borte, er det få i personalet å 
spille på. En har vært nødt til å ta inn vikarer. Ulike ting har også krevd ekstra ressurser. Rektor har vært 
mye borte på møter. Antall møter har økt i forbindelse med kommune-sammenslåingsprosessen. I slike 
tilfeller får rektors stedfortreder en godtgjørelse for å ha ansvaret for skolen. Rektor har også litt 
undervisning. Når vedkommende er borte, må en ofte ha vikar. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  5 678 712    5 348 173    330 539    6,2%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Enheten har høyt sykefravær. Fraværet skyldes ansatte som er hjemme med syke barn og noen med 
langtidsfravær. Fraværet kan ikke relateres til arbeidsmiljøet. Ansatte trives på jobb. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  9,7%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Gode læringsresultater - Nasjonale prøver 
 

 
Enheten hadde gode resultat på de nasjonale prøvene i lesing og regning, men noe under målsettingen 
i engelsk. Det jobbes godt allerede fra elevene går i 1.klasse med at det enkelte barn skal tilegne seg de 
grunnleggende ferdighetene i lesing, regning og engelsk. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 5. trinn  54    52    
Regning 5. trinn  54    52    
Engelsk 5. trinn  48    52    

 

 

 

 
Gode læringsresultater - Kartleggingsprøver  
 

 
Enheten hadde tilfredsstillende resultat på kartleggingsprøvene. Det jobbes systematisk og grundig fra 
begynnelsen av 1. klasse med begynneropplæringa i lesing og regning. Lærer har tett oppfølging av 
elever som blir hengende etter. Skolen har rutiner på hva som skal gjøres, hvis slikt skjer. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 1. trinn  100 %  75 %  
Lesing 2. trinn  83 %  82 %  
Lesing 3. trinn -  83 %  
Regning 1. trinn  100 %  75 %  
Regning 2. trinn  83 %  82 %  
Regning 3. trinn -  80 %  
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Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen 
 

 
Et kontinuerlig fokus på at det enkelte barn har et godt og trygt skolemiljø er viktig. Det jobbes hver 
dag med dette. Den ansatte og vikarer har fra dag en fått opplæring i rutiner og hvordan en skal 
forholde seg i skolehverdagen i forhold til dette. På personalrommet er et oppslag som heter 
"Dokumentert opplæring". Der står en konkret, spissa smørbrødliste over hva den enkelte må sette seg 
inn i, og hva som skal gjøres hvis det oppstår en mobbesituasjon. Samtidig må den enkelte skrive under 
på at vedkommende har satt seg inn i dette. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Trivsel  4,1   -  
Hjem - skole  4,6   -  
Støtte fra lærerne  4,6    4,5    
Faglig utfordring  4,1   -  
Vurdering for læring  4,3   4,5    
Læringskultur  4,5  -  
Mestring  4,3   -  
Motivasjon  3,8  -  
Elevdemokrati og medvirkning  4,1   -  
Felles regler  4,7   -  
Mobbing på skole (fra 2018). *  7,2  %  

*Tall er unntatt offentlighet 

 

 

 
Redusere behovet for spesialundervisning 
 

 
Enheten hadde ikke elever med spesialundervisning vårhalvåret 2019, men har fra høsten 2019. Skolen 
har et godt system for å fange opp elever som blir hengende etter, og deretter sette i gang tiltak. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Spesialundervisning  0,0 %  2,0 %  
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Å barneskole 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten hadde et mindreforbruk i 2019. Men enheten hadde hver måned frem til november 2019 et 
merforbruk, og lå lenge an til å gå med underskudd jmf månedlige budsjettkommentarer. Men i 
desember ble dette utjevnet pga at en post som ikke hadde blitt fordelt på alle årets måneder, kom inn 
i budsjettet. Den var på ca 600 000.- I tillegg fikk vi noe refusjon for elever som gjorde at vi ikke gikk 
med underskudd. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  22 980 486    23 164 143    -183 657    -0,8%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Vi nådde ikke målsettingen om et sykefravær på 4 % eller mindre, men endte litt over. Men 
sammenlignet med fjoråret, hvor sykefraværet var mye høyere, er vi nå tilbake mer der vi har vært de 
siste årene om vi altså ser det i et lengre perspektiv. Særlig høsten 2019 ble utfordrende mht 
vikarsituasjonen. Vi hadde flere ansatte som ble operert eller ventet på operasjon, og som da var borte 
fra hele stillingen sin. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  5,0%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Gode læringsresultater - Nasjonale prøver 
 

 
Resultatene på Nasjonale prøver er fortsatt ikke der vi skulle ønske. Vi fortsetter å jobbe for å tilpasse 
opplæringen til den enkelte elev best mulig. Digitale hjelpemidler brukes i den utstrekning vi har det 
tilgjengelig, med det er dessverre litt begrenset. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 5.trinn  46    50    
Regning 5. trinn  44    50    
Engelsk 5.trinn  46    50    

 

 

 

 
Gode læringsresultater - Kartleggingsprøver 
 

 
Kartleggingsresultatene for 1.-3. trinn fra våren 2019 varierte veldig mellom trinnene og også på 
trinnene. Vi er veldig fornøyd med resultatene på 3. trinn. Det er et stort kull, men det har få elever 
med spesialundervisning. Dette trinnet deltok også i Two teachers- prosjektet fra 2016-2018. Kanskje 
kan de gode resultatene, med få elever under bekymringsgrensa, delvis skyldes deltakelse i prosjektet 
som innebar ekstra lærerstøtte i norsktimene og en raskere bokstavinnlæring. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 1. trinn  53 %  75 %  
Lesing 2. trinn  41 %  75 %  
Lesing 3. trinn  87 %  75 %  
Regning 1. trinn  68 %  75 %  
Regning 2. trinn  67 %  75 %  
Regning 3. trinn  84 %  75 %  
Engelsk 3. trinn  91 %  75 %  
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Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen 
 

 
Elevundersøkelsen ble gjennomført på 6. og 7. trinn i løpet av desember 2019. Alle resultatene er fire 
eller bedre. Det er veldig bra og over det nasjonale gjennomsnittet. Resultatene viser at eleven trives 
og at der er god arbeidsro i timene, at de opplever å få hjelp fra lærerne og støtte fra foreldrene. På 
elevdemokrati og medvirkning skårer vi høyere enn de siste par årene, men vi ønsker likevel at dette 
tallet hadde vært høyere.  
Elevene opplever i varierende grad at de er med og bestemmer arbeidsmåter og vurderer eget arbeid. 
Elevmedvirkning er også et av satsingsområdene i Fagfornyelsen som skal gjelde fra 01.08.20. De nye 
læreplanene som kommer med Fagfornyelsen fremhever den aktive og medvirkende elev som en viktig 
faktor for at eleven skal øke læringsutbyttet sitt. Den laveste skåren i elevundersøkelsen gir elevene på 
det fysiske arbeidsmiljøet. 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Trivsel  4,7  -  
Støtte fra lærerne  4,8   4,5    
Hjem - skole  4,7   -  
Faglig utfordring  4,3   -  
Vurdering for læring  4,2    4,1    
Læringskultur  4,3   4,1    
Mestring  4,0   -  
Motivasjon  4,2   -  
Elevdemokrati og medvirkning  4,2   -  
Felles regler  4,7   -  
Mobbing på skole (fra 2018). * -  

