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RÅDMANNENS OPPSUMMERING AV 2019
Det økonomiske sluttresultatet teller naturligvis. Det kan være et tydelig signal om helsetilstanden i
kommunen, men like ofte blir det et misbrukt symbol på om en har lykkes eller ei.
Svelvik gikk ut av tiden som egen kommune med et overskudd i driftsøkonomien. Det er
tilfredsstillende å vite at felles anstrengelser bærer frukter. Det hjelper godt med en skatteinngang
som svarer til et optimistisk budsjettanslag. Og vi har brukt av reservene for å dekke noen av de
ekstraordinære utgiftene forbundet med kommunesammenslutningen og som ikke dekkes av statlige
bevilgninger.
Etter et økonomisk strevsomt år er det grunn til å slå fast at omstilling koster. Mange års innsats for
å bringe driften i balanse bekrefter behovet for realitetsorientering, stadige tilpasninger og bevisst
styring mer enn det gir en mulighet for å sette sluttstrek.
Svelvik har aktivt valgt allianser for en fremtidig helhetlig samfunnsutvikling og et forutsigbart, godt
tjenestetilbud på høyt nivå. Nye Drammen har derfor fått mye av oppmerksomheten i 2019 og
intensiteten i arbeidet for en ny kommune har gradvis økt gjennom året. Resultatet er redusert
utviklingsaktivitet og mindre kapasitet spesielt i stab- og støttefunksjonene.
Svelvik bringer med seg en breddekompetanse som forhåpentlig den nye kommunen vet å gjøre seg
nytte av, rett og slett fordi den ikke finnes på samme vis hos noen av de to andre partnerne. På
enkelte områder er vi dessuten kjent for alternativ tenkning og samordning av tjenester som har gitt
effekt og tilhører pionerkategorier innen sitt felt.
Helt til det siste har det vært lagt ned mye arbeid i lokalsamfunnsutvikling, infrastruktur og kulturarv i
vid forstand. Det speiles noe i denne årsevalueringen, men aller mest i synlige, fysiske tiltak og
innbyggernes engasjement.

Hans-Petter Christensen
Rådmann
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OM DOKUMENTET
Årsevaluering 2019 er historiens siste ordinære rapport fra rådmannen om virksomheten i Svelvik
kommune og avlegges for kommunestyret i Drammen kommune.
Begrunnet i den spesielle situasjonen er det gjort noen tilpasninger av form og innhold i forhold til
fremstillingen foregående år. Hensikten er å beskrive av utviklingen i kommunens økonomi,
organisasjon og tjenesteproduksjon frem til årsskiftet. Ved denne anledningen er det spesielt viktig å
peke på forhold som kan være av betydning for den nye kommunen.
Rådmannen tar utgangspunkt i Kommuneplanens handlingsdel 2018 – 2022, kommunestyrets vedtak
om endringer i årsbudsjettet i sak 0078/18 og rapportene for 1. og 2. tertial 2019 med justeringer.
Årsevaluering 2019 har altså ikke helt den samme funksjonen som tidligere, men inngår like fullt i det
som i Svelvik har vært karakterisert som «det politiske årshjulet» med fem beslutningspunkter:
•

Rammesaken – Kommunestyrets bestilling til rådmannen mht neste års budsjett

•

Kommuneplanens handlingsdel og budsjett for neste periode

•

Tertialrapport – underveisrapportering og mulighet for å justere mål og virkemiddelbruk

•

Tertialrapport – underveisrapportering og mulighet for å justere mål og virkemiddelbruk

•

Årsevaluering – Årsregnskap og årsrapport for tjenester og samfunn

Hensikten med det politiske årshjulet har vært å sikre gjennomføring av Svelvik kommunes
langsiktige og overordnede mål fra Kommuneplanens samfunnsdel basert på kommunens visjon:
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BETRYGGENDE KONTROLL
Rådmannen har et betydelig ansvar for at beslutningsgrunnlaget er forsvarlig, disposisjonene i tråd
med regelverket, - og at driften oppfyller fastsatte mål og kommunestyrets føringer. I hovedsak
reguleres kravene på dette området av den tidligere kommuneloven.
Svelvik har et system for internkontroll og avviksbehandling som i store trekk er godt beskrevet og
innarbeidet. Sentrale elementer i internkontrollarbeidet skal være:
•

Månedlige økonomimøter med alle tjenester og månedlig rapportering til politiske organer

•

Politisk rapportering 1. tertial, 2. tertial og årsevaluering

•

Tjenestens gjennomgang for læring, korreksjon og grunnlag for kommende handlingsplan

•

Systematisk arbeid med rutiner og retningslinjer for alle arbeidsprosesser i EQS (elektronisk
kvalitetssystem)

•

Politisk og administrativt årshjul

I et år for avvikling vil enkelte deler av internkontrollarbeidet være mindre aktuelt eller få en noe
annerledes form enn i normalsituasjonen. Det er også en kjennsgjerning at midlertidighet og skifter i
lederstillinger sammen med endret vektlegging av arbeidsinnnsatsen har ført til noe enklere
rapportering årets siste måneder.
Etisk standard
Etikk har ikke en entydig mening i vårt daglige og mangfoldige virke og er derfor gjenstand for
refleksjon, diskusjon og definisjon ved mange anledninger. Det handler om det som skjer i
kommunens egen tjenesteproduksjon, i samhandlingen med andre, kommunikasjon med
innbyggerne, næringslivet og partnere, myndighetsutøvelse mv.
Regelverk, rutiner og prosedyrer er beskrevet og samlet i et dataverktøy og gjort tilgjengelig for de
som har behov for det i sitt daglige arbeid og ved hendelser som krever spesiell oppmerksomhet. I
noen utstrekning er innholdet vurdert og justeret også i 2019.
Rapportering av avvik og uønskede hendelser er ivaretatt og fulgt opp. Spesielt har det blitt brukt
ressurser knyttet til regelverket for personvern og datasikkerhet.
Det er ikke iverksatt tiltak eller gjennomført aktiviteter basert på handlingsplan mot korrupsjon dette
året. Erfaring fra eget arbeid innen feltet er benyttet i prosessen for etablering av ny kommune.
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MEDARBEIDERE
Kommuneorganisasjonen
Gjennom 2019 er oppmerksomheten og ressursinnsatsen i betydelig utstrekning rettet mot
etableringen av ny kommune. Konsekvensene er at:
a) Det ikke er foretatt betydelige endringer i kommuneorganisasjonen
b) Felles møter/arrangementer på ledernivå er redusert i takt med økt aktivitet fra
prosjektorganisasjonens side
c) Oppfølging og veiledning av virksomhetene, ledere og medarbeidere følger for en stor del
milepæler, aktiviteter og beslutninger i sammenslutningsprosessen
d) Medarbeidere og ledere som har sluttet/trådt ut av stillingen er i utgangspunktet ikke erstattet
etter sommeren 2019 for ikke å binde ny organisasjon unødvendig
Organisasjonskart pr. 31.12.19:

OPPVEKST OG
UTDANNING

Barnehager
skoler
PPT
Kulturskole
Svelvik omsorgssenter
Bofellesskap

HELSE OG
OMSORG

Praktisk bistand
Aktivitet og mestring
Kjøkken
Oppfølgingstjeneste
Forvaltningsenheten

RÅDMANNSFUNKSJONEN

Kultur

KULTUR OG
BYUTVIKLING

Fossekleiva kultursenter

INVESTERINGS OG
NÆRINGSPROSJEKTER

Prosjektledelse og
byggherrefunksjon

RÅDMANN

Frivilligsentralen
Borgertorg og
fellestjenester
Eiendom

Næringsutvikling
Vann og avløp
Vei, park og friluft

SVELVIKHUSET
NAV
PLAN OG
BYGGESAK
(vertskommunesamarbeid Nedre Eiker)
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Forebyggende
barnevern

Likestilling og diskriminering
Ved utgangen av 2019 var det 398 fast ansatte i Svelvik kommune, fordelt på 344,8 årsverk. Det er en
nedgang i antall ansatte på 4,3% fra 2018. Det er en tilsvarende nedgang i antall årsverk totalt, både
blant heltids- og deltidsansatte i samme periode. Årsakene til reduksjonen er i første rekke behovet
for tilpasning til kommunens økonomiske rammer og et ønske om ikke å binde den nye kommunen
ved rekruttering til faste stillinger. I noen tilfeller er stillinger besatt midlertidig ut fra de samme
begrunnelsene. I stedbundne stillinger som skal videreføres er det tilsatt medarbeidere på fast basis.
Beskrivelse
Faste ansettelser
Fast ansatte, årsverk
Fast ansatte, antall
Fast ansatte, antall kvinner
Fast ansatte, antall menn
Herav deltid
Deltid totalt, antall årsverk
Deltid, antall ansatte
Deltid, antall kvinner
Deltid antall menn

31.12.2019 31.12.2018
344,8
398
325
73

361,5
416
339
77

82,8
136
125
11

86,5
141
124
17

I kommunens lønnspolitikk fremgår det at man skal fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene
ved at alle har like muligheter når det gjelder bl.a. faglig- og personlig utvikling, karriereveier innad i
kommunen og lønnsutvikling. Videre fremgår det at man gjennom rekruttering skal jobbe for en
heltidskultur og at medarbeiderne jobber i størst mulig stillingsprosent.
Fra 31.12.2018 til 31.12.2019 ble antall ansatte i deltidsstillinger redusert med 3,5%. Gjennomsnittlig
stillingsprosent for ansatte i deltidsstillinger er redusert marginalt med 0,5 prosentpoeng.
61% av de deltidsansatte er ansatt i Helse- og omsorgstjenestene og 31% i Oppvekst og utdanning.
Gjennomsnittlig stillingsprosent for deltidsansatte var i 2019 på 60,1%, med et noe høyere
gjennomsnitt for ansatte i Oppvekst og utdanning.
Tjeneste

Antall deltidsansatte

Helse og omsorgstjenester
INP
Kultur- og byutvikling
Oppvekst og utdanning
Svelvikhuset
Totalt

2019
83
1
9
42
1
136

Gjennomsnitt
stillingsprosent - deltid
2019
2018
59,5
60,3
80
50
51,7
54,4
64,6
64,3
80
80
60,9
61,4

2018
85
1
8
46
1
141
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Antall midlertidige ansatte gikk ned med 15% fra 2018 til 2019. Tallene er unntatt timelønnede
vikarer og fast ansatte i annen midlertidig stilling.
Beskrivelse
Midlertidige ansettelser
Midlertidig ansatte, årsverk
Midlertidig ansatte, antall

31.12.2019 31.12.2018
35,3
51

46,1
60

Rekruttering og mangfold
Kommunen ønsker å fremme likestilling og mangfold blant søkere til stillinger, gjennom bl.a. å
benytte en fast mal for annonsering av stillinger som understreker dette. «Svelvik kommune er
opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett
alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn». Svelvik kommune er en IAvirksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
I 2019 ble det lyst ut totalt 56 faste stillinger i Svelvik kommune, hvorav 22 var heltidsstillinger. Det
var totalt 417 søkere til stillingene.

Sykefravær

Den største nedgangen i sykefravær fra 2018 til 2019, finner i avdelingene Borgertorg og Kultur, med
en nedgang på hhv. 17,9 og 14 prosentpoeng. Også i Oppfølgingstjenesten var det en betydelig
reduksjon i fraværet fra 2018 til 2019, med en nedgang på 5,8 prosentpoeng.
Av i alt 21 driftsavdelinger, var sykefraværet under 7% i 9 avdelinger. Høyest sykefravær ble i 2019
registrert i Bofellesskapet, Eiendom, Renhold og Hjemmesykepleien, som alle hadde et sykefravær på
over 15 %. Det er viktig å understreke at det foreligger noen potensielle feilkilder m.h.t avdelingene
med turnus-/ døgndrift, se eget avsnitt lengre ned.
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Det har vært et uttalt mål å redusere sykefraværet i barnehagene, skolene, renhold og VA. Såvel
barnehagene sett under ett og skolene som renhold og VA kan vise til en positiv utvikling i
sykefraværet fra 2017 – 2019.

Andelen langtidsfravær i Svelvik kommune samlet gikk ned 2,3 prosentpoeng fra 2017 til 2019, til t
68,2% av det totale fraværet. Størst nedgang i langtidsfraværet i perioden, fant vi i NAV og
Rådmannsfunksjonen. Andelen legemeldt fravær vs. egenmeldinger var relativt stabil i hele Svelvik
kommune fra 2017 – 2019, bortsett fra i de samme avdelingene; NAV og Rådmannsfunksjonen, der
andelen egenmeldt fravær økte med hhv 31,6 og 16, 4 prosentpoeng. Det synes rimelig å anta at
utviklingen i disse to avdelingene er knyttet til enkeltfravær.
Mulige feilkilder
Overgangen til ny kommune er årsaken til at det ikke har vært mulig å registrere fraværet i
dataverktøyet GAT i desember 2019. Den forelagte statistikken viser derfor fravær for januar t.o.m.
november, for alle 3 år, 2017 – 2019. For avdelinger med turnusdrift er dagsverk og fravær for helgeog helligdager for avdelinger er ikke medregnet i disse statistikkene. Manglende registrering av egen
ferie, egenmeldinger og annet fravær utgjør også mulige feilkilder.

Lærlinger
Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal ha 7 lærlinger, dette er i utgangspunktet ivaretatt.
Det jobbes tett med Opplæringskontoret i Vestfold med oppfølging av lærlingene og i løpet av året
har det blitt endringer på antallet pga ulike forhold. Ved utgangen av året er fire lærlinger knyttet til
Helse og omsorg og to lærlinger knyttet til Oppvekst og utdanning. I slutten av året har det vært
arbeidet med overgang til lærlingeordningen i nye Drammen.
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Tillitsvalgts arbeid
Rådmannen avholder drøftingsmøter med hovedtillitsvalgte ca. hver måned. Dette er en viktig arena
for godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse. I løpet av 2019 har det blitt behandlet ca
70 saker i drøftingsmøtene, om bl.a;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunereform
Revidering av varslingsrutine
Lokal lønnspolitikk
Lokale forhandlinger 2019
Arbeidstøy
Forskjøvet arbeidstid – barnehage
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 – overtid og reiseutgifter
IA-avtalen
Sedvane
Elkomm – sjablongmessig beskatning
Fellesopplæring HA og HTA
Arbeidstakerorganisasjonenes frikjøp i fm. pågående prosesser
Kommuneøkonomi – 1. og 2. tertial
Samlokalisering
Rekruttering
Evalueringer
Lokale særavtaler

I forbindelse med kommunereformarbeidet har det også blitt etablert et arbeidsutvalg (AUkommunereform), bestående av rådmann, personal og tre hovedtillitsvalgte for å holde tett dialog og
utveksle informasjon om arbeidet underveis.
I 2019 ble det gjennomført fellesopplæring for tillitsvalgte og ledere i hovedavtalen og
hovedtariffavtalen.
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Uttalelse fra Hovedtillitsvalgte
Rådmannen innkaller alle hovedtillitsvalgte i alle organisasjoner til faste drøftingsmøter. Disse
avholdes ca. 1 gang pr. måned. Det er god kommunikasjon og sakene drøftes på en god måte, og det
er rom for god diskusjoner og refleksjoner. I tillegg til de faste møtene er det også ad hoc møter med
rådmannen.
Det har vært et L50 møte i 2019. Dette er et møte hvor alle lederne, hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud deltar.
I tjenestene Oppvekst- og utdanning og Helse- og omsorg har det vært faste møter ca. 1 gang i
måneden fram til juli måned. Etter dette har det vært møter etter behov fra partene.
Administrasjonsutvalget
- har hatt 4 møter i 2019. I dette forumet så har vi blant annet snakket om temaer som budsjett,
sykefravær, kommunereform. Dette har vært en god møteplass for trepartssamarbeidet i
kommunen.
Lokale forhandlinger
- ble gjennomført for kapitel 3 og 5 i juni måned i 2019.
Felles opplæring
Arbeidsgiver og Hovedtillitsvalgte har hatt felles opplæring i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen for
alle ledere og plasstillitsvalgte. Dette ble gjennomført 24.04.19.
Kommunereform
- har preget mye av arbeidet til de hovedtillitsvalgte 2019. Dette har vært fast tema på
drøftingsmøtene med rådmannen.
Svelvik har hatt to hovedtillitsvalgte i felles partssammensattutvalg i Nye Drammen. Det har vært 1
møte i måneden. Det siste møte ble avholdt 19.09.19.
Det avholdes drøftingsmøter med prosjektrådmann 1 gang i måneden, her inviteres alle
organisasjonene fra Nedre Eiker, Drammen og Svelvik.
Hovedtillitsvalgte fra alle organisasjonene har deltatt i flere arbeidsgrupper og prosesser i forhold til
kommunesammenslåingen. Fagorganisasjonene på tvers i alle tre kommunene har et godt samarbeid
seg imellom. Det er tett og god dialog både med politikere og administrasjonen i Nye Drammen.
Den Store Avslutningsfesten
To av de hovedtillitsvalgte var med i festkomiteen til «Den store avslutningsfesten» for ansatte i
Svelvik. Dette ble en flott og minnerik kveld for alle ansatte, det har kommet mange hyggelige
tilbakemeldinger på det. Så takk til dere som ordnet til dette arrangementet.
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En epoke er over og nye samarbeidsarenaer skal dannes for å få til gode tjenester til innbyggerne og
gode arbeidsmiljø for flotte ansatte.
Stolte Svelvikinger i Nye Drammen

Uttalelse fra Vernetjenesten
Vernetjenesten i Svelvik har i 2019 vært preget av arbeidet mot Nye Drammen.
Det har vært avholdt 4 verneombudssamlinger og et HMS kurs for nye verneombud og de som
trengte oppdatert kurs. Dette var i regi av SynregiHelse og gikk over 3-dager.
Øvrig:
•

Verneombudene er invitert til Nettverksmøter i Drammen for sitt område for å bli kjent med
nye kollegaer og arbeidsrutiner, utveksle erfaringer og få info.

•

Arbeidstakersiden v/ HVO har hatt ledervervet i AMU og vært på 3 AMU møter dette året. 2
møter ble avlyst grunnet lite saker.

•

HVO har vært på drøftmøter og dialogmøter med prosjektrådmannen 2 g pr. mnd

•

Vært på 2 Tyrifjordsamlinger med prosjektrådmann og stab, hovedtillitsvalgte og HVO fra alle
tre kommuner.

•

Enkelte verneombud har deltatt i arbeidsgrupper relatert til egen virksomhet.

•

HVO har deltatt i arbeidsgrupper innen bl.a Skole og Barnehage og Etiske retningslinjer.

•

HVO har vært vara i PSU og videre vært tilstede på møtene for oppdatering i
prosjektarbeidet.

•

HVO har vært på 4 arbeidsplassbesøk og utover det hatt dialog med verneombudene ved
behov.

Samarbeidet har vært preget av tillitt, forutsigbarhet og gode diskusjoner i alle ledd.
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ØKONOMI
Det er rådmannens ansvar å sikre at det utarbeides en årsberetning. I dette tilfellet skal den
behandles av folkevalgte organer i (nye) Drammen. Svelvikpolitikerenes «korrektiv» kommer derfor
ikke til uttrykk slik det vanligvis gjør gjennom råd, utvalg, formannskap og kommunestyre.
Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet det siste året og skal
foreligge til behandling parallelt med årsregnskapet . Det skal redegjøres for kommunens utvikling,
spesielt de faktorene som påvirker resultat og finansiell stilling.
Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende i henhold til
den informasjon som gis i årsregnskapet.
Behandlingen av Svelvik kommunes årsregnskap 2018 i juni 2019 markerte et tidsskille. Akkumulert
underskudd var nedbetalt og kommunen utmeldt av registeret over kommuner og fylkeskommuner
som er i økonomisk ubalanse (ROBEK). Fylkesmannen Vestfold og Telemark har forestått kontrollen
og meldte resultatet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Driftsregnskap
Driftsresultat
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Driftsregnskapet for 2019 er gjort opp med et netto driftsresultat på minus 3,3 millioner kroner.
Dette er en forbedring sammenlignet med 2018 på 3,4 millioner kroner. Netto driftsresultat i 2019
var på -0,7 % av brutto driftsinntekter, dvs en forbedring sammenlignet med 2018 på 0,7 %.
Gjennomsnittet for landet, utenom Oslo, var gjennomsnittlig netto driftsresultat på 1,2
prosentpoeng. Det er en nedgang med 0,9 prosentpoeng fra 2018. Brutto driftsresultat er redusert
med 3,0 prosentpoeng for alle kommuner i landet. Alt i følge KS.

Driftsinntekter

Samlede driftsinntekter i 2019 var på 484,6 millioner kroner, dvs en økning med 12,7 millioner kroner
eller 2,70 % i forhold til 2018. Driftsinntektene var 23,1 millioner kroner høyere enn regulert
budsjett. Frie inntekter, dvs rammetilskudd og skatteinntekter, er økt med ca. 7,2 millioner kroner
eller 2,05 % i forhold til 2018.
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Driftsutgifter

Samlede driftsutgifter i 2019 var 491,9 millioner kroner, noe som var en økning i forhold til 2018 med
om lag 10,7 millioner eller 2,2 %. I forhold til regulert budsjett er økningen 20,2 millioner kroner eller
4,3 %. Av denne økningen utgjør lønn og sosiale utgifter 6,0 millioner kroner.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon viser en nedgang fra 2018 til
2019 på 4,6 millioner kroner eller 8,1 %. I første rekke er det kjøp av konsulenttjenester,
bedriftshelsetjeneste samt administrative vikartjenester som er redusert.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon viser en reduksjon på 2,2 millioner
kroner eller 2,9 % fra 2018 til 2019. Reduksjonen kommer hovedsakelig fra færre kjøpte plasser innen
området helse og omsorg.
Overføringsutgiftene ble økt med 0,9 millioner kroner fra 2018 til 2019. Mesteparten av dette består
av økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp.
Finanstransaksjoner
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Netto finanskostnader endte i 2019 på 22,1 millioner kroner, en økning med om lag 2,0 millioner
kroner sammenlignet med 2018. Årsaken til dette er oppgangen i det generelle rentenivået, samt et
økt investeringsnivå med dertil hørende økte låneopptak. Beløpet er dog 1,3 millioner lavere enn
regulert budsjett, grunnet et senerelagt låneopptak.
63,5 % av den totale låneporteføljen er bundet med fast rente og det vurderes derfor at det er en
moderat til lav risiko knyttet til finansforvaltningen.
Avsetninger

Bruk av disposisjonsfond endte på 9,7 millioner kroner. Av dette var 1,7 millioner opprinnelig
budsjettert, 8,0 millioner er knyttet til vedtatt budsjettjustering i forbindelse med 1. tertial og i
hovedsak begrunnet i ekstraordinære utgifter forbundet med kommunesammenslutningen.
Bruk av bundne fond endte på 3,0 millioner kroner og de største postene utgjørs av prosjekter
skole/barnehage (1,1 millioner kroner), bruk av Husbankmidler (0,8 millioner kroner) samt bruk av
avsatte prosjektmidler Helse og Omsorg.
Avsetning til fond på 3,3 millioner kroner gjelder VA-fond (1,9 millioner kroner), mens resterende er
avsetning av flere typer øremerkede midler.
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Frie disponible inntekter i 2019 ble 375,4 millioner kroner, noe som er en økning på 1,6 % i forhold til
2018 og 1,5 % i forhold til regulert budsjett. Sum fordelt til drift 389,5 millioner kroner som er 9,4
millioner eller 2,5 % mer enn i 2018 og 3,5 millioner eller 0,9 % høyere enn regulert budsjett.
Renteutgifter ble vel 3,4 millioner kroner lavere enn regulert budsjett grunnet senerelegging av
låneopptak. Avdrag på lån ble 1,8 millioner kroner høyere en i regulert budsjett. Årsaken til dette var
høyere avskrivninger på eiendeler med kort levetid som igjen økte minste tillatte avdrag.
Netto bruk av bundne avsetninger er inntektsført med 0,3 millioner kroner mot budsjettert 0.
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I forbindelse med 1. tertial ble det gjennomført en budsjettjustering som bedre speiler den rådende
driftssituasjonen i kommunen.
Virksomheten Oppvekst og utdanning viser en merforbruk på 2,2 millioner kroner mot regulert
budsjett. Dette skyldes i hovedsak økte personalkostnader i skolesektor.
Merforbruket innen Helse og omsorg på 2,8 millioner kroner skyldes også økte personalkostnader.
Folkevalgte organer viser et merforbruk på 1,1 millioner kroner. Dette har sin grunn i økt aktivitet
ifbm kommunesammenslåinjg samt høyere kostnader ved gjennomføring av valget enn forventet.
Teknisk/INP har et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner noe som henger sammen med en gunstig
utleiesituasjon.
Posten felles inntekter/utgifter inneholder en ikke budsjettert besparelse på pensjonskostnader.
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Investeringsregnskap

I 2019 ble det investert 136,7 millioner i anleggsmidler, mot et regulert budsjett på 124,1 millioner
kroner. Dette er også en økning på 57,1 millioner kroner sammenlignet med 2018. Årsaken til
økningen er gjennomføring av flere større prosjekt bl.a Lille Åsgaten 3, gang og sykkelvei Markveien,
etablering gjestebrygger, kunstisbane/varmepumpe Strømmbanen, oppgradering
friluftsområder/badeplasser, oppgradering sykehjem osv.
Startlån for 2019 endte på 11,7 millioner kroner mot et regulert budsjett på 2,5 millioner kroner.
Avdrag på startlån var på 9,2 millioner kroner mot regulert budsjett på 0.
Bruk av lånemidler endte på 124,1 millioner kroner mot et regulert budsjett på 112,3 millioner. 120,0
millioner kroner var lån tatt opp i 2019. Resterende var ubrukte lånemidler fra tidligere år. Økt
aktivitet er grunnen til at det er et høyere låneopptak en i regulert budsjett.
Tilskudd til investeringer er 5,2 millioner kroner lavere i regnskap enn i regulert budsjett. Årsaken her
er forsinkelse på ferdigstillelse av prosjekt med tilskudd fra Husbanken.
Ekstraordinære innbetalinger på 3,2 millioner kroner på startlån, som ble avsatt til fond i 2018, er
foretatt i 2019.
Det er i 2019 et udekket merforbruk i investeringsregnskap på 1,1 millioner kroner.
21