*Tall er unntatt offentlighet 

 

 

 
Spesialundervisning 
 

 
Høsten 2019 fikk vi flere elever med spesialundervisning. Elevantallet totalt ved skolen økte også. Vi 
har flere elever som vi har tiltaksplaner på og som har egne ukeplaner, men ikke trenger 
spesialundervisning fordi de klarer å nå kompetansemålene med tilrettelegging i klassen. Vi jobber for 
at så mange elever som mulig skal klare kompetansemålene med tilpasset opplæring. Elever som har 
behov for en annen organisering, for eksempel i liten gruppe, kommer også inn under 
spesialundervisning, selv om de klarer kompetansemålene. Men vi har flere elever som krever tett 
oppfølging 1:1 gjennom hele skoledagen. Dette er ressurskrevende og utfordrende med hensyn til å ha 
tilfredsstillende kompetanse til å kunne gi disse elevene den opplæringen de har rett på. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Spesialundervisning  7,3 %  7,0 %  
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Gode rutiner og oppfølging 
 

 
Dette året hadde vi litt færre meldinger til rektor om krenkende atferd. Vi har mange voksne ute i 
friminuttene som følger med og griper inn. Alle ansatte har minst en gang levert inn skjema til rektor. Vi 
har ellers hatt en del avvik fra ansatte på det fysiske arbeidsmiljøet på skolen og på SFO - bygget. BHT 
har bistått og blant annet målt etterklangen på SFO og bekreftet at den er altfor høy. Vi har også fått 
avvik på lærernes arbeidsrom; at de til tider er altfor kalde eller at lufta er for dårlig. BHT gjennomførte 
luftmålinger i flere rom. Resultatene viste at lufta var for dårlig på eksempelvis personalrommet, 
arbeidsrommene, i enkelte klasserom samt rommet i idrettshallen som ikke er tatt i bruk enda. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall meldinger til rektor ved krenkende adferd  64   -  
Meldte avvik Å barneskole - 2,0  
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Årnes skole 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten gikk i balanse ved årets slutt med en god positiv margin. Vi er fornøyd med at vi greide å holde 
oss innenfor budsjettet. Vi har hatt en del sykemeldinger dette året og ikke alltid satt inn vikarer med 
like høy lønn. Dette er en av grunnene til at vi går med såpass stort overskudd. Vi har også fått større 
refusjoner enn normalt. Lærernormen for 2019 er oppfylt. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  11 158 634    11 329 874    -171 240    -1,5%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Vi har hatt et stort sykefravær dette året. Dette har ulike årsaker men lite som direkte skyldes forhold 
på Årnes skole. Leder har hatt en tett dialog med de sykemeldte og tilpasset arbeidsoppgavene til den 
enkelte. For de som det har vært mulig for, har de kommet delvis tilbake i jobb. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  9,0%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Gode læringsresultater - Nasjonale prøver 
 

 
Vi er delvis fornøyd med resultatene på nasjonale prøver. Vi ser at resultatene fra år til år varierer på 
grunn av veldig varierende størrelse på kullene. I år har vi økning i resultatene både i engelsk, regning 
og lesing. I engelske ligger vi over landsgjennomsnittet, noe vi er veldig fornøyd med. I regning ligger vi 
godt under målsetningen som er landsgjennomsnittet. I lesing har vi også fremgang, men ligger under 
landsgjennomsnittet. Vi har de siste to årene vært med i to satsinger på lesing. Det ene er 
desentralisert ordning for etterutdanning som vi hadde skoleåret 18/19, og det andre var ekstern 
skolevurdering som vi hadde i november 19. Dette har vært med på å sette fokus på lesing som er noe 
av det viktigste elevene skal mestre når de går på skolen. Vi kommer fortsatt til å ha fokus på lesing 
fremover og jobber ut ifra en milepælplan som vi utarbeidet etter ekstern skolevurdering. Målet er 
hele tiden at elevene skal bli bedre i de grunnleggende ferdighetene. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 5.trinn  48    50    
Regning 5. trinn  47    50    
Engelsk 5.trinn  51    50    

 

 

 

 
Gode læringsresultater - Kartleggingsprøver 
 

 
På disse kartleggingsprøvene ligger vi under målsetningene på to trinn og over på et annet trinn. Vi ser 
resultatene varierer fra trinn til trinn, men vi har fokus på tidlig innsats og jobber ekstra med de 
elevene som kommer under bekymringsgrensa. Det kan være gjennom tilpassa opplæring og ekstra 
hjelp til de som trenger det, eller gjennom pedagogisk team som er et samarbeid med PPT. Vi har også 
lesekurs for de elevene som trenger et lite løft en liten periode. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 1. trinn  26,0 %  75 %  
Lesing 2. trinn  55,0 %  75 %  
Lesing 3. trinn  78,0 %  75 %  
Regning 1. trinn  68,0 %  75 %  
Regning 2. trinn  64,0 %  75 %  
Regning 3. trinn  78,0 %  75 %  

 

239



Lyngdal Kommune  Vi Vil – Vi Våger 

– 45 – 

 

 
Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen 
 

 
Vi scorer litt ulikt på de ulike indikatorene på elevundersøkelsen. Vi har hatt en prosess i personalet, i 
FAU og i elevrådet og pekt ut områder vi er fornøyd med og områder vi ønsker å forbedre oss på. Vi har 
også kommet med tiltak vi vil jobbe med fremover for å bli bedre på enkelte områder. Det vi er fornøyd 
med er at det er lite mobbing, høy trivsel og god støtte fra lærerne. Det vi vil forbedre oss på er bedre 
læringsmiljø, spesielt arbeidsro, elevinvolvering og medvirkning, og det med motivasjon. Vi ser at vi 
trenger å jobbe med motivasjonen til elevene ved å variere undervisningen og gjøre den mer 
praksisnær. Foresatte er også enig i at de hjemme har en jobbe å gjøre for å motivere eleven for skolen. 
Et godt samarbeid mellom skole og hjem er alltid viktig. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Trivsel 4,0 -  
Hjem - skole 3,8 -  
Støtte fra lærerne 4,4  4,7    
Faglig utfordring 4,2 -  
Vurdering for læring 3,8  4,0    
Læringskultur 3,7  4,0    
Mestring 3,9 -  
Motivasjon 3,3 -  
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 -  
Felles regler 4,4 -  
Mobbing på skole (fra 2018). *  7,2  %  

*Tall er unntatt offentlighet 

 

 

 
Redusere behovet for spesialundervisning 
 

 
Vi har lite spesialundervisning på Årnes skole og ser viktigheten av at elevene med spesielle behov har 
best utbytte av å være mest i klasserommet og sammen med andre barn. Vi har mulighet for å dele 
klassene opp i mindre grupper og jobbe intensivt med smågrupper som trenger ekstra trening i 
enkeltemner og vi bruker lesekurs. Vi har også gode rutiner i pedagogisk team der lærere kan få råd og 
veiledning på tilpasset opplæring. Vi har tiltaksplaner over kortere perioder som gjør at vi kan prøve ut 
en del tiltak før vi vurderer oppmelding til PPT. Vi har et godt og tett samarbeid med PP-Tjenesten. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Spesialundervisning  1,7 %  7,0 %  
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Gode rutiner og oppfølging 
 

 
Vi jobber kontinuerlig og systematisk med trivselen og skolemiljøet på Årnes skole. Elevene skal ha det 
trygt og godt når de går på skolen. Dette har vi fokus på i personalet, i elevrådet, foreldreutvalget, 
samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget. Det vil alltid forekomme krenkelser på skolen, men vi har 
ikke hatt de store mobbesakene. Dersom elever ikke har det trygt og godt på skolen blir det satt inn 
tiltak som blir dokumentert i en aktivitetsplan. Dette fungerer godt og lærere er flinke til å melde fra 
om krenkelser. Vi har også et tett og godt samarbeid med hjemmene. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall meldinger til rektor ved krenkende adferd  22   -  
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Lyngdal ungdomsskole 
 
 
 

 
Økonomi 

 

 Budsjettkontroll 
 
Merforbruket på Lyngdal ugs skyldes ekstra kostnader hovedsakelig knyttet til bruk av ekstra 
vikartimer og ekstra bruk av både lærere og assistenter/fagarbeidere i arbeidet knyttet til utfordringer 
vedr. elever med ekstra behov.  
 
 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  34 818 534    33 588 942    1 229 592    3,7%    
 
 

 
Medarbeidere 

 
 

 
Høyt nærvær 
 

 
Målet for Sykefraværet på 4 % er ikke nådd, selv om man har hatt fokus på begrepet "Nærvær" og 
viktigheten av å komme på jobb, og muligheten for tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Sykefraværet 
består hovedsakelig av langtidssykemeldte. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  8,0%    4,0%    
 

 

 

 

 

 

 

 
Tjenestekvalitet 
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Gode læringsresultater - Nasjonale prøver 
 

 
Lesing er et av satsingsområdene i skolene i Lyngdal. Vi har en lærer som utdanner som 
"lærerspesialist" i norsk med fokus på lesing. Høsten 2019 ble det arbeidet spesielt systematisk med 
lesing og bruk av analyseverktøyet knyttet til de nasjonale prøvene i Lesing. 8. trinn viser gode 
ferdigheter i lesing. 
I regning og engelsk viser resultatene at vi ligger alt for mye under vår målsetting. Mer fokus og 
systematisk og kontinuerlig arbeid med å bedre ferdighetene i matematikk og engelsk er iverksatt på 
alle trinn. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Lesing 8. trinn  50    50    
Regning 8. trinn  49    53    
Engelsk 8. trinn  46    50    
Lesing 9. trinn  47    55    
Regning 9. trinn  51    54    

 

 

 

 
Gode læringsresultater - Eksamen-/og standpunktkarakterer  
 

 
Det er gledelig og veldig bra at elevene oppnår så gode grunnskolepoeng som er grunnlaget for å søke 
videregående skole. Grunnskolepoeng for Lyngdal ugs. er høyere enn det som var skolens målsetting og 
nesten på høyde med landsgjennomsnittet. Vi er på riktig vei og nærmer oss landsgjennomsnittet som 
blir et mål for neste skoleår. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Grunnskolepoeng  42,1    39,0    
 

 

 

 
Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen 10.trinn 
 

 
Resultatene for elevundersøkelsen viser en nedgang på alle områder sammenlignet med forrige 
skoleår. Selv om enkelte av resultatene ikke ligger så langt unna landsgjennomsnittet, er vi ikke 
fornøyd. Spesielt er det å merke seg resultatene på læringskultur som er lavt og på mobbing på skolen 
som er svært høyt. 
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I oktober 2019 fikk kommunen tilsyn på Lyngdal ungdomsskole vedr. Skolemiljø; "Skolens plikt til å 
arbeid forebyggende og informere og involvere elever og foreldre". Resultatet ble flere regelbrudd som 
kommunen må rett opp i. Dette handler i hovedsak om at skolen ikke innfrir opplæringsloven §§9A-3 
andre ledd og 9A -8 første ledd, som handler bl.a. om at elevene har rett til et trygt og godt 
skolemiljø .Det er etablert en kommunal styringsgruppe som har utarbeidet en strategiplan og en 
prosjektplan med arbeidsoppgaver med utgangspunkt i resultatet fra Tilsynsrapporten. Dette arbeidet 
er nå i full gang og skal være ferdig innen 1. mai som er frist for å svare Fylkesmannen. Skoleeier, 
ansatte , elever /elevrådet) og foreldre (FAU) samarbeider nå bla. om å utarbeide skolens verdigrunnlag 
og samtidig få en felles forståelse av dette. I tillegg arbeides det med å gjennomgå/revisjon av 
eksisterende regler og rutine ol. slik at man sammen sikrer elevene et trygt og godt skolemiljø. Lyngdal 
ungdomsskole har gode planer for å ivareta et trygt og godt skolemiljø for elevene. Nå er det økt fokus 
på holdninger og verdier og på å implementere eksisterende planer bedre. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Trivsel  3,9   -  
Hjem - skole  3,9   -  
Støtte fra lærerne  3,8    4,3    
Faglig utfordring  4,0   -  
Vurdering for læring  3,1    3,2    
Læringskultur  3,1    4,0    
Mestring  3,8   -  
Motivasjon  3,3   -  
Elevdemokrati og medvirkning  3,1   -  
Felles regler  3,8   -  
Mobbing på skole (fra 2018).  12,2  % -  

 

 

 

 
Redusert behov for spesialundervisning 
 

 
Resultatet på spesialundervisningen er over målsettingen til skolen. Men behov for spesialundervisning 
kan variere veldig fra år til år. Skolen har nå stort fokus på tilpasset undervisning, slik at man kan unngå 
å fatte enkeltvedtak. Målet er at flest mulig elever skal få tilpasset undervisning i klassen. Enkeltvedtak 
er det PPT som fatter - ikke rektor. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Spesialundervisning  6,9 %  5,0 %  
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Kulturskolen 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Kulturskolen har i 2019 et mindre merforbruk på ca kr 56 000,-. Dette må ses i sammenheng med at 
skolen fra august 2019 også var kulturskole for Audnedal kommune.  