Investeringsnivået har økt med ca 70 % fra 2018, hvilket er resultatet av økt gjennomføringskraft.
Innenfør virksomhetene er det divergenser mot regulert budsjett, som følger:
EDB-felles mindreforbruk på 4,4 millioner kroner skyldes lavrere investeringer ifbm IKT-prosjekt Nye
Drammen.
Oppvekst og utdanning merforbruk på 1,4 millioner kroner henføres til oppussing Svelvik
Ungdomsskole samt Tangen skole.
Helse og omsorg merforbruk på 1,5 millioner kroner kan knyttes til modernisering av Svelvik
sykehjem.
Tekniske tjenester merforbruk på 12,6 millioner kroner skyldes en forsering av pågående prosjekt
opp mot oppstart av ny kommune.
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Balanse
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Faste eiendommer og anlegg
Netto balanseført verdi av faste eiendommer og anlegg ble fra 2018 til 2019 økt med 76,9 millioner
kroner til 560,0 millioner kroner. Økningen består bl.a. av bygninger Lille Åsgaten 3, 41,5 millioner,
etablering gang- og sykkelvei Markveien 12,0 millioner, modernisering Svelvik Sykehjem 5,1
millioner, oppgradering friluftsområder/badeplasser 6,5 millioner, oppgradering Bokerøyveien 6,5
millioner samt VA-prosjekter 11,0 millioner.
Utstyr, maskiner og transportmidler
Balanseført verdi av utstyr, maskiner og transportmidler ble fra 2018 til 2019 økt med 18,2 millioner
kroner. Økningen består bl.a. av etablering gjestebrygger 6,1 millioner, kunstisanlegg/varmepumpe
Strømmbanen 3,6 millioner, IKT-prosjekt Nye Drammen 2,7 millioner, samt innkjøp løypemaskin 2,3
millioner, uteområde barneskoler 1,3 millioner.
Avskrivninger
Avskrivningene totalt (kapitalslitet) var 26,0 millioner kroner i 2019, mot 22,7 millioner kroner i 2018.
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidlene utgjorde 583,1 millioner kroner ved utgangen av 2019, mens pensjonsforpliktelsene
utgjorde 677,2 millioner kroner. Differansen mellom pensjonsforpliktelser versus pensjonsmidler har
økt med 7,4 millioner kroner fra 2018 til 2019.
Aksjer og andeler
Aksjer og andeler økte i 2019 med 1,2 millioner kroner. Endringen var knyttet til egenkapitalinnskudd
KLP (årlig).
Kortsiktige fordringer
Kortsiktige fordringer var ved utgangen av 2019 på 31,7 millioner kroner. De største enkeltpostene
er: Mellomregning ved årsskiftet 17,1 millioner, krav mot staten for ressurskrevende tjenester 3,4
millioner, merverdiavgiftskompensasjon 7,2 millioner, ordinær merverdiavgift 2,5 millioner,
sykepengerefusjon 0,6 millioner. Kundefordringer utgjør 0,8 millioner kroner. Fordringene regnes å
være reelle.
Kasse, postgiro og bankinnskudd
Saldo pr. 31.12.2019 var 36,1 millioner kroner.
Premieavvik
Netto premieavvik pr. 31.12.2018 var 29,7 millioner kroner mot 30,0 millioner kroner i 2019.
Akkumulert premieavvik er opparbeidet siden ordningen med amortisering ble innført i 2003.
Disposisjonsfond
Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2019 på 5,9 millioner kroner, mens det ved utgangen av
2018 var på 15,6 millioner kroner. Endringen på 9,7 millioner kroner består av 1,7 millioner kroner
som var opprinnelig budsjettert, samt 8,0 millioner kroner disponert ved kommmunestyrets vedtak i
forbindelse med 1. tertial.
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Bundne driftsfond
Saldo pr. 31.12.18 var på 6,2 millioner kroner mens saldo pr. 31.12.2019 var 6,5 millioner kroner.
Endringen her består i hovedsak av avsetning til VA-fond på 1,9 millioner, netto oppløsning av fond
skole/barnehage 0,8 millioner, samt oppløsning av fond Husbanken 0,8 millioner.
Bundne investeringsfond
Saldo pr. 31.12.18 var på 4,1 millioner kroner mens saldo pr 31.12.2019 er 0,8 millioner kroner.
Ekstraordinære innbetalinger på 3,2 millioner kroner på startlån, som ble avsatt til fond i 2018, er
foretatt i 2019.
Regnskapsmessig resultat
Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 var på 6,14 millioner kroner, sammenlignet med 2018 som
var 0.
Kapitalkonto
Saldo på kapitalkonto er redusert fra 105,3 millioner kroner i 2018 til 104,4 millioner kroner i 2019.
Andre lån
Den langsiktig gjelden, pensjonsforpliktelser unntatt, vokste fra 441,4 millioner kroner i 2018 til 536,3
millioner kroner i 2019. Endringen er et resultat av et økt antall større, gjennomførte prosjekter med
tilhørende låneopptak på i sum 120,0 millioner kroner.
Ubrukte lånemidler
Pr. 31.12.19 utgjorde de ubrukte lånemidlene 10,9 millioner kroner, dette er i hovedsak Startlån fra
Husbanken.
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Gjeld

Netto lånegjeld pr innbygger var ved utgangen av 2019 på kr. 68.212,- dvs en kraftig økning med kr.
12.896,- eller 23,3 % fra 2018. Dette har sammenheng økt investeringsaktivitet. Svelvik ligger nå på
nivå med sammenlignbare KOSTRA-grupper og forholdsvis likt Nedre Eiker kommune, men likevel
betydelig under Drammen kommune.

Arbeidskapital
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Arbeidskapitalen er et uttrykk for forholdet mellom omløpsmidler (bankinnskudd, kontanter,
utestående fordringer osv) og kortsiktig gjeld. Forholdet har i løpet av 2019 forverret seg og
arbeidskapitalen i prosent, er nå om lag 0.

Likviditet

Svelvik kommune har benyttet kassekreditten i 2 måneder på sommeren i 2019. Grunnen til dette er
et forskjøvet låneopptak som fant sted i september. Kassekreditten er på 30 millioner kroner.

27

Utvikling i frie inntekter

De frie inntektene pr. innbygger økte fra 2018 til 2019 med kr. 2.177,- eller 4,2 % og ligger nå på
54.135,- pr. innbygger. Dette er stort sett på samme nivå som de kommunegruppene Svelvik
sammenligner seg med.
Administrasjon

I 2019 hadde Svelvik kommune netto driftsutgifter til administrasjon og styring pr. innbygger på kr.
5.401,-. Dette er en nedgang med kr. 366,- eller 6,3 % siden 2018. Sammenlikningstallene antyder
utfordringene forbundet med effektiv administrativ organisering i en liten kommune.
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Barnehager

Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år er kr. 163.527,- i 2019. Dette er en økning med kr. 4.382,eller 2,7 % fra 2018.
Svelvik kommune har en svak nedgang i andel barn 1 - 5 år med barnehageplass fra 2018 og ligger
vesentlig lavere enn sammenlignbare KOSTRA-grupper og Drammen.
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Skole

Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren pr innbygger 6-15 år er kr. 119.878,- i 2019. Dette er om
lag som i 2018. Sammenlignet med andre kommuner ligger Svelvik høyt.
Andel elever i grunnskolen som mottar spesialundervisning er økt noe fra 2018 og Svelvik ligger høyt
sammenlignet med kommunene i Nye Drammen og kommuner i sammenlignbare KOSTRA-grupper.
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Pleie og omsorg

Korrigerte brutto driftsutgifter i institusjon pr plass er kr. 1.198.925,- i 2019. Dette er en økning fra
2018 på kr. 191.500,- eller 19,0 %. Sammenlignet med andre kommuner ligger Svelvik likevel lavt.
Det er en kjennsgjerning at 2019 har vært et krevende år for mange kommuner i Norge hvilket også
tallene for antall årsverk på 10.000 innbyggere viser tydelig. Samtidig vises til de beregningene som
er foretatt av KS for sektoren og som viser en betydelig utgiftsvekst i kommune-Norge over flere år.
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Barnevern

Netto driftsutgifter i barneverntjenesten pr innbygger 0-22 år er kr. 8.585,- i 2019. Dette er en økning
fra 2018 på kr. 498,- eller 6,1 %. I sammenligning med kommunene i Nye Drammen kommer Svelvik
godt ut, mens man ligger høyere enn sammenlignbare KOSTRA-grupper.
Andelen barn med tiltak ift innbyggere 0-22 år har økt noe siden 2018. Likevel ligger Svelvik på nivå
Drammen og sammenlignbare KOSTRA-grupper.
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NAV/økonomisk sosialhjelp

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år, er kr. 2.912,- i 2019. Detter er en
økning med kr. 212,- eller 7,8 % fra 2018. I sammenligning med andra KOSTRA-grupper ligger Svelvik
høyt.
Andelen sosialhjelpsmottakere er nærmest uendret fra 2018, men i sammenligning med andre
KOSTRA-grupper ligger Svelvik høyt.

Økonomisk stilling
Regnskapsåret 2019 representerer nok et skritt på veien til en stabilisert økonomi for Svelvik
kommune. Først og fremst er tiden i Robek-regimet et avsluttet kapittel. Resultatene viser stor grad
av forsutsigbarhet og de økonomiske utfordringene er forholdsvis lik de en finner i sammenliknbare
kommuner spesielt og kommunesektoren generelt.

KOSTRA
KOSTRA-tallene som benyttes her er foreløpige tall pr 15 mars. Endelige tall kunngjøres 15 juni.
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Tjenestene – Økonomisk resultat

Tjenestene hadde samlet et negativt resultat på 1,8 millioner kroner 2019 når selvkostområdene
vann og avløp holdes utenfor. Betegnelsene «underskudd» og «overskudd» nedenfor refererer til
forholdet mellom avlagt regnskap og vedtatt budsjett (med mulige justeringer gjennom året).
Området folkevalgte organer hadde et underskudd på 1,1 millioner kroner, som i hovedsak var
forårsaket av økte kostnader til godtgjøring av folkevalgte i forbindelse med kommunereformen.
Rådmannsfunksjonens overskudd på 2,5 millioner kroner skyldes i sin helhet meget gode
gebyrinntekter hva gjelder Plan og Bygg som har vært et vertskommunesamarbeid med Nedre Eiker
kommune.
Budsjettområdet fellesutgifter hadde et underskudd på 0,9 millioner kroner. Det skyldes til største
del et høyere lønnsoppgjør enn forventet.
Oppvekst og utdanning fikk et underskudd på 0,3 millioner kroner.
NAV hadde et resultat om lag i balanse.
Svelvikhuset hadde et underskudd på 0,7 millioner kroner.
Helse og omsorg fikk et underskudd på snaut 2,0 millioner kroner. Resultatet er forbundet med
spesielt to forhold; ressurskrevende tjenester og forsterkede tjenester ved Svelvik sykehjem. I tillegg
har arbeidet med Kommunereform presset lønnskostnadene opp ytterligere.
Kultur og byutvikling viser et underskudd på 0,2 millioner kroner; et resultat av flere forhold, bl.a
sviktende inntekter ved Fossekleiva kulturhus.
INP/Tekniske tjenester bokfører et overskudd på 0,9 millioner kroner. Forklaringen til dette er i
hovedsak en god utleiesituasjon for avd Eiendomsdrift.
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Oppsummering
Styring preget av økonomi, krav til nøkternhet, stadig omstilling og smarte løsninger er kjente trekk
for såvel folkevalgte som medarbeidere i Svelvik kommune gjennom mange år. Inngangen til 2019
markerte også at både driftsøkonomien og gjeldsnivået var bragt iorden etter de kravene som gjelder
for norske kommuner; Svelvik forlot den særskilte overvåkningen som ROBEK-registeret
representerer.
Det var derfor med en viss overraskelse vi konstaterte et samlet forbruk godt ut over det forsvarlige
de to første månedene; veksten i antallet årsverk viste seg å ha vært større over tid enn kommunens
økonomiske bæreevne tilsa. Årsaksbildet er sammensatt, men konsekvensen ble en betydelig
utgiftsreduserende aktivitet fra februar/mars 2019 som endte i reviderte rammer etter behandlingen
av rapport 1. tertial. Med en iherdig innsats i alle deler av organisasjonen ble de justerte rammene
førende og relevante for resten av året.
Under normale tilstander ville det vært behov for ytterligere systematisk omstilling og konsolidering.
Den forestående kommunesammenslutningen førte imidlertid til en slags unntakstilstand:
Forskyvning av oppmerksomhet, behov for å finansiere merutgifter og omdisponere ressurser til
fordel for en ny kommune under etablering. Samtidig en mulighet til å redusere enkelte typer
aktivitet og holde stillinger vakante for å redusere utgifter, men også gi den nye organisasjonen en
viss frihet.