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  3 088 579    3 032 122    56 457    1,9%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Grunnen til høyt sykefravær er langtidssykemeldte lærere. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  6,4%    4,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
God bredde i deltakelsen 
 

 
Kulturskolen tilbyr kurs i lydteknikk og spill i band og det er i hovedsak gutter som deltar på disse. 
Andelen av gutter i kulturskolen er ellers ganske stabil. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel gutter i kulturskolen -  40 %  
Andel elever i kulturskolen som er 
ungdomsskoleelever/vgs 

-  40 %  

 

 

 

 
Dekningsgrad 
 

 
Kulturskolen tilbyr nå undervisning både i Konsmo, Byremo og i Lyngdal. Antall elever i kulturskolen har 
økt som en konsekvens av kommunesammenslåingen. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel elever i grunnskolealder som deltar i 
kommunens kulturskoletilbud 

-  20 %  

 

 

 
Stor aktivitet 
 

 
Kulturskolen tilbyr alle elevene deltakelse på konserter, utstillinger og andre fellesarrangementer i 
løpet av skoleåret. I tillegg til egne arrangementer tilrettelegger vi for at elevene kan delta på UKM, 
kurs i regi av Musikkverkstedet på Byremo, Barnas Dag og samarbeidsprosjekter med andre 
kulturskoler. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall aktiviteter gjennomført utover ordinær 
undervisning 

-  30    

Antall elever som har deltatt på aktiviteter utover 
ordinær undervisning 

- -  
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Voksenopplæringen 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Voksenopplæringen har et mindreforbruk på nesten kr 100 000,- i 2019. Dette er bra i forhold til at 
skolen har fått betydeligere lavere refusjoner fra staten grunnet lavere flyktningestrøm, færre bosatte 
og nedlagt EM mottak i august. 
Voksenopplæringen har hatt fokus på å holde budsjett og ikke overskride totalrammen. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  4 463 640    4 562 523    -98 883    -2,2%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Voksenopplæringen har hatt høyere tall enn målet på 4,0%. Dette skyldes hovedsaklig langtidsfravær. 
Samtidig som langtidsfraværet har vært høyt, går langtidsfraværet samtidig regelmessig nedover. Og 
man har sett en klar nedgang fra Januar til desember. Korttidsfraværet er lavt. I all hovedsak har vi et 
høyt nærvær ved Voksenopplæringen. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  6,9%    4,0%    
 

 

 

 

 

 
Tjenestekvalitet 
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Gjennomføring 
 

Voksenopplæringen i Lyngdal tilbyr både deltakere ved voksenopplæringen og privatister mulighet til å 
ta samfunns kunnskapsprøve og norskprøve. 
 
Av våre egne deltakere har de som har gjennomført 50 timer samfunnskunnskapskurs tatt og bestått 
samfunnskunnskapsprøven. 94% bestått første gang og 6 % som har bestått andre gang. 
 
Viktig tiltak er bruk av lesetolker for dem som ikke har gode leseferdigheter på eget morsmål eller 
skolespråk. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel elever som består "samfunnsfagsprøven for 
voksne innvandrere" etter 50 timer 

100%  75 %  

Andel elever som gjennomfører og består 3-årig 
videregående skole 

-  70 %  

Andel elever som avlegger avsluttende prøver i 
norsk muntlig og skriftlig etter endt opplæring 

-  90 %  
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Helse og omsorg 

 

Helse og omsorg felles/Tjenestekontoret 
 

 

 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 

 
Regnskapet for Tjenestekontoret og "Helse og omsorg - felles" må leses under ett. Regnskapet viser et 
positivt resultat på ca 1 250 000 kr. Dette skyldes i all hovedsak vakante stillinger. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik 5 990 748 7 241 837 -1 251 088 -17,2%  
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Det er få ansatte, og enkeltsykemeldinger gjør derfor stort utslag på sykefraværsstatistikken. Det er lavt 
korttidsfravær. Langtidsfravær drar opp statistikken. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  4,5%    8,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
God saksbehandling 
 

 
Målet for all saksbehandling er at hver enkelt søker skal få tildelt de tjenester han/hun trenger basert 
på den enkeltes behov og gjeldende lover og retningslinjer. Denne vurderingen gjøres av kommunen på 
selvstendiggrunnlag. Målet er at det ikke skal være nødvendig for søker å klage til fylkesmannen på 
saksbehandlingen. 
Det har vært et mål at det skal være kortest mulig saksgang fra søknad mottas til vedtak fattes. Dette vil 
imidlertid avhenge av hvor omfattende hver enkelt søknad er. Pga kommunesammenslåingen har ikke 
målinger av resultater blitt prioritert, men at dette skal settes nye målbare indikatorer for ny kommune. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall klager til Fylkesmannen hvor klager får 
medhold 

-  0    

Fra søknad mottas, og til vetak fattes -  3    
 

 

 

 
Bidra til god mestring i eget liv for eldre 
 

 
Det har vært ett mål for Tjenestekontoret å starte opp med forebyggende hjemmebesøk for eldre, men 
på grunn av lite ressurser ved tjenestekontoret har dette ikke vært mulig å gjennomføre i 2019. 
Forebyggende hjemmebesøk vil kunne hente fram den enkeltes ressurser, bidra til å tilrettelegge 
omgivelsene, og styrke den enkeltes mulighet til å holde se frisk og aktiv lengst mulig. Forebyggende 
hjemmebesøk blir utført før det har oppstått behov hos den enkelte for tjenester fra Helse og omsorg. 
Dette bygger opp om et av målene i kommuneplanen der vi sier at Lyngdal kommune skal legge til rette 
slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge de ønsker det. Det har vært fokus på å få i gang 
Forebyggende hjemmebesøk i ny kommune. Vi har fått prosjektmidler til dette og har nå startet 
prosessen med "Den store klassefesten" som skal ha samme målgruppe som forebyggende 
hjemmebesøk. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall forebyggende hjemmebesøk for eldre det 
året de fyller 78 år 

-  36    
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Barn og unge 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten kan vise til god kontroll overfor regnskapet i 2019. Særlig utgiftene til barneverntjeneste kan 
være uforutsigbare, men det ble lagt et årsbudsjett med gode marginer nettopp for å unngå 
overforbruk. Ellers har de andre tjenester vist god budsjettdisiplin slikt at sluttresultatet for 2019 er 
bra.I tillegg kan det nevnes at helsestasjon har hatt ubesatt stilling for psykolog siden april, noe som har 
påvirket lønnsutgifter. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  31 295 297    34 040 330    -2 745 033    -8,1%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Sykefravær 
 