Demografiske forhold

Den demografiske utviklingen i Svelvik kommune de siste elleve år er veldig klar. Barn 0-15 år blir
stadig færre og personer over 67 år øker kontinuerlig.
Den totale befolkningen i Svelvik minket fra 6.685 til 6.628 innbyggere. Dette utgjør -0,66 %.
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Kommunale eierskap og interkommunalt samarbeid
Svelvik kommune har eierinteresser i selskaper og er deltaker i flere virksomheter etablert av og for
offentlig sektor. Hensikten kan variere; fra et ønske om å bygge opp under lokale initiativ og
samfunnsviktige funksjoner via rasjonell utførelse av organisasjonsinterne oppgaver til ekstern
(innbyggerrettet) tjenesteproduksjon.
Eierskapet og deltakelse i samarbeid er blant annet regulert gjennom aksjeloven, lov om
interkommunale selskaper og kommuneloven. I noen grad endres regelverket for flerkommunal
oppgaveløsning og myndighetsutøvelse med den nye kommunelov som trådte i kraft suksessivt fra
konstituering av nytt kommunestyre høsten 2019, fullverdig fra 1. januar 2020.
Med ny kommunestruktur endres forutsetningene for samarbeidet. De nye kommunene under
etablering har uttrykt krav til fremtidig organisering og til dels fattet beslutninger som har ført til
oppsigelse av avtaler og oppløsning av samarbeid.
For regnskapsåret foreligger det en komplett oversikt over eierposisjoner i egen note. Her nevnes
noen slike endringer.
Svelvik kommune har sagt opp sitt eierskap i IKA Kongsberg IKS og iverksatt overføring av arkivene til
Byarkivet i Drammen. Eierskapet i IKA Kongsberg IKS var forbundet med betydelige økonomiske
forpliktelser som realiseres i årsregnskapet 2019.
Salget av aksjer i Svelviksposten ble ikke realisert som forutsatt. Kommunen eier derfor fortsatt en
aksjepost refunderer etter vedtak om annullering innbetalt kjøpesum til de som hadde meldt sin
interesse.
Svelvik Produkter AS er en av flere bedrifter med tilrettelagte arbeidsplasser og arbeidstrening eiet
eller kontrollert av den nye kommunen. På grunn av endringer i regiongrensene valgte NAV å
redusere kontraktsfestede, kjøpte tjenester. Kommunestyret kompenserte ved bevilgning til flere
varig tilrettelagte arbeidsplasser for å verne ordinære veilederstillinger i selskapet.
Kommunens eierposisjon i Vestfoldmuseene IKS har vært oppe til diskusjon som følge av at
kommunen forlater Vestfold, men også ønsket om å tilpasse eierstrukturen til ny kommuneinndeling
i «rest-Vestfold». I samråd med prosjektrådmannen er det holdt igjen på slike endringer på dette
stadiet, dels begrunnet i at eierskapet sikrer en forbindelse til nødvendig industrihistorisk
kompetanse i Nord Jarlsberg-museene. Uttreden vil likevel være en aktuell problemstilling for
behandling i nær fremtid.
Vertskommunesamarbeid landbruk er etablert i Svelvik kommunes regi med tiltreden fra 1. januar
2019 for Nedre Eiker kommunes vedkommende. Drammen kommune inngikk avtale med oppstart
sommeren 2019. Virksomheten forutsettes videreført som en del av nye Drammens organisasjon,
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STATUS PÅ KOMMUNESTYREVEDTAK
Her gis status på kommunestyrevedtak som er fattet i forbindelse med årshjulsdokumentene.

Status på vedtak Rammesak 2018 og 2019
Vedtak
(k.st.sak 30/17)

1. Ved utarbeidelse av
Kommuneplanens handlingsdel 2018
– 2022 skal rådmannen videreføre
de mål og strategier som ligger i
Kommuneplanens handlingsdel 2017
– 2020, herunder prioritere innsatser
som beskrevet under” Profil og
prioriteringer” i vedlegg 1:
Rammesak 2018.
2. Følgende rammer settes for
arbeidet i budsjettperioden 2018 –
2022:
a. Realveksten i de frie inntektene
skatt og statlig rammetilskudd
budsjetteres som vist i saken.
b. Eiendomsskatten skrives ut med
uendret skattesats på 2 promille i
2018.
c. Eiendomsskatten avvikles med
virkning fra 1. juli 2018.
d. Akkumulert driftsunderskudd
inndekkes i tråd med vedtak fattet i
sak 16/2014 07.04.14:” Inndekning
av underskudd årsregnskapet –
søknad om forlenget
nedbetalingstid.”
e. Det budsjetteres med et netto
driftsresultat i 2018 på minimum
1,75 %.
3. Rådmannen bes om å inngå avtale
om felles personvernombud med
Drammen og Nedre Eiker kommuner
fra 2018.
4. Kommunestyret ber rådmannen
vurdere utredning av følgende tiltak
til Kommuneplanens handlingsdel
2018 – 2022:

Status
Innarbeidet i KHD 2018-2022. Der hvor det ikke har vært mulig å ta inn alt er
dette kommentert særskilt.

Frie inntekter innarbeidet i henhold til KS-modell og vurderinger av
befolkningsvekst og vekst i skatteanslag.
Eiendomsskatt innarbeidet med 2 promille for første halvår 2018. Akkumulert
underskudd dekkes inn i 2018.
Kravet om netto driftsresultat på 1,75% oppfylles ikke. Det vises til behandling
av års budsjett 2019 og rapport 1. tertial 2019.

Avtale inngått og avsatt kr. 150.000,- til formålet i budsjett 2018 og 2019. Felles
personvernombudfunksjon er etablert.
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Fra 2018:
a. Sosioøkonomisk analyse av
tettstedene i Svelvik
b. Endring av prosjektmandat 7B ved
at det legges til et nytt kulepunkt
under 2018-2020: «Miljøterapi
innføres som arbeidsform for
hjemmeboende tjenestemottakere
og på sykehjemmet.»
c. Endring av prosjektmandat 14A
ved at det legges til et nytt kulepunkt
under 2018-2020: «Utarbeide og
implementere en modell for
brukermedvirkning og involvering på
individ- og systemnivå, for alle
tjenestemottakere av helse- og
omsorgstjenester.»
d. Rutiner og systemer for
kreftomsorg i kommunen.

Analyse ble bestilt av PWC, men da de ikke har hatt kapasitet så langt foreslås
dette å utgå. Det er sannsynlig at det vil ivaretas i Nye Drammen
Prosjektmandat 7B utgår da temaet forebygging er under implementering.
Enkelte tiltak inngår under samfunnsmål 12.

Gjennomført.

Gjennomført

e. Innarbeiding av «Samlokalisering
av offentlige publikumsrettede
tjenester og frivillig aktivitet i
området Kinogården/SBV» i
investeringsbudsjettet.
f. Opptrapping av midler til
velferdsteknologi i
investeringsbudsjettet.
g. Arbeide for at Svelvikferga skal
være elektrisk i forbindelse med
utlysning av ny kontrakt.
Fra 2019:

Investeringsmidler til «Samlokalisering av offentlige publikumsrettede tjenester
og frivillig aktivitet i området Kinogården/SBV er innarbeidet i
investeringsbudsjettet.

a. Utvide muligheten for rullerende
avlastning for eldre som har
omsorgsansvar for hjemmeboende
pleietrengende.

Rullerende avlastning inngår allerede som et tiltak i omsorgstrappa, og innfris
når kriterier for avlastning er oppfylt.

b. Fortsette opptrappingen av det
psykiske helsevernet for
innbyggerne.

Ivaretatt i prosjekt 12A Oppfølgingstjeneste
Gjennomført.

c. Samarbeid med grunneiere og
næringsdrivende om tiltak for å
forebygge og raskt fjerne tagging.

Løpende oppfølging

5. Rådmannen bes innarbeide
prosjekt: «Kartlegging og opprydding
av ulovlige byggetiltak i
strandsonen»
6. Rådmannen bes utarbeide forslag
til mandat for følgende
oppgaveutvalg, til 2. Tertial:
a. Ungdom i Svelvik

Er lagt inn som samfunnsmål 2.5.18

Gjennomført
Tiltaket er lagt inn i Kommuneplanens handlingsdel og budsjett 2018-2022.
Innspill er sendt konsesjonsmyndighet, Buskerud Fylkeskommune

a. Navn er endret til «Ungdom i Svelvik mot 2020». Er lagt inn som samfunnsmål
10.1.9
b. Tema er endret til «Byhuset Svelvik». Er lagt inn under prosjekt 2A Prosjekt
Byhuset
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b. Områdeplan for Strømmhallen,
Strømmbanen og samfunnshuset
c. Hvordan skape et «ta vare på
hverandre»-samfunn?

7. Kommunestyret ber rådmannen
om å utrede behov og mulighet for å
realisere boligsosiale prosjekter i
Vannverksveien og i Strandgata.
a. Kommunestyret ønsker en snarest
mulig realisering av boligsosialt
prosjekt for rus/psykiatri i
Vannverksveien.
b. Kommunestyret ber om at
Strandgaten 16 forblir i kommunalt
eie, og at det settes ned en
tverrfaglig gruppe som kan kartlegge
behov og muligheter for å etablere
et variert kommunalt botilbud.
8. Kommunestyret ber rådmannen
om å innarbeide økonomiske
konsekvenser for drift av Fossekleiva
gitt Sande kommunes uttreden av
samarbeidsavtalen.
9. Kommunestyret ber rådmannen
innarbeide arbeidsgruppa Grunnane
sin anbefaling i KHD 2018–2022.
10. Kommunestyret ber rådmannen
utarbeide et program for forsert
asfaltering/reasfaltering av
kommunale veier i 2018 og 2019.
11. Kommunestyret ber rådmannen
om å legge frem forslag til budsjett
for både 2018 og 2019 i desember
2017.

c. Oppgaveutvalg «Helseknutepunkt i Svelvik» er avlyst (fsk sak 24/18)

a. Prosjektet 12B Vannverksveien er vedtatt stoppet

b. Er lagt inn under Tema- og kommunedelplaner, som punkt 1, Strategier for
boligsosialt arbeid

Sande kommune har valgt å tre ut av samarbeidsavtalen om drift og
videreutvikling av Fossekleiva kultursenter og Berger museum. Økonomiske
konsekvenser er innarbeidet i Kommuneplanens handlingsdel og budsjett 20182022.
Er lagt inn som samfunnsmål 3.4
Innarbeidet i KHD 2018-2022 (investeringsprosjekt 27)

Gjennomført
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Status på vedtak Kommuneplanens handlingsdel 2018-2022
Kommunestyrevedtak
(sak 68/17)

Status

1. Kommunestyret vedtar
Kommuneplanens handlingsdel 20182022 med følgende rammer:
(se KHD)

Innarbeidet i KHD 2018-2022 med kommunestyrets forslag til endringer

Markedsføring eiendomsdagen i
Drammen
2. Kommunestyret vedtar
Kommuneplanens handlingsdel 20182022 med følgende rammer for
Investeringsbudsjettet: (se KHD)
3. Låneopptak inntil kr.70.600.000,a. Startlån kr.10.000.000,4. Det avsettes kr.792.000,- til tilsyn
og kontroll i Svelvik kommune for
2018 (Buskerud Kommunerevisjon
IKS).
5. Det avsettes kr.5.600.000,- til
nedbetaling av akkumulert
underskudd.
6. For driftsåret 2018 gis det et
driftstilskudd tilsvarende egenandel
for kommunale SFO’er til IFO driftet
av Svelvik Tennisklubb.
Driftstilskuddet avregnes etter
avslutning av regnskapsåret 2018.
7. Brukerbetalinger, gebyrer og
avgifter vedtas som angitt i vedlegg.
8. Brukerbetalinger, gebyrer og
avgifter som ikke er nevnt spesifikt i
vedlegg økes med 3 %.
9. Rådmannen bes om å gjennomgå
gebyrregulativet for plan- og
byggesaker til kommunestyrets første
møte i 2018 og foreslå endringer i
tråd med avtale om
vertskommunesamarbeid med Nedre
Eiker kommune
10. Rådmannen delegeres myndighet
til å fordele lønnsreserve når
lønnsoppgjør for 2018/2019 er klart.
11. Det skrives ut eiendomsskatt i
hele kommunen for 1. halvår 2018
med en sats på 2 promille. 1. termin
skrives ut som vanlig. 2. termin
skrives ut med halv sats. 3. termin
fritas for eiendomsskatt
12. For inntektsåret 2018 og 2019
fastsettes den kommunale skattøren
for inntekts- og formuesskatt i Svelvik
kommune lik de maksimalsatser
Stortinget vedtar.

Eiendomsdagen arrangeres i oktober. Opplegget er endret fra tidligere og det
er uklart om det gis adgang til markedsføring.
Innarbeidet i KHD 2018-2022 med kommunestyrets forslag til endringer

Innarbeidet i KHD 2018-2022 med kommunestyrets forslag til endringer
Innarbeidet i KHD 2018-2022 med kommunestyrets forslag til endringer

Innarbeidet i KHD 2018-2022 med kommunestyrets forslag til endringer
Innarbeidet i KHD 2018-2022 med kommunestyrets forslag til endringer.

Brukerbetalinger er endret iht vedtak.

Er gjennomgått administrativt, og vedtatt av kommunestyret i sak 26/18.

Gjennomføres i september i hhv 2018 og 2019.
Gjennomført som beskrevet.

Gjennomført.
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13. Kommunestyret godkjenner
planstrategi
14. Kommunestyret godkjenner mål,
strategier og tiltak som beskrevet i
Kommuneplanens handlingsdel med
følgende endringer:
• 2A Byhuset, det legges til: Byhuset,
samfunnshuset og rådhuset må sees i
sammenheng for å lage en helhetlig
plan for funksjoner i den nye bydelen.
• Pkt. 2.5.6 det legges til: Plan for
området rundt Ebbestadhallen
utarbeides av landskapsarkitekt i
samarbeid med lokalutvalg på
Ebbestad i 2018.

Innarbeidet i KHD 2018-2022.

Det vises til tekst i 2A –Byhuset (prosjekt).

Ebbestad Nærmiljøanlegg ble ferdigstilt høsten 2019 i tråd med det politiske
vedtaket.