 
Fravær for enheten har ligget under kommunen sitt mål for hele 2019. Tett oppfølging med sykemeldte 
og god dialog har vært praktisert. Det er ellers høy fokus på trivsel for arbeidsplassen, innført 
planleggingsdager med tanke på faglig utvikling samt sosiale anledninger har vært prioritert. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  5,4%    8,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Helsestasjonen 
 

 
Antall tidlig hjemmebesøk med jordmor har i 2019 ligget litt under målet. Dette skyldes i hovedsak at 
det er kun en jordmor i 100% stilling, dvs ved ferieavvikling og annet fravær er det ingen som kan 
overta denne tjenesten. I 2020 vil jordmortjeneste være styrket med 30%, med godt samarbeid kan 
problemet løses. Vaksinasjonsdekning ligger litt under det nasjonale målsetting, det jobbes 
kontinuerlig med god informasjon til foreldrene om betydning av vaksinering. Helsestasjonen har ikke 
klart å gjennomføre 4 års kontroll på alle barn i 2019. Det har vært litt turbulente forhold da det tok 
lang tid i ansettelsesprosessen ved vakante stillinger. Dette bør være ordnet i løpet av våren 2020. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel foreldre som har mottatt hjemmebesøk 
innen 4 dager etter hjemkomst 

87 %  93 %  

Andel barn som har fått MMR vaksine innen 2 års 
alder 

92 %  95 %  

Andel barn som har gjennomført 4 års kontroll 90 %  93 %  
 

 

 

 
Brukerundersøkelse ved 1-a rskontroll 
 

 
Brukerundersøkelse viser at de alle fleste av familier som bruker helsestasjonen er fornøyd, dette er 
bra. Brukerundersøkelse ved 1 års kontroll er en god anledning til å fange opp erfaringer som 
foreldrene har opplevde det siste året. Det er det første leveår til barnet som innebærer mest kontakt 
med helsestasjonstjenesten. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med helsestasjonens 
tilbud. (Andel svært fornøyd) 

97, 7 %  80 %  
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Skolehelsetjeneste 
 

 
Skolehelsetjenesten har oppnådd 100% resultat for veiing og måling av både 3kl og 8 kl. Dette er bra da 
elevene med avvik blir fulgt opp i et samarbeid mellom frisklivsentralen og helsesykepleiere. Nytt for 
2019 var nasjonale anbefalinger om at helsekontroll for elever i førsteklasse skulle tas etter skolestart, 
helst på skolen. Av praktiske årsaker er det ikke mulig å gjennomføre kontrollen på skole da den enkelte 
skole har ikke kontorer /kapasitet til dette. Inntil videre vil skolestartundersøkelse blir gjennomført på 
helsestasjon i samarbeid med helsesykepleier og skolelege. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel elever i 3.klasse som har gjennomført 
kartlegging høyde og vekt 

100 %  100 %  

Andel elever i 8.klasse som har gjennomført 
kartlegging høyde og vekt 

100 %  100 %  

Andel barn som har gjennomført 
skolestartundersøkelse 

 100 %  97 %  

 

 

 

 
Friskliv 
 

 
Nasjonalt er andel elever som er overvektig for både 3 kl samt 8 kl ca 15%. Vi ser at det er en økning av 
overvekt fra 3kl til 8kl og derfor i 2019 har helsestasjonen satt inn et ekstra tiltak med veiing av elever i 
5 kl også. Dette med tanke på å avdekke uheldig vektutvikling så tidlig som mulig. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel elever i 3. klasse med avvik i vektutviklingen   16 %  15 %  
Andel elever i 8. klasse med avvik i vektutviklingen  28 %  15 %  
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Helsetjenester 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Helsetjenester hadde i 2019 et mindreforbruk på ca kr 780 000.-. Dette skyldes mindre utgifter til 
legetjenesten enn budsjettert.   

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  11 438 391    12 217 618    -779 226    -6,3%    
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NAV Lyngdal 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
NAV har hatt et overforbruk i 2019. Vi har imidlertid bosatt flere flyktninger enn beregnet, og dette vil 
medføre inntekter til kommunen som ikke er budsjettert. Vi har fortsatt høye utgifter på økonomisk 
sosialhjelp, men har hatt en fin nedgang i siste halvår av 2019. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  29 103 217    24 183 758    4 919 459    20,3%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
NAV har hatt lavt sykefravær i 2019, både på statlig og kommunal side. Dette til tross for store 
omstillinger i enheten, med både kommunesammenslåing og vertskommuneavtale. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  2,8%    8,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Sosialhjelp 
 

 
Vi har redusert antall sosialhjelpsmottakere i 2019. I siste halvår 2019 er det en betydelig nedgang i 
søkere i alle aldersgrupper. Vi har endret rutiner på noen områder og stiller større krav til den enkelte 
søker. Vi ser at vi lykkes med å få sosialhjelpssøkere over i aktive tiltak/jobb/utdanning. Vi har høyere 
utbetalinger enn kommunene rundt oss, men skiller oss mindre ut dersom vi ser på gjennomsnittlig 
stønadstid og stønadslengde. Lyngdal kommune har en befolkning som er betydelig yngre enn våre 
nabokommuner, og dette gir seg også utslag i utgiftene på økonomisk sosialhjelp, da det først og 
fremst er yngre innbyggere som ikke har opptjent seg rettigheter i arbeidslivet som mottar økonomisk 
sosialhjelp. Vi hadde i gjennomsnitt 96 brukere pr. måned i 2018. For 2019 var resultatet 82 pr. måned. 
Vi hadde i gjennomsnitt 40 brukere under 30 år i 2018. For 2019 var resultatet 37 pr. måned. Særlig i 
siste halvdel av 2019 har vi sett en positiv utvikling. I 2019 startet vi også prosjektet Nye Mønstre, som 
gir tilbud om familieveileder til barnefamilier i fattigdom. Prosjektet er pr. 2020 utvidet til Lister-
regionen. Dette prosjektet skal hjelpe familier som sliter med praktiske og økonomiske utfordringer og 
har som mål å bryte mønstre for neste generasjon. Prosjektet følgeforskes. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp 82 -  
Andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp 
(under30 år) 

46% -  

Antall unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp 
(under30 år) 

 37 -  

Antall sosialhjelpsmottakere med økonomisk 
sosialhjelp som eneste kilde til livsopphold 

20 -  

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 12  -   
 

 

 

 
Arbeid og utdanning 
 

 
Vi har fortsatt meget gode resultater fra endt introduksjonsprogram og fra prosjektet Jobbsjansen. Vi 
har mange introelever som velger utdanning og som da får støtte fra lånekassen i sitt utdanningsløp. I 
2019 har vi også hatt Bergeheim Service, som gir tilbud til de introdeltakerne som ikke ønsker teoretisk 
skolegang. Bergeheim Service utfører oppdrag fra tekniske tjenester og fra andre enheter i kommunen. 
Ett år etter oppstart hadde vi 50 % overgang til arbeid/utdanning, så dette er et tilbud vi har truffet 
godt med. Vi gir nå samme tilbud til introdeltakeere fra tidligere Audnedal. Jobbsjansen har fortsatt 
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100 % overgang til arbeid. Vi utvider nå prosjektet til resten av Lister-regionen. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Overgang til arbeid/utdanning og grunnskole etter 
endt introduksjonsprogram 

 92 %  60 %  

Overgang til arbeid/utdanning etter endt 
"jobbsjanse"-deltakelse 

 100 %  60 %  
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Lyngdal bo- og servicesenter 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten driver et nøktern drift som evalueres gjennom hele året. Budsjettet og regnskap blir fulgt opp 
og drøftet på ledermøter. I 2018 søkte enheten departementet om midler til å videreføre dagsenter 
tilbudet og til å etablere ett nytt dagaktvitetstilbud for hjemmeboende eldre med demens sykdom. 
Dette blei videreført i 2019 som prosjekt med prosjektmidler. 
Det har også 2019 vært behov for ekstern vikar innleie og vikarer generelt. Avdelingslederne jobber 
med nøktern bruk, samtidig som en ivaretar kravet om faglig forsvarlighet. Det er utfordrende å 
rekruttere sykepleier, noe som i perioder har medført vakante stillinger. Vi ser også en økende tendens 
til at enkelte brukere med demens har et sykdomsbilde som gjør at de trenger skjerming og tett 
oppfølging, i perioder en til en. Dette er ressurskrevende. 
En har holdt igjen med innkjøp på en del utstyr og møbler med tanke på at en skal inn i nytt Helsehus. 
2019 ser en at det har vært stor møtevirksomhet både med tanke på kommunesammenslåing og 
planlegging av nytt helsehus. Dette medfører bruk av ressurser til deltakelse i møter og til reise. Når 
ansatte delta ri brukergrupper i forbindelse med helsehuset og kurs/seminarer for faglig oppdatering, 
krever dette innleie av vikarer, for å kunne ivareta en faglig forsvarlig drift. Vi har hatt gjestepasienter 
fra andre kommuner som har kjøpt tjenester fra Korttidsavdelingen i løpet av året. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  67 429 861    70 226 731    -2 796 870    -4,0%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Enheten sitt mål på sykefravær var på 8,0 %. I 2019 har sykefraværet vært på 10,1%, og vi ligger over 
målet. Det er blitt gjort uttrykk for at ansatte opplever at ledere er mye borte på møter i forbindelse 
med arbeidet med kommunesammenslåing og nytt helsehus. Nærværsarbeidet har dessverre blitt 
lidende på grunn av dette. 
Videre har den totale arbeidsbelastningen vært stor i enkelte arbeidslag. Brukerne er sykere og 
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"tyngre" enn tidligere og krever mer oppfølging både fysisk og psykisk. Ved sykdom og fravær er det 
vanskelig å få inn vikarer, dette gjelder spesielt på natt. Som igjen medfører at det blir en større 
belastning for arbeidslagene. Avdelingslederne jobber tett med organisasjonsavdelingen og BHT for 
oppfølging av sykefraværet. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  10,1%    8,0%    
 

 

 

 
Tjenestekvalitet 

 

 

 

 
God ernæring  
 

 
Målet er å kartlegge ernæringsstatus av alle langtidspasienter hver måned. På korttidsavdelingen skal 
ernæringsstatus kartlegges innen 2 døgn etter innleggelse. Vi har et resultat som viser at vi ligger på 
100%på langtidsbrukere og 85% på korttidsavdelingen. Dette er økning fra 2018 som viser at en har 
jobbet systematisk med kvalitetsforbedring. Fokus på ernæring og gode måltids- øyeblikk settes høyt 
og blir prioritert både på dagsenter og på de ulike avdelingene. Vi har i 2019 hatt tilsyn fra 
fylkesmannen med resultat "ingen lovbrudd". Derimot fikk vi positiv omtale i forhold til faglig kvaliteten 
på tjenesten og det systematiske fall- og ernæringsarbeidet. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Ernæringsstatus av alle langtidspasienter hver 
måned 

 100 %  100 %  

Ernæringsstatus av alle korttidspasienter innen 2 
dager etter innleggelse 

 85 %  100 %  

 

 

 

 
Forebygge fall 
 

 
Enheten har stort fokus på rapportering og oppfølging i forhold til fall. Brukerne er eldre og sykere enn 
tidligere som også gir en økt fallrisiko. Demenssykdom som fører til balanse- og synsproblemer øker 
tendensen til fall. Til tross for dette viser det at ved systematisk forebyggende arbeid har gitt en 
nedgang i antall fall fra 2018. Dette er svært positivt. Enheten gjør en fallrisikovurdering av alle nye 
pasienter. Målet har vært 90% fallrisikovurdering. Vi når nesten målet med et resultat på 88%. Lege og 
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fysio- og ergoterapeutene er aktivt med i dette arbeidet. Vi ser en sammenheng mellomernæring, 
legemidler og fysisk aktivitet i forhold til fall. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall registrerte avvik på fall (pr. måned)  4,5   7    
Fallrisikovurdering av alle nye pasienter innen 24 
timer etter innkomst 

 88 %  90 %  

 

 

 

 
Legemiddelha ndtering 
 

 
Ansatte er bevisste på å melde avvik i forhold til legemiddelhåndtering. Dette ser vi i forhold til antall 
meldte avvik. I 2019 har vi ikke hatt noen alvorlige avvik innen legemiddelhåndtering og kun 4 middels 
alvorlige avvik. 
De ansatte gjennomgår e-læringskurs kontinuerlig gjennom året for å holde seg faglig oppdatert. Hvert 
annet år gjennomfører vi oppfriskningskurs for alle som håndterer legemidler, dette har blitt 
gjennomført igjen i 2019. Hvert år fornyes dispensasjoner for ansatte som skal delta i 
legemiddelhåndteringen, gjennom praktisk oppfølging og dokumentasjon. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall meldte avvik med høy alvorlighetsgrad innen 
legemiddelhåndtering (pr år) 

 0    0    

Antall meldte avvik med middels alvorlighetsgrad 
innen legemiddelhåndtering (pr år) 

 4    2    

Totalt antall meldte avvik innen 
legemiddelhåndtering (pr måned) 

5,6    7    

 

 

 

 

 