• Pkt. 2.5.14 det etableres en
overgang mellom enden av Lysløypa
syd for demningen ved
Ebbestadvannet for å binde
skiløypene sammen vinterstid og for å
gi økt tilkomst for flere sommerstid til
Vassåssetra. (Planlegges i 2018 og
gjennomføres i 2019.)

Arbeidet med rundløypa her flere utfordringer i seg. Gården (Nedre Eik) er
fortsatt i prosess for salg og konsesjonsbehandlingen pågår. Når salget er
gjennomført kan det forhandles med fremtidig grunneier om løsning. Veien fra
Skalland til Vassås er utbedret og har relativt god standard. Overgangen er i
praksis ikke startet på. Det er flere aktiviteter i og langs lysløypa om dagen, de
ulike interessene må avklares.

15. Kommunestyret godkjenner
handlingsprogram for temaplaner og
kommunedelplaner i
Kommuneplanens handlingsdel med
følgende endringer:
Følgende punkt i Temaplan for
friluftsliv og rekreasjon endres til
oppgaveutvalgets opprinnelige
forslag:
Lage rundløype:
Definere utgangspunkt for tursti fra
Markveien med rundløype inn til
Ebbestadvannet- Vassås-SkallandMarkveien. Overgang ved
Ebbestadvannet og Skalland
(bro/overgang fra demningen
sørover, og bro/overgang ved
Skalland til lysløypa) Koble lysløypa
med tursti til Vassås. Sammenkobles
syd for demningen.
16. Midler avsatt til arbeidet med
oppgaveutvalg fordeles av
formannskapet. Midlene skal
benyttes til studieturer,

Innarbeidet i KHD 2018-2022.

Vassås som besøkssted er etablert og drives av Vassåsens venner ihht avtale
med Svelvik Kommune, dette videreføres i Drammen.

Arbeidet med rundløypa her flere utfordringer i seg. Gården (Nedre Eik) er
fortsatt i prosess for salg og konsesjonsbehandlingen pågår. Når salget er
gjennomført kan det forhandles med fremtidig grunneier om løsning. Veien fra
Skalland til Vassås er utbedret og har relativt god standard. Overgangen er i
praksis ikke startet på. Det er flere aktiviteter i og langs lysløypa om dagen, de
ulike interessene må avklares.

Oppgaveutvalg innen området Helse og omsorg er vedtatt ikke gjennomført
(fsk sak 24/18).
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kunnskapsinnhenting, gjennomføring
av tiltak som foreslås av
oppgaveutvalgene og drift av
oppgaveutvalgene.
17. Tilskudd til Svelvik kirkelige
fellesråd:
a. Ordinært tilskudd kr. 3.730.000,-.
b. Tilskudd til samarbeidsprosjekt
diakon kr. 120.000,-.
18. Tilskudd til Interkommunale
samarbeid (IKS), Kommunale Foretak
(KF) og vertskommunesamarbeid hvor
Svelvik kommune deltar justeres med
kommunal deflator i 2018 og 2019.
19. Rapport vedrørende åpen
barnehage tas til orientering.
20. Svelvik kommune bosetter 10
flyktninger i 2018 i henhold til
anmodning fra IMDI, men da under
forutsetning av at det er mulig å få til
et samarbeid med Drammen
kommune om grunnskoleopplæring
og introduksjonsprogram.
21. Rådmannen bes om å innlede
samtaler med Drammen kommune
om et vertskommunesamarbeid om
grunnskoleopplæring og
introduksjonsprogram for nyankomne
flyktninger.
22. Gamle Berger barnehage
avhendes i tråd med tidligere vedtak.
Salgssum benyttes som finansiering
av investeringsbudsjettet for 2018.
23. Tilskudd til Svelvik Næringsråd
økes med kr. 30.000,- årlig. Følgende
kriterier legges til grunn:
Svelvik Næringsråd leder, koordinerer
og utarbeider årlig et
aktivitetsprogram for Svelvik sentrum
i samarbeid med Svelvik kommune og
lag/foreningsliv.
Jf. omdømmeprosjektet
«Svelvik2020» settes det særlig fokus
på disse dagene:
• Juni - markedsdagen/Jordbærfesten
• August - Svelvikdagene og
Svelvikspillet
• Desember - Julemarkedet
Årlig arrangeres næringslivets dag i
samarbeid med kommunen.
24. Følgende områder prioriteres i
forbindelse med kartlegging og
opprydning av ulovlige tiltak i
strandsonen:
a. Berger, Sentrum/Øvre Svelvik, Krok

Månedlig overføring.

Gjennomført.

Bosetting av 10 flyktninger har ikke vært gjennomførbart da IMDI (Integreringsog mangfolds direktoratet) ikke har hatt behov for bosetting i Svelvik
tilsvarende dette antall. Vertskommunesamarbeid med Drammen kommune er
inngått (se pkt. under).

Det er inngått vertskommuneavtale med Drammen kommune om
introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere og grunnskoleopplæring for
voksne.

Gjennomført: Bygget er solgt og overlevert kjøper.

Innarbeidet i KHD 2018-2022.

Inngår i samfunnsmål 2.5.18.
Forutsettes ivaretatt av nye Drammen i et helhetsperspektiv. Trolig er ikke
antallet ulovlige tiltak stort, men enkelte partier av strandsonen bør
gjennomgås
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25. Det gis 25.000 kr i grunnstøtte til
hvert lokalutvalg. Resterende midler
tildeles av formannskapet til
prosjekter etter søknad fra
lokalutvalgene.
26. Øremerkede tilskudd og økning av
rammetilskudd som følge av
budsjettavtale mellom H, FrP, V og
KrF fordeles til de formål som angitt.
Rådmannen bes om å legge frem
melding for kommunestyret med
endelig fordeling når beløp er klare.

27. Spillemidler – handlingsplan for
idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og
kulturbygg rulleres i forbindelse med
behandling av 1. tertialrapport 2018.

Innarbeidet i KHD 2018-2022.

Endelig fordeling ble vedtak i formannskapet, sak 3/18:
1. Rammetilskudd uten inntektsutjevning økes med kr. 2.188.000,-.
2. Økning i rammetilskudd disponeres på følgende måte:
a. Økt inntektsgrense barnehage kr. 25.000,b. Opptrappingsplan rus kr. 86.000,c. Endringer i skatteopplegget kr. -54.000,d. Opptrapping skolehelse og helsestasjoner kr. 116.000,e. Tilskudd til frivilligsentraler kr. 11.000,f. Midler til frikjøp kommunereform kr. 1.250.000,g. Avsetning til felles utgifter økes med kr. 754.000,3. Festeavgift gravplass økes fra kr. 250,- til kr. 300,Melding ble lagt fram for kommunestyret i juni 2018 (sak 43/18, vedlegg 6).
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Status på vedtak 1. tertial 2019
Kommunestyrevedtak
(sak 40/19)

Status

1.Svelvik kommunes rapport 1. tertial
2019 tas til etterretning.
2. Svelvik kommunes årsbudsjett 2019
i kommuneplanens handlingsdel 2019
– 2022 (årsbudsjettet) korrigeres i
samsvar med rådmannens innstilling,
jf. oppstilling i saksutredningen.
3.Skatteinntekter fastsettes til 178,1
millioner kroner, svarende til en
økning på 5,2 millioner kroner fra
opprinnelig budsjett 2019.
4.Rammene i utgiftsbudsjettet
justeres til:
a. Folkevalgte organer
4 310
b. Rådmannsfunksjon
17 870
c. Felles utgifter
20 067
d. Oppvekst og Utdanning
124 073
e. NAV
18 595
f. Svelvikhuset
18 110
g. Helse og Omsorg
123 031
h. Kultur og Byutvikling
25 181
i. Investerings- og
næringsprosjekter/Teknisk
5 495

I og med kommunens posisjon i forhold til omfordeling av inntekter vil
skatteinngangen ha begrenset betydning, jfr. særskilte kommentarer om
inntektssystemet.
Iverksatt ihht. forutsetningene i kommunestyrets vedtak

5.Endringer i tjenesteområdenes
rammer som krever særskilte vedtak
forelegges kommunestyret i egen sak.

6.Ubrukte bevilgninger i

investeringsregnskapet for 2018
rebevilges i 2019 og knyttes til
prosjekter som ikke er avsluttet.
Beløpet utgjør i alt 43.299.000 kr og
finansieres mot 40.000.000 kr lån og
3.299.000 kr refusjon for
merverdiavgift. Rådmannen gis
fullmakt til å fordele midlene på de
aktuelle prosjektene i samsvar med
tidligere forutsetninger.
7.Rådmannen gis fullmakt til å
disponere inntil 6 millioner kroner av
premiefondet i KLP til delvis
finansiering av reguleringskostnaden
pensjon for 2019.
8.Utgifter forbundet med
etableringen av Nye Drammen
innenfor en ramme av kr 8.000.000
dekkes ved belastning av
disposisjonskontoen. Beløpets
størrelse vurderes på nytt ved
behandlingen av rapport 2. tertial
2019.

Vedtaket er iverksatt for finansiering av merutgifter knyttet til
kommunereformprosessen etter avtale med prosjektrådmannen. Ved tertialets
avslutning kan det se ut til at utgiftene som belastes i inneværende blir noe
lavere enn opprinnelig beregnet.
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Status investeringsprosjekter
Tabellen nedenfor refererer til investeringsprosjekter vedtatt i kommuneplanens handlingsdel. Det
vises til vedtaket for perioden 2018 – 2022 med tillegg i sak 078/18 (kommunestyrets møte 18.
desember 2018), der planlagte rammer/bevilgninger og realiseringstid for det enkelte prosjektet
fremkommer.
Nr.

Prosjektnavn

Status

(Khd)
5

Samlokalisering sentrum

6

IKT i skole og barnehage

7
8

Læremidler i grunnskolen
Inventar i skole og barnehage

9
10

Utelager Svelvik Ungdomsskole
Oppgradering inventar Svelvik
Sykehjem og Bofelleskap
Utstyr til kompetansehevende
tiltak, Sykehjemmet
Velferdsteknologi

15
16
17
18
19

20
21

22

Kirken - vedlikehold bygninger
Gang-/sykkelvei
Hellinga/Bergeråsen – Strømm
sykehjem Fv319
Oppgradering uteområder –
Svelvik sykehjem
Etablering av gjestebrygger i
sentrum
(se sak 35/19)
Barnehagene- og skolenes
uteområder

Flomsikringsarbeider – Bekker og
bekkeinntak

Igangsatt- følger fremdriftsplan
Byggherreoppfølgningen er ovelevert (nye) Drammen Eiendom KF med
medvirkning fra Svelvik kommune.
Igangsatt. Skole har hatt utrullreing av I-pad ut til alle elever i grunnskolen
Barnehagene har implemetert ikt-strategi med utrullering . Rulleringen av
Ipad har medført et etterslep på innkjøp av ansatte-pc.
Gjennomført
Ref. ny læreplan, tidligst aktuell 2020
Skolene har supplert sine investeringsmidler til innkjøp av skjermer i
klasserommene i forbindelse med IKT-prosjeketet. Dette betyr at det i
skolene har blant annet et økende behov for utskifting av pulter og stoler.
Gjennomført
Pågår. Tiltaket sees i sammenheng med prosjekt 21 og prosjekt 84.
Pågår. Følger framdriften.
Pågår. Følger framdriften.
Midler blir ikke brukt i 2019 ettersom anskaffelsen i Nye Drammen skal
ligge tilgrunn før nye tiltak iverksettes. Anskaffelsen legges ut på anbud
januar 2020.
Se vedtak 68/17
Omregulering av området er gjennomført. Prosjektet er ikke mulig å
gjennomføre i 2019 pga. utfordrende grunnerverv.
Gjennomført.
Prosjektet ble ferdigstilt våren 2019. Parkeringsforholdene bør ses på av
nye Drammen.
Pågår.
Prosjektet
ferdigstilles våren 2020.
Skateanlegget er en del av prosjektet «Uteområder skoler og barnehager»
og sees i sammenheng med prosjekt nr. 84 - Etablering av kunstisbane på
Strømmbanen.
Detaljprosjektering pågår og rammesøknad er til
behandling hos Plan- og byggningsmyndighet. Tidligere planer for
uteområdene ved Svelvik ungdomsskole og Tømmerås skole legges til
grunn for videre utvikling og detaljplanlegging.
Prosjektet pågår. Kartlegging av Bergerelva og Knemsbekken i forhold til
flom- og erosjonsfare er gjennomført. Det er gjennomført
flomsikringstiltak i begge vassdrag i hht resultatene etter kartleggingen.
Det er gjennomført vegetasjonsrydding i utsatte områder, i tillegg er flere
bekkeinntak oppgradert. Foreliggende raporter blir benyttet i videre
planlegging av tiltak.
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25

Ladepunkter El-biler

26

Trafikksikkerhetsprogram

27

Tiltak kommunale veier

Utført:
Det er etablert 4 nye ladepunkter ved kirkegårdsparkeringen som planlagt
i 2019. Ingen andre punkter er planlagt i år.
Flere tiltak er gjennomført, - prosjektet må ses i sammenheng med
prosjektene 27 og 30.
Det er gjennomført flere tiltak på kommunale veier; her nevnes veiene det
er gjennomført tiltak på;
Bergerbukta: Total rehablitering av veien etter graving og legging av HS
kabel, alle luftstrekte kabler legges i gunn, det etableres ny veibelysning.
Tiltaket er gjennomført
Nedregate: Større VA tiltak i veien -sanere vannledning, ny
overvannsledning. Total rehablitrering av veien, masseutskifting, nye
sandfang, luftstrektekabler i grunn, ny veibelysning og asfaltering. VA
tiltakene avsluttes u51. Veien er åpen for ferdsel, noe arbeide gjennstår
med bl.a. asfaltering som gjennomføres våren 2020, Fartshumper
reetableres
Fortau langs nedre del av Juveveien: Etablering av fortau på den
strekningen dette mangler, - ca 100m er gjenomført. Svingen ved Otterlei
planlegges og gjennomføres i neste periode.
Gangvei ved Shell: Etablering av ny gangvei til bussholdeplass, utbedring
og breddeutvidelse av g/s veien ved Baltzern, med nytt rekkverk og ny
veibelysning, luftstrekte kabler i bakken. Gjennomført.
G/S vei fra Noraveien til Ebbestad skole: Det skal graves og legges ny
høyspentkabel. G/S-veigrunn er så dårlig at den bør masseutskiftes. Dette
blir et spleiselag med Skagerak. Gjennomført.
Tiltakene sees i sammenheng med prosjekt 26 og 30

29
30
31

Etablering av gang- og sykkelvei
(fortau) langs Markveien
Gatelys, oppgradering av
armaturer

Gjennomført

Oppgradering friluftsområder,
badeplasser inkludert:
> Overgang sør for
Ebbestadvannet
> Nærmiljøanlegg på Ebbestad

Oppgradering av Kyststien og stiene på Batteriøya er ferdigstilt.