 
Samarbeid med bruker/pa rørende 
 

 
Avdelingene tilbyr samarbeidsmøte med pårørende/bruker to ganger per år til de som ønsker det. En 
del takker nei til tilbudet da de føler de får god oppfølging og orientering gjennom året, men tilbudet 
blir allikevel gitt. I tillegg har vi felles pårørendemøter 2 ganger i året. 
 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Tilbud om samarbeidsmøte x 2 per år (vår og høst)  93 %  100 %  
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Psykisk helse og habilitering 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enhet for psykisk helse og habilitering ble i august delt, da habilitering ble skilt ut i egen enhet. Dette 
ble ikke gjort i styringssystemet og av den grunn vanskelig å skrive helt eksakt. Psykisk helse hadde 
merforbruk. Det skyldes i hovedsak innleie av ekstra personale på bakgrunn av en stor økning av 
henvendelser til tjenesten. i tillegg kommer det underbudsjettering av pensjon og arbeidsgiveravgift i 
forhold til vikarutgifter. 
Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere var i 2019 budsjettert med ca 45 millioner kroner. Det 
tilsvarer det beløp som kom som tilskudd i 2018. Tilskuddet for 2019 ble redusert med 12 millioner. 
Dette er en vesentlig årsak til merforbruket i 2019.   

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  20 676 979    5 886 157   14 790 823    251,2%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
På bakgrunn av at enheten var delt i 2019, så er sluttresultatet misvisende. I psykisk helse var 
sykefraværet høyt første tertial, men synkende fra juni og frem til årsslutt.  
Bvn 11 Noe høyere enn ønsket, flere med langtidsfravær – som er fulgt opp. Relativt jevnt fravær året 
gjennom. Har hatt en avdelingsleder i sykemelding, som har medført ekstra belastning på ansatte. 
Dette gjelder også Bvn 17. Det ble i mai satt inn vikar for avd.leder.Bvn17 Under målet på 8 %, men har 
vært flere med langtidsfravær. Betydelig høyere sykefravær i februar, hvor fraværet var 17,5 %. Jevnt 
over har fraværet vært lavere enn 7 % de fleste av årets måneder – og høsten 2019 har det vært 
høyere grad av nærvær. Rosfjord aktivitetshus har hatt en høy nærværsprosent gjennom hele året. 
Det har gjennom 2019 vært mye jobb med kommunesammenslåing som har medført økt belastning. 
Ledere har vært i mye møter, som igjen har medført ekstra belastning på ansatte. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 
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Sykefravær  8,7%    8,0%    
 

 

 
Tjenestekvalitet 

 

 

 
Dagsenter 
 

 
Resultatet viser at enkelte mnd. avlyses avtaler i større grad enn andre, uten at det pr. d.d foreligger en 
naturlig forklaring på dette. Dette er noe som vil bli jobbet med videre. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Redusere antall brukere som avlyser 
dagaktivitetstilbud 

 357  4  

 

 
Psykisk helse og rus 
 

 
Resultatet viser et stort antall avlysninger fra brukere. Størsteparten har naturlig årsaksforklaring. I 
tillegg tar brukere selv kontakt, slik at terapeut får en dialog med dem. Det realistiske målet var også 
satt for lavt. 
Mål ble nådd i forhold til bruk av FIT i alle samtaler. De ganger det ikke ble benyttet var på bakgrunn av 
at det ikke var endringssamtale, eller at bruker selv ikke ønsket dette. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Redusere antall avlyste avtaler for å øke effektivitet 
og gi bedre behandling 

10,8  5  

Antall samtaler hvor det er avvik på at FIT 
(feedback informerte tjenester) ikke er benyttet 

 11  5  

 

 

 
Habilitering 
 

 
Denne indikatorene mangler målinger. Det er på bakgrunn av sykemeldt avdelingsleder og man da har 
valgt å se bort fra denne indikatoren. I tillegg ble enheten delt i august, slik at det ikke har blitt 
gjennomført stikkprøver. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Antall merknader ved gjennomføring av  13  3  
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stikkprøver på dokumentasjon i Profil 

Habilitering 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Grunnet sykefravær ser man ett forhøyet behov for vikarer, det har også vært noe utfordringer knyttet 
til utagerende situasjoner som gjør at det er satt inn ekstraressurser for å ivareta faglig trygghet og 
ivareta personalets trygghet. Det vises også til stadig økning i avlastning søknader som innvilges, dette 
medfører store ekstraressurskostnader. Det har vært et økende sykefravær i Kvås fra i høst, som har 
medført økte lønnskostnader. I tillegg har det på bakgrunn av utfordringer knyttet til atferd, vært behov 
for økt bemanning i perioder. 

 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  34 409 641    28 416 789    5 992 852    21,1%    
 

 

 
Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
I habilitering har de ulike avdelingene ulik grad av sykefravær. Fravær har vært utløst av en 
kombinasjon av langtidsfravær, kroniske sykdommer, opplevelse av stress og utagerende situasjoner 
som utløser fravær. Dette holdes ett kontinuerlig fokus på, blant annet med kompetanseheving knyttet 
til traumebasert omsorg, samt oppfølging av primærkontakter og ledere. Aktivitetshuset har høyt 
nærvær. Ved Kvås bofellesskap har det vært en økning i sykefraværet i løpet av høsten, grunnet ulike 
årsaker. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  8,8%    8,0%    
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Tjenestekvalitet 

 

 

 
Integrering og deltakelse i samfunnet 
 

 
De fleste har en aktivitet utenom skole. Det er noe manglende resultater gjennom året av ulike årsaker. 
Det har vært bytte av enhetsleder 3 ganger i løpet av 2019, samt deling av enheten fra august 2019. I 
tillegg har det vært et midlertidig bytte av avdelingsleder høsten 2019 på grunn av permisjon. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel enslige mindreårige som deltar på minst en 
aktivitet utenom skole. 

-  100 %  

 

 

 

 
God livskvalitet 
 

 
Litt manglende resultater på denne indikatoren. Ulike årsaker knyttet til det, blant annet bytte av 
enhetsledere og avdelingsledere. De fleste ungdommer har tiltaksplan, men enkelte vil av ulike årsaker 
ikke ha noen plan. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel enslige mindreårige som har tiltaksplan 
innen 3 måneder etter ankomst 

 41 %  100 %  

 

 

 

 
Legemiddel 
 

 
Dette er ett kontinuerlig fokus, og har blitt jobbet med gjennom 2019. Grunnet administrative bytter 
(bytte av både enhets/virksomhetsleder og avdelingsledere) har man ikke klart å følge opp 
rapporteringen på dette målet. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Alle brukere skal ha gjennomgang av legemidler to 
ganger pr år 

-  80 %  
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Brukermedvirkning og samarbeid med 
pa rørende/samarbeidspartnere 
 