Flere tiltak er igangsatt prosjektet må ses i sammenheng med prosjektene
26 og 27. Gjennomført

Friluftstoalett på Berger og på Knemsstranda er ferdigstilt.
Sandvolleyballbane på Knemsstranda er påbegynt.
Diverse tiltak er gjennomført på prioriterte badeplasser.
Se også punkt: «Lage Rundløype» (Kommunestyrevedtak, sak 68/17 pkt.
14 og 15)
Ebbestad Nærmiljøanlegg ble ferdigstilt høsten 2019.

32

Bergerbanen - Forstøtningsmur

Prosjektet er gjennomført og avsluttet.
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34
35

Utvikling av Grunnane
Næringsområde
Oppgradering – Bokerøyveien

Pågår - Utarbeidelse av planprogram er utført og arbeidet med plan under
utarbeidelse.
Pågår - følger fremdriftsplan. Veien åpnes uke 51 som planlagt, noe
arbeider gjenstår med bl.annet asfaltering som gjennomføres våren 2020

36

Rundkjøring FV319

Det er ikke klart å fremforhandle utbyggingsavtale vedrørende rundkjøring
FV319.Tiltaket flyttes over til ny kommune for oppfølgning.

41

Innkjøp av maskiner og utstyrTeknisk drift

Pågår
Innkjøp av robotklippere er utført.
Kontrakt på innkjøp av ny løypemaskin er signert med levering i 2019,
rundt nyttår. Biler er innkjøpt iht. plan.

42

Oppgradering Eikveien

43

Sentrumsprosjekter

44

Modernisering og utvikling av
bygningsmassen Svelvik Sykehjem
Kommunestyrevedtak 68/17:
økning av investeringsbudsjettet
med 5 millioner kr. i 2019
Varslingsanlegg på skolene

Prosjektering/skisseprosjekt av definerte tiltak er gjennomfør. Prosjektet
er avsluttet. Prosjektering er avluttet og realisering må skje i regi av ny
kommune.
«Vær så god sitt» skulptur til Doktorparken er under ferdigstilling. Den
settes opp etter at grunnarbeidet med gjestebrygger og fundament i
Doktorparken er på plass. Planlagt ferdigstilt våren 2020.
Pågår - følger fremdriftsplan. Nytt siden forrige rapportering: 3 pasientrom
for å ivareta demente med farlighetsproblematikk er ferdig. Fellesarealer
som stue, kjøkken og oppholdsrom er ferdigstilt innen utgangen av
desember.
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Leskur – Svelvik ungdomsskole
Boligsosial handlingsplan – nye
boliger
Fasader – Svelvik ungdomsskole

52

Universell Utforming
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Oppgradering av Tangen skole
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Påkostninger Bygninger
Kommunestyrevedtak 68/17:
økning av investeringsbudsjettet
til påkostning Strømmhallen 7,8
millioner kr. i 2020, samt
samfunnshus/Undergrunnen med
2 millioner i 2019 og 3 millioner i
2020
Bil Eiendom
Oppgradering SD
Oppgradering Nett Vann
Sonevannmålere
Sanere Skjønheimsområdet
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64
65
67
69
71

Hovedvannledning Bokerøyveien
– fugletårnet (FV 319)
Sanering Grensegaten

Anskaffelsen er utført i samarbeid med Drammen og Nedre Eiker
kommuner.
Pågår. Tiltaket sees i sammenheng med prosjekt 21 og prosjekt 84.
Prosjekt lille Åsgaten pågår - følger fremdriftsplan
Utført
HC-baderampe i Tangen Fjordpark ble ferdigstilt høsten 2019, selve rampa
blir montert våren 2020 Diverse andre tiltak i kommunens formålsbygg er
gjennomført, bl.a. montering av dørsensorer og innkjøp av mobil HCrampe til Tangen skole.
Utført
Pågår - følger fremdriftsplan
Løsninger for oppgraderingen av samfunnshuset er gjennomført i
samarbeid med Svelvik musikkorps. Arbeidene lyses ut i løpet av
september og arbeidene forventes startet i oktober med ferdigstilles
første halvdel i desember. Eksakt tidsplan vet vi når tilbudene kommer
inn.
Utført
Igangsatt – følger fremdriftsplan.
Løpende – inneholder budsjettet for flere prosjekter.
Pågår – To ble ferdige i 2018 og to til forventes ferdig i løpet av 2019.
Prosjektet pågår, det er etablert avløpspumpestasjon ved Håmansveien,
pumpeledning fra PS til renseanlegget er etablert. Prosjektet vil pågå
utover vinteren, og er planlagt ferdigstilt våren 2020.
Prosjektoppstart er utsatt.
Flyttes til 2020.
Gjennomført.
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72

Sanering Søndre Brennagate

73

Sanering Bekkeveien/Kirkegata

74

Hovedvannledning Norgips –
Drammen grense (P 307)
Oppgradering Nett Avløp
Pumpestasjon VA Havnevik

75
78
80
81
82
83
84

Prosjektoppstart er utsatt.
Flyttes til 2020.
Prosjektoppstart er utsatt.
Flyttes til 2020.
Prosjektet er utsatt. Vil kunne ses i sammenheng med en mulig kobling til
Drammen.
Løpende – inneholder budsjettet for flere prosjekter.
Gjennomført, prosjektet er avsluttet.

Kommunale reguleringsplaner
Ulovlighetsoppfølging
strandsonen
Bil Drift

Ingen endring.
Ingen endring.

Brannsikringsplan for verneverdig
trehusbebyggelse
Kunstisanlegg/varmepumpe
Strømmbanen/ungdomsskolen

Arbeidet stanset pga manglende tidsressurser

87
90

Renummering og nye veinavn
Oppgradering vei - Åsgaten

91

Oppgradering - Verksted og lager

92

Turløype Båsen rundt

Utført

Pågår. Arbeidet med å bygge garasje/lager, samt le-skur/ tribune er
påbegynt. Videre arbeider med kunstisbane, kunstgressbane, løpebaner
for friidrett og ballflate for basketball påbegynnes våren 2020. Prosjektet
ferdigstilles sommeren 2020.
Ferdigstilt og rapportert.
Pågår, 1. utkast til skissjeprosjekt er mottatt.
Vil ikke ha kapasitet til gjennomføring ut over normalt vedlikehold,
reprasjoner iht. HMS-tiltak.
Arbeidet med forbedring av skiløypetrase i Nesbygda er i gang, det er gitt
tillatelse, men arbeidene må fortsette i 2020. Første del av oppgradering
båsenløypa ble stoppet av fylkesskogsjefen og må trolig behandles etter
Plan og bygningsloven. Jobbes videre med i Nye Drammen i perioden.
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RAPPORTERING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Tabellen viser målene vedtatt i Kommuneplanens handlingsdel og budsjett for 2019.

Kommunens plansystem
Kommuneplanens samfunnsdel

Kriterier:
Skal bygge på målene i kommuneplanen
og angi politisk retningsvalg og viktige
strategier eller være politiske
strategidokumenter
Må gjelde for kommunens
myndighetsområde / et område vi kan
påvirke

Temaplan /
kommunedelplan

Kommuneplanens
arealdel

Kommuneplanens
handlingsdel

(områdeplan/detaljplan)

Skal bestilles og behandles politisk
Må ha et målbart handlingsprogram med
tidsperspektiv

Reguleringsplan

PLANSTRATEGI
Kommunesammenslutningen fører til at det skal utvikles en ny kommuneplan og med det også en ny
planstrategi og nye delplaner. Det er ikke likegyldig hva Svelvik har foretatt seg tidligere eller
oppnådd gjennom sine planer, men forutsetningene endres. Her presenteres status for
reguleringsplanene som på ett eller annet vis er i prosess.
Nr.
1
2
3
4

Planoppgave
Kommuneplan

Kommunal planstrategi (utarbeides hvert 4. år)
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Revidering av bestemmelsene (påbegynt i 2017)
Kommuneplanens handlingsdel 2018-2022
Ble vedtatt for to perioder, for 2018-2021 og 2019-2022. Noe som innebærer at det ved
budsjettbehandlingen for 2019 kun vil bli lagt frem endringer til politisk vedtak, som følge
av budsjettvedtak i Stortinget, og/eller andre nødvendige korrigeringer.

Tema- og kommunedelplaner
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ansvar
Rådmann
Rådmann
Plan og byggesak
Rådmann

Ansvar
Rådmann
Kultur og byutvikling
Helse og omsorg
Invest- og nær.prosj.
Kultur og byutvikling
Kultur og byutvikling
Rådmann
Rådmann
Kultur og byutvikling

Beredskapsplan med tilhørende ROS-analyse
Kommunikasjonsstrategi
Strategier for boligsosialt arbeid
Trafikksikkerhetsplan 2017-2021
Temaplan for friluftsliv og rekreasjon
Kultur- og utviklingsstrategi
Alkoholpolitisk handlingsplan
Handlingsplan mot korrupsjon
Kommunedelplan for kulturminner
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Folkemøte om kommunereform

Reguleringsplaner- Kommunes
planer

Ansvar

Reguleringsplan for Berger,
Fossekleiva
Områdeplan for Berger
Områdeplan som erstatning for
tidligere reguleringsplan for «Del av
Berger» fra 1983
Reguleringsplan for parkering på
Brenna toppen

Plan og
byggesak

Må ses i sammenheng med pkt 15

Plan og
byggesak

18

Områdeplan for Nesbygda «Svelvik
Nord»

Plan og
byggesak

Arbeidet med forberedelser til områdeplan for Berger er i
gang, og planprogrammet har vært på høring. Det tas sikte på
å fastsette planprogrammet i begynnelsen av 2020, og
fullføring av planen i løpet av 2021.
Ikke utført
Tiltaket vurderes av Nye Drammen kommune som en del av
planarbeidet for ny kommune
Tiltaket utgår, jf. kommunestyrevedtak i sak 41/18 (1.tertial:
ROS kommunereform)

19
(ny)

Områdeplan/reguleringsplan
Grunnane

Plan og
byggesak

14
15

16

Plan og
byggesak

Status

Ny reguleringsplan for Grunnane er i gang og
1.gangsbehandling forventes våren 2020.
Revisjonen av reguleringsplan/områdeplan for Grunnane er i
gang og holder planlagt fremdrift. Planen vil ventelig bli
lagt for politisk behandling i løpet av 2020.
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MÅL, STRATEGIER OG TILTAK
VEKST OG UTVIKLING
1
1.1
1.1.3

2
2.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Samfunnsmål: Økt og balansert befolkningsvekst
Tilrettelegge for økt boligbygging i
tettstedene Nesbygda, Berger,
Ebbestad/Mariås og i sentrum
Behov for teknisk infrastruktur (vei,
vann og avløp) for fremtidig vekst er
avklart

Ansvar
Plan og
byggesak

Status
Ikke utført
Tiltaket videreføres til Nye Drammen kommune som en
del av planarbeidet for ny kommune.

Samfunnsmål: Svelvik skal være attraktivt som bosted og besøksmål
Prioritere Svelvik sentrum
som levende møteplass + ta
vare på viktige kvaliteter i
eksisterende områder + bruke
kulturarven som ressurs i
stedsutviklingen + synliggjøre,
bevare og videreutvikle
Svelviks særegenheter knyttet
til sentrum

Ansvar

Status

Lede besøkende fra Fv. 319 til
sentrum (skilt el) og informere om
parkering

Kultur og
byutvikling

2 skilt er montert. Skilt henvender seg til kjørende langs Fv
319: «Svelvik sentrum P» står nå på nedsiden av Shell og
bortenfor Kirkegården.

Utarbeide årlig aktivitetsplan for
sentrum i samarbeid med
næringslivet, foreninger/lag og andre
Prioritering fra «Svelvik2020»:
•
Juni – markedsdagen
/Jordbærfesten
•
August - Svelvikspillet og
Svelvikdagene
•
Desember - Julemarkedet
Det innebærer formidling og å samle
aktiviteter og tiltak til disse dagene
Markedsføre Svelvikspillet på
Bragernes torg og torget i Mjøndalen;
•
Utarbeide informasjons- og
standmateriell
•
Tilby noe som frister til å ta
turen
Bidra til realisering av Brigg «Den
Gode Hensigt» i Lallaparken

Kultur og
byutvikling

Kommunen har en samarbeidsavtale med Den Gode
Hensigt i forbindelse med Svelvikspillet i august og
julemarked i desember.
Kulturavdelingen har en aktivitetsplan for innhold på
ByLab (teststasjon for det nye Byhuset): Program for hva
som skjer på Bylab – Bylabkalenderen er linket til
Svelvikportalen. Det er satt opp en infoskjerm i vinduet på
ByLab.
Viser til kommunestyrevedtak 68/17 pkt 23 der Svelvik
Næringsråd har fått ansvar for å lede, koordinere og
utarbeide årlig aktivitetskalender for sentrum.
Det er ikke inngått noen ny avtale om markedsføring av
Svelvikspillet på Bragernes torg i 2019.

Kultur og
byutvikling

Kultur og
byutvikling
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Foreningen Den Gode Hensigt og maritim gruppe har
planer om å realisere en modell briggen «Den Gode
Hensigt» i Lallaparken. Kommunestyrets vedtak (sak 41-

2017) tilsier en mulig kommunal garanti på inntil kr
150.000 til formålet; garantivedtak må fattes særskilt.

2.1.7

2.1.8

2.1.10

Branngate B (mellom sentrumsskolen
og Skipperhuset) ferdigstilles og
«åpnes» i tilknytning til et
arrangement i juni, august eller
desember
Tema: Skipperhuset,
sjømannskonene, seilskutetiden.
Branngate C (trappeanlegg gjennom
skoletomta) ferdigstilles og «åpnes» i
tilknytning til et arrangement i juni,
august eller desember
Tema: Skoletrappa – med blanke ark
og fargestifter tel.
Branngate E (Doktorparken)
ferdigstilles og «åpnes» i tilknytning
til et arrangement i juni, august eller
desember
Tema: Doktorens park, mitt skip er
lastet med – legende planter fra fjern
og nær.

Kultur og
byutvikling

Foreningen melder at salget av rederiandeler for
finansiering av prosjektet avventes til planleggingen er
kommet lengre og endelige tegninger og totalt
kostnadsbilde foreligger. Eventuell kommunal deltakelse
må avklares i Nye Drammen.
Utsatt, jf. jf. kommunestyrevedtak i sak 41/18, punkt 9.
Prosjektet med Branngatene er ikke gjennomført som
planlagt.

Kultur og
byutvikling

Branngate C er privat.

Kultur og
byutvikling/
INP

Prosjektet sees i sammenheng med prosjekt 20
«Etablering av gjestebrygger» og samfunnsmål 2.1.11.
Arbeidene med etablering av gjestebrygger er påbegynt.
«Vær så god sitt» skulptur til Doktorparken er under
ferdigstilling. Den settes opp etter at grunnarbeidet med
gjestebrygger og fundament i Doktorparken er på plass.
Planlagt ferdigstilt våren 2020.
Når Doktorparken er ferdigstilt, vil det planlegges et
arrangement i forbindelse med åpning av parken.
Pågår. Prosjektet ferdigstilles våren 2020.

2.1.11

Legge til rette for flere gjestebrygger

INP

2.1.12

Inkludere forprosjekt for hvordan
Snekkerbekken kan utvikles i arbeidet
med «Byhuset Svelvik» med fokus på:
Vegetasjonsstrategi, Tilgjengelighet,
Attraksjonsverdi , Bekkeåpning

INP

Det er iverksatt et prosjekt for rehabilitering av SBV/
kinoen som ses i sammenheng med utvikling av det nye
Byhuset. Arbeidet med hvordan Snekkerbekken kan
utvikles i sammenheng med Byhuset ivaretas i dette
prosjektet. Det er flere utfordringer vedrørende
eiendomsforholdene som må avklares. Flere tilgrensende
eiendommer eier langt ned i skråningen, dette må ivaretas
gjennom regulering og grunnerverv og eller tinglyste
avtaler.

2.1.13

Prosjektet” Vær så god, sitt!”
Årlig innkjøp av en skulpturell
sitteplass som kan sittes og klatres på.

Kultur og
byutvikling

2.1.14

Gjennomføre temporære
installasjoner/aktiviteter to ganger pr.
år som skal skape bevissthet om

Kultur og
byutvikling

Svelvik kommune har gått til innkjøp av den skulpturelle
sitteplassen «Kilder» laget av kunstner Kristin Wexelsen
Goksøyr.
Skulpturen vil plasseres i tilknytning til Branngate E
(Doktorparken). Det er kommunisert til Goksøyr at vi ikke
kan sette på plass skulpturen før arbeidet med
Gjestebrygger og Doktorparken er ferdigstilt. Skulpturen er
under produksjon og skal være ferdig våren 2020. Det ble
opprinnelige antydet at Svelvik kommune ville bestille tre
skulpturer til «Vær så god sitt». På grunn av den
økonomiske situasjonen i Svelvik kommune, er det
foreløpig kun gått til innkjøp av en sitteskulptur.
Det arbeides med å skape bevissthet om ByLab/Byhusets
sentrale møtepunkt som en viktig arena for Svelviks lokale
identitet Nye Drammen. Høsten 2019 har alle tjenester
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sentrums gater og rom – nye
fortellinger.

2.1.16
2.1.17

2.1.18

2.1.20

Avklare områder og utarbeide
ordning for parkering og lekeplasser i
sentrum
Landskapsplan for grønnstruktur i
sentrum
En overordnet plan for grønnstruktur
samt landskapsplaner for utvalgte
områder
Gatebruksplan Storgata
Detaljert plan for gatebruk i det mest
sentrale byrom i indre sentrum

Plan og
byggesak

Brannsikringsplan for verneverdig
trehusbebyggelse i kommunen

ansvar for innhold og det er mange spennende aktiviteter
på programmet for ulike målgrupper. Fra september (etter
valget), og ut året, har Bylab et repertoar av aktiviteter,
tjenestesafari.
I januar 2019, ble vandreteater gjennomført av Den gode
hensigt. «Tre scener», tok for seg historie i Svelvik.
Lekeplasser blir sett i sammenheng med punkt
2.1.17. landskapsplan for grønnstruktur

Plan og
byggesak

Grønnplan for sentrum oversendt Kultur- og byutvikling
og der tatt til orientering. Kan gå inn som veileder og del
av en fremtidig arealdplan for delområde Svelvik sentrum

Plan og
byggesak

Denne planen er stoppet, og landskapsplan grønnstruktur
erstattet dette arbeidet

Plan og
byggesak

Arbeidet med planen er satt på vent. Ferdigstillelse må
avvente kommunesammenslåingen. Må utføres i
samarbeid med brannfaglig ekspertise

2A Byhuset
Ansvar: Kultur og byutvikling / Investering og næringsprosjekter

Resultatmål 2018

Mulighetsstudie;
•
Beskrivelse av innhold, samlokalisering og
driftsform (+ Oversikt over handlingsrom i
andre bygg)
•
Sikre forankring i Svelviksamfunnet
•
Byhuset, samfunnshuset og rådhuset må
sees i sammenheng for å lage en helhetlig
plan for funksjoner i den nye bydelen
Forprosjekt;
•
Konkrete forslag til utforming av byggene
og omgivelsene, gjennom
arkitektkonkurranse
•
Oversikt over drift- og investeringsbehov

Status

Oppgaveutvalget leverte rapport og mulighetsstudie til formannskapet i
juni 2018. Forankringen har vært bred og omfattende.
Lokalisering av fremtidige enheter, publikumsfunksjoner mv. vil være
avhengig beslutninger i nye Drammen. Dette legger føringer også for
andre kommunalt eide eiendommer/lokaler.

Arkitektkonkurranse og konkrete forslag til utforming av byggene og
omgivelsene ble gjennomført våren 2019. Saken ble politisk behandlet i
KST 18/6-19, sak 37/19 og er nå overført til Drammen Eiendom KF (DEKF)
for gjennomføring. DEKF innhenter i disse dager pris på prosjektering hos
de de har rammeavtale med. Dette gir en raskere gjennomføring enn om
Svelvik kommune skulle hentet inn pris på dette i henhold til offentlige
anskaffelser. Drammen eiendom har videreutviklet skissene, og planene
fremstår som realistiske og klargjort for prosjektering. Rehabilitering av
SBV kan realisere idéen om et Byhus i Svelvik sentrum.

Resultatmål 2019
Prosjektering og evt omregulering (avklaringer
vedr. detaljprosjektering, bygging og drift
fremmes Fellesnemda til uttalelse før endelig
vedtak i Kommunestyret)

Status
Kommunestyret i Svelvik har fattet politiske vedtak om å starte
forprosjektet for Byhuset høsten 2019 med plan om ferdigstilling av det
rehabiliterte bygget høsten 2021.
KST 18/6-19 sak 37/19
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2.2

Ansvar

Status

Januar-februar:
Atelierperiode: Kunstnere innenfor et
bredt spekter (dansere, musikere,
billedkunstnere) arbeider kortere
eller lengre perioder med prosjekter.
Aktiviteter og miniutstillinger i
tilknytning til dette.

Kultur- og
byutvikling

2.2.2

Mars-april:
«KunstRom for barn»: Samarbeid
med barnehagene i Svelvik

Kultur- og
byutvikling

2.2.3

Mai: Avsatt til utleie til bryllup,
konfirmasjoner etc.
Juni-august:
Sommerutstilling
Gjestekunstner mai-september (Artist
in residence/Fossekleiva 2)
«Fossekleiva for kids» hver søndag
«KunstCamp» første uka i august for
unge, nordiske kunstnere 18-25 år
Konserter og andre
enkeltarrangementer i hele perioden

Kultur- og
byutvikling

Gjennomført. 17 ulike kunstnere deltok; bl.a. tre
portugisiske scenekunstnere som arbeidet med en
forestilling for barn som hadde premiere på Centre Cultural
de Belem i Lisboa i mars. Fossekleiva kultursenter ble tydelig
kreditert i program og på nettsider, noe som bidrar til
synliggjøring også internasjonalt og medfører økt interesse
for samarbeid utenfra.
Øvrige kunstnere under årets Atelierperiode: Jørgen
Haarstad, Piotr Nowak, Runi Langum, Wærsted og Vestel,
Kari E Haug, Iain Halket, Annika Skattum, Gosia Pianowska
og gruppen Mørck/Kamsvåg/Pedersen/Eik.
Gjennomført. Årets KunstRom ble ledet av Simone Thiis og
Iain Halket. Utstillingen var åpen fra 23.mars-28.april.
I forbindelse med utstillingsåpningen laget vi en egen
klassisk minikonsert for barna; Muskat og musikken – men
trioen Treverk og musa Muskat (en dukke – ført av Janne
Starup Bønes).
Sparebankstiftelsen bidro med gratis KulTur buss i 14 dager,
slik at barnehagene hadde gratis reise.
Som planlagt

2.2.5

September:
Utstillinger og forestillinger, inne og
ute

Kultur- og
byutvikling

2.2.6

Oktober:
«Figur i Fossekleiva» (FiF);
internasjonal figurteaterfestival over
flere dager med forestillinger og
workshops

Kultur- og
byutvikling

2.2.1

2.2.4

Synliggjøre, bevare og
videreutvikle Fossekleiva og
Berger kulturmiljø

Kultur- og
byutvikling
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Årets sommerutstilling MØNSTER 15.juni-18.august
gjennomført.
Fortsatt økning i besøkstallene: årets sommerutstilling
besøkt av 3.321 per 11.8., mot 2.969 i fjor. Tendensen er den
samme for hittil i år – fortsatt økning i besøkstall.
Gjestekunstner juni/juli: Margrethe Ulvik August/september:
Kevin Titzer Canada. KunstCamp i år ved Iain Halket. Ingen
påmeldte. Isbjørnskulpturen ble bygget som drop-in
verksted i perioden 30.7.-5.8.
Fossekleiva for kids gjennomført hver søndag, konserter
eller artist talks hver lørdag.
Sommerprogrammet distribuert med Svelvikposten 2.mai og
Sande avis 13.juni til alle husstander i kommunene.
Storyboard 8.-22.september gjennomført som planlagt med
iscenesatte korttekster skrevet for stedet,
kulturminnedagsprosjekter i samarbeid med Berger
historielag og Berger museum og Hackathon (som del av
utvikling av vårt AR-prosjekt (Augmented Reality) som
lanseres i 2020) med forbehold om finansiering.
Artist in Residence Kevin Titzer åpnet sin interactive
installasjon “All the letters I never sent” 14.9.
Åpne atelier Kunst rett vest 14.-15.9.
Festivalen gjennomført for fjerde gang med det hittil største
programmet og publikumsrekord med mer enn 100%
belegg.
I år hadde vi programsamarbeid med Papirhuset i Tønsberg
og Sekkefabrikken i Slemmestad, noe som gir økt synlighet
og publikumstilfang for FiF.