 
Gjennom 2019 har vi hatt fokus på å opprettholde gode tjenester, og øke kompetansen knyttet til 
traumebasert omsorg i habilitering. Grunnet mye ombytting administrativt har vi ikke gjennomført 
temakvelder og samarbeidsmøter som planlagt. Brukermedvirkning er ett kontinuerlig fokus. Alle 
brukere på dagsenter har vært gjennom kartlegging med tema "hva er viktig for deg". 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel brukere det er gjennomført brukersamtale 
med x 2 per år 

 0 %  75 %  

Antall gjennomførte temakvelder med informasjon  0  3  
Gjennomføre årlig samarbeidsmøte med 
samarbeidspartnere 

 0  1  

Andel nye brukere som er kartlagt med skjema 
"Hva er viktig for deg"  

- -  
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Hjemmebasert omsorg 
 

 

 
Økonomi 

 

 
Budsjettkontroll 

 
Enheten har i 2019 hatt ett overforbruk. Dette er noe som har flere årsaker: 
Behovet hos innbyggere som trenger bistand for hjemmesykepleie har økt i løpet av året. Det er flere 
innbyggere som trenger mer hjelp fra hjemmesykepleien. Antallet med stort og med omfattende behov 
har økt. Det er de innbyggerne over 80 år som er de største gruppene innenfor både stort og 
omfattende behov. Dette kan være en indikasjon på at innbyggere føler seg trygge med 
hjemmesykepleie og at de dermed bor hjemme lengre. Dette gjør at presset mot institusjon og 
korttidsopphold har blitt lavere. 
Med økt behov for tjenester øker enheten kostnader på lønn og utgifter enheten har for å produsere 
disse tjenestene. Enheten har hatt behov for å opprettholde høy drift gjennom alle høytidene 
igjennom hele 2019 og det hadde ikke vært faglig forsvarlig å redusere bemanningen. Forskjellen 
mellom uke dag og helg er også nå betydelig mindre enn den har vært tidligere. Det vil si at behovet for 
hverdags bemanning og helge bemanning er snart like stor. Dette på grunn av at innbyggere som nå 
mottar hjemmesykepleie i økende grad er helt avhengig av tjenesten for å kunne bo hjemme og at de i 
snitt har høyere behov enn tidligere.  
Hjemmesykepleien har ansvar for å gi faglig forsvarlige tjenester overfor alle innbyggere som oppholder 
seg i kommunen, det vil også si turister. I ferie og høytider har vi da ansvar for å yte tjenester til 
gjestepasienter i tillegg til våre egne brukere.  
Enheten har i 2019 hatt utfordringer med å rekruttere ansatte i takt med vekst av behov. Dette 
medførte at i løpet av året var det flere stillinger som stod ledige. Dette medførte merarbeid og overtid 
hos mange av medarbeiderne.  
Enheten har i 2019 hatt sykefravær (les om sykefravær) som medførte behov for overtid for å kunne gi 
forsvarlige tjenester. På grunn av kommune sammenslåing og bygging av Helsehuset, har det gått 
ressurser til planlegging og økt møte virksomhet i enheten. 
Den nye virksomheten i ny kommune arbeider med prosesser på hvordan kostnads nivået kan 
reduseres i form av nye måter å organisere seg på. 

 

Styringsindikator Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik i kr Avvik i % Status 

Budsjettavvik  48 160 938    41 063 037    7 097 901    17,3%    
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Medarbeidere 

 

 

 
Høyt nærvær 
 

 
Sykefraværet har i 2019 vært på 12,5 % som er høyere enn ønsket, men totalt sett så er sykefraværet 
redusert fra 2018. Korttidsfraværet har i snitt vært på 3,4 % og er litt høyere enn 2018, resten er 
langtidsfravær. Årsakene til sykefraværet er sammensatt og ikke ensartet:  
Enheten har i løpet av 2019 hatt medarbeidere som har vært gravide og hatt ulike typer fravær knyttet 
til symptomer som er vanlig ved graviditet.  
Arbeid i hjemmesykepleien kan medføre arbeidsbelastning og slitasjer over tid. Enheten tilrettelegger 
hjelpemidler og HMS tiltak for å bedre arbeids hverdagen til den enkelte ansatte.  
Ikke alt sykefraværet er jobb relatert. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Sykefravær  12,5%    8,0%    
 

 

 

 
Tjenestekvalitet 

 

 

 
Samarbeid og tjenesteflyt 
 

 
Enheten har hatt en rekke prioriterte fag mål i 2019. I tjenesteproduksjon er enheten organisert inn i 
fag team. Hvert team velger sine mål i forkant av årsplanen. Teammålene organiseres på hver team 
sine fag tavler og oppsummeres på felles tavle. Teamene følger opp målene sine i den enkeltes arbeids 
hverdag.  
Oppsummering av fag målene 2019: 
Andel gjennomførte samarbeidsmøter: Systematisk bruker og pårørende kontakt, tilbys alle brukere av 
hjemmesykepleien årlig. Dette dokumenteres i pasientjournalen. Effekten er bedre samarbeid og 
tilpasning av tjenesten til den enkelte. 
Gjennomførte oppdateringer av IPLOS: En lovpålagt oppgave som skal sikre likebehandling av alle 
innbyggere slik at de får dekket sine behov uavhengig av alder, kjønn, religion, etnisitet, seksualitet, 
økonomi og bosted. IPLOS er den røde tråden i de kommunale omsorgstjenestene. Ved å ha dette som 
et fagmål knytter ansatte oppmerksomhet rundt den enkeltes behov. 
Gode tall i IPLOS gir også grunnlag for god statistikk.  
Avklart HLR status: Dialog mellom hjemmesykepleien, pasienten og fastlegen om pasienten skal ha 
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hjerte- og lungeredning dersom det oppstår en situasjon hvor det blir nødvendig.  
Oppdatering av sammenfatning: Det er et økt fokus på innledende viktig informasjon om pasienten. 
Oppdatere tiltak i EPJ: Når flere helsepersoneller inne og produsere tjeneste hos en innbygger er det 
viktig at det er god beskrevet hvordan, hvor mye og påhvilken måte tjenesten skal skapes. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Andel gjennomførte samarbeidsmøter  93 % 100 %  
Gjennomførte oppdateringer av IPLOS  89 % 90 %  
Avklart HLR-status  90 % 100 %  
Sammenfatning - 100 %  
Oppdaterte tiltak i EPJ 83,6 % 100 %  

 

 

 

 
Ernæring 
 

 
Kartlegging av ernærings status hos brukere er et prioritert område innen to fag team. 

 

Styringsindikator Resultat 2019 Mål 2019 Status 

Gjennomført oppfølging av ernæring (MNA/MUST)  99 %  90 %  
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Lyngdal kommune 
Postboks 353, 4577 Lyngdal 

Telefon 38 33 40 00 
E-post: post@lyngdal.kommune.no 

Org.nr. 946 485 764 
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