Det var også workshop på ByLab for barn, og en av
forestillingene ble vist i Ebbestadhallen.
FiF har fått 3-årig tilskudd fra Norsk kulturfond gjennom
Arrangørstøtteordningen for 2020-2022.
Novemberprosjektet avviklet som planlagt. Debatt om
lokaldemokratiet i den nye storkommunen, egen arena for
Ungdommens kommunestyre og den brennaktuelle
forestillingen «Manning er fri» som belyste demokratiets
utfordringer i dagens samfunn.
Samarbeid med Biblioteket og Litteraturuka i Vestfold om
forfattermøte med to Fribyforfattere.
Mørketidsfesten avviklet om planlagt med meget godt besøk
– over 550 mennesker tok veien til Fossekleiva de timene
det varte.
Spredning av program på sentrale arenaer, som bibliotek,
turistinformasjon osv.
Aktiv bruk av Kultur- og aktivitetskalender Nye Drammen.

2.2.7

November:
«Novemberprosjektet» med
tidsaktuelt tema (2018: Utenforskap)
«Mørketidsfest» siste søndag før
advent; stort marked i hele
Fossekleiva, med kunst og
kunsthåndverk, lokal mat og
aktiviteter for barn
Åpent lørdag-søndag, i tillegg til
Novemberprosjektet

Kultur- og
byutvikling

2.2.8

Øke markedsføringen av tilbudene i
Fossekleiva kultursenter og Berger
museum overfor innbyggere i
Drammen og Nedre Eiker
Øke oppmerksomheten om
Fossekleiva i Svelvik sentrum

Kultur- og
byutvikling

Kombinere utstillingsåpningen med
historisk vandring og aktivitet knyttet
til Berger kirke
Lage konsept for etablering av
Kultursti fra Berger brygge til
Blindevannet
Utarbeide grunnlagsdokument for
bevaring, synliggjøring og
videreutvikling av kulturmiljøet på
Berger. Denne vil legge grunnlag for
Områdeplan for Berger og
Kommunedelplan for kulturminner.

Kultur- og
byutvikling

Synliggjøre, bevare og
videreutvikle Svelviks
særegenheter

Ansvar

Massiv markedsføring på sosiale
medier i forbindelse med
fruktblomstringa og når
frukten/bærene er modne. Fokus på
kunnskap og informasjon om
frukt/bær

Kultur og
byutvikling

Det er utarbeidet en plan for markedsføring med fokus på
kunnskap og informasjon om frukt/bær i samarbeid med
fruktbøndene. Kampanjer på Facebook via Svelvikportalen
har vært kunnskapsbasert. Under vignetten «visste du at»
har det vært postet mange oppslag om frukt og bær og ellers
andre ting som vi ønsker å spre kunnskaper om. Vi skriver
hvor mye av de ulike bær og fruktsortene som blir produsert
i Svelvik. Innslagene har blitt delt og folk har kommentert.
Etterlatt inntrykk er at folk er overrasket over mengden frukt
og bær som produseres.

Skape interaktivitet med både
fastboende og ferierende gjennom å

Kultur og
byutvikling

ByLab vil ha en rullerende utstilling med bilder fra Svelvik.
Bildene er tatt med #Svelviksommer, andre hashtagbilder fra

2.2.9

2.2.10
2.2.12
2.2.13

2.3
2.3.2

2.3.3

Kultur- og
byutvikling

Kultur- og
byutvikling
Kultur- og
byutvikling
Plan og
bygg
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Promoterte FiF under årets Svelvikdager. Egne rollups med
sesongprogram og FiF på ByLab.
Fossekleiva har vært tilstede med egne arr på ByLab, bl.a.
Fossekleiva for kids, salg av Bergerpledd og Lesestund for
barn i samarbeid med Biblioteket.
16.juni var det historisk vandring med Berger historielag.
Man tenker å utvikle en AR-modell for dette, og fortsette
samarbeidet med Kapoow, som utvikler AR-prosjektet til
Storyuboard med oss.
Plan og bygg Nedre Eiker leder dette arbeidet, og det ble
avholdt folkemøte i Fossekleiva 12.september i forbindelse
med Områdeplan for Berger.
Fossekleiva kultursenter og Berger museum har skrevet en
felles høringsuttalelse og er tett på det videre arbeidet.

Status

lage # (hashtag)-kampanjer, hvor
publikum kan legge inn egne bilder
som er knyttet til Svelvik og dele:
#SVELVIKSOMMEREN. Premiering

2.3.4

Ulike «Visste du at …»-tiltak med
innehold fra de fire valgte temaene

Kultur og
byutvikling

2.3.5

Kampanje som oppfordrer alle i
Svelvik til å legge inn aktiviteter i
Svelvikportalens aktivitetskalender

Kultur og
byutvikling

Svelviks samt bilder fra Svelvik fotoklubb. Foreninger er
oppfordret til å hashtage #SVELVIKSOMMEREN. På
Instagram har vi gjennom hele sommeren 2019 postet bilder
med #Svelviksommer. Vi liker alle oppslag som bruker
#Svelviksommer og mange har begynt å bruke hashtaggen
vår. Premiering av bilder som bruker #Svelviksommer ble
diskutert, men skrinlagt. Vi hadde et oppslag på Facebook
som viste Svelviksommer i praksis. Gratis ferjebillett for den
som har med badehåndkle. VG tok tak i saken det resulterte
i 14.150 personer nådd for den artikkelen.
Nytt opplag med spåer er tilgjengelig.
De deles ut i passende sammenhenger og er tilgjengelig på
ByLab og Borgertorget. Det ble lagt ut «Visste du at…..» på
Facebook og infoskjerm på Borgertorg ved ulike anledninger
gjennom året.
Det er gjort avtale med Svelvikportalen.
Oppfordret foreninger og andre til å benytte
aktivitetskalenderen. Egen ByLab-kalender er opprettet på
Svelvikportalen. Alle aktiviteter på Bylab legges på
Svelvikportalen.
Det er planlagt et nytt prosjekt som samstiller
kulturkalendere i Svelvik, Drammen og Nedre Eiker, i regi av
Nye Drammen.

2.3.6

Interaktiv Svelvikkalender, med
mulighet for å abonnere på SMS

Kultur og
byutvikling

Alle aktiviteter legges i aktivitetskalender på
svelvikportalen.no dette gjelder også all aktivitet på ByLab
Det ble laget Svelvikkalender ifm utarbeidelsen av «Flåklypa
kartet» i 2018, denne hadde en QR kode som gikk rett til
aktivitetskalenderen på Svelvikportalen.
Det arbeides med utvikling av kulturkalender i Nye
Drammen. Aktivitetene i Svelvik bør knyttes til denne fra
nyttår.

2.3.7

Bli kjent med Svelvik gjennom en
Svelviking; bygge en base av frivillige
Svelvikinger som ønsker å vise egne
innbyggere, Drammensere og Nedre
Eikerværinger rundt, innenfor de fire
valgte temaene

Kultur og
byutvikling

Basen bygges på tirsdager når Frivilligsentralen er på ByLab, i
forbindelse med «Kaffeslaberas»., og gjennom nettsiden
www.frivillig.no
Oppdrag for rekruttere frivillige ligger på Frivillig.no. Flere av
aktivitetene på Bylab handler om å bli kjent med Svelvik
gjennom en svelviking.

2.3.8

Gjennomføre opinionsundersøkelse
årlig for å måle om
omdømmeprosjektet har ønsket
effekt (i forhold til de fire områdene)

Kultur og
byutvikling

Undersøkelsen ble gjennomført i 2018. Tidligere
undersøkelse og den i 2018 viste ingen utvikling. Det ble
besluttet å ikke gjennomføre undersøkelsen i 2019.
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2.4

2.4.1

Synliggjøre, bevare og
videreutvikle Svelviks
kvaliteter knyttet til sjøen og
tilgjengeligheten fra sjø til
land
Tiltak for å synliggjøre badeplasser:
Skilting av badeplasser langs Fv. 319

Ansvar

Status

Prosjekt avsluttet.
Det er satt opp skilt til badeplasser som har
parkeringskapasitet. Skilting til enkelte steder er en
utfordring, eksempelvis Ulvika, har ikke egnede
parkeringsplasser, det er derfor vanskelig å sende biler inn i
boligstrøk. Det samme gjelder sør Krok. Badeplasser med
god parkering har allerede skilt rettet mot Fv. 319.

INP

I forhold til kart har det så langt vært utfordrende å finne
riktig og god løsning. Arbeidet fortsetter, men vi ser at
kompetanse på området og kapasitet til oppfølging kan være
utfordrende.
Friluftstoalett på Knemsstranda er ferdigstilt og etablering av
sandvolleyballbane på Knemstranda er påbegynt.
Gjenstående arbeider med oppgradering av Knemsstranda
må ses i sammenheng med prosjektene «Sanering av
Skjønheim» og «Oppgradering av Bokerøyveien». Arbeidet
må fortsette i 2020 og i perioden for å få standarden opp på
et bra nivå. Miljøhensyn begrenser mulighetene for inngrep.

Publikumsvennlig kart over utvalgte
badeplasser og deres fasiliteter
Oppgradering av Knemstranda
gjennom delprosjekter; oppfylling,
vegetasjon, etablere sandstrand og
lekeapparater for barna, normal
skjøtsel og drift. K.st.sak 42/17:
Ideskisse og kostnadsvurdering legges
frem for formannskapet før etappevis
gjennomføring av delprosjekter
påbegynnes
Toalett ved Knemstranda
oppgraderes

INP

INP

Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2019. Tiltaket sees i
sammenheng med prosjekt og 35 «Oppgradering av
Bokerøyveien» og prosjekt 67 «Sanering av Skjønheim».

2.4.5

Det etableres toalett ved parken på
Berger

INP

Planlegging av nytt frilufttoalett er påbegynt og er planlagt
ferdigstilt høsten 2019.

2.4.6

Strandfestival på utvalgte badeplasser
i juli. 2018: Fjordparken
2019: Knemstranda

2.4.7

Padleleden i Svelvik er merket og
skiltet
Det legges til rette for enkle
overnattingsplasser og mulighet for
parkering (Knemstranda og Ulvika)

2.4.3

2.4.4

Kultur og
byutvikling

Nærmiljøutvalget i Nesbygda og Nesbygda Ungdomslag
ønsket å flytte strandfestivalen Knemstranda i 2019.
Tilgrensende prosjekter har ført til at utbedringsarbeidene
på Knemstranda ikke gjennomføres vår/sommer
inneværende år. Festival kan arrangere først når området er
ferdigstilt. To av sommersnacksaktivitetene var på Tangen
fjordpark og Blindsand på Berger.

INP

Padleled Vestfold åpnet i 2018 og består av 622 km graderte
padleruter langs hele Vestfoldkysten med Batteriøya som
startpunkt. Som en del av Padleled Vestfold skal det
oppføres enkle «padlehuker». Det er på sikt planer om å
tilrettelegge for en «padlehuk» i Ulvika.
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2.5

Ansvar

Status

Tilrettelegge for lek, bevegelse og
opplevelser gjennom prioriterte
stedsutviklingsprosjekter

Kultur og
byutvikling

2.5.3

Plassere en av de skulpturelle
sitteplassene fra «Vær så god sitt» i
Lallaparken

Kultur og
byutvikling/

2.5.6

Ebbestadområdet prioriteres med
fokus på et attraktivt nærmiljøanlegg;
Det lages skisse for nærmiljøanlegget
i samarbeid med lokalutvalg, lag og
foreninger i området, som også
inviteres til å bidra med deler av
gjennomføringen.
Etablere ballbinge på Ebbestad som
del av nærmiljøanlegget.
Plan for området rundt
Ebbestadhallen utarbeides av
landskapsarkitekt i samarbeid med
lokalutvalg på Ebbestad i 2018.
Sette ut benker for å skape
møteplasser og som kan gi hvile for
de som har behov, både i
nærmiljøene og nærmarka
Parkeringstiltak for å bedre
tilgjengeligheten til utvalgte
stier/løyper

INP

Kultur har hatt fokus på Bylab som teststasjon for Byhuset,
og det er utarbeidet en plan med aktiviteter for ulike
målgrupper. Flere av aktivitetene er utviklet av Helse og
omsorg og er tilrettelagt for lek og bevegelse.
Biblioteksarrangementene inviterer til kulturelle
opplevelser.
Siden det er mange elementer i Lallaparken, vil en
sitteskulptur som «Kilder» ikke komme til sin rett.
Lallaparken utgår derfor som en mulig plassering.
Skulpturens navn er «Kilder», laget av kunstner Kristin
Wexelsen Goksøyr. I samarbeid med kunstner er det valgt å
plassere sitteplassen ved Doktorparken, på en betongsokkel
nede ved sjøen. Plasseringen vil skje når prosjektet
gjestebryggen er ferdig utført.
Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2019.

INP

Nye benker er satt ut ulike steder i sentrum og i nærmarka.

2.5.2

2.5.8

2.5.11

2.5.12

2.5.14

Bevare og styrke det rike
kulturlivet, (tilgangen til
sjøen), marka og de trygge
nærmiljøene i kommunen

Informasjonstiltak for turalternativer
og aktivitetstilbud både langs kysten
og i marka

Det etableres en overgang mellom
enden av Lysløypa syd for demningen
ved Ebbestadvannet for å binde
skiløypene sammen vinterstid og for å
gi økt tilkomst for flere sommerstid til
Vassåssetra. (Planlegges i 2018 og
gjennomføres i 2019)

Kultur og
byutvikling/
INP

Prosjektet er påbegynt og under arbeid.

Kultur og
byutvikling

Utskifting av gamle skilt og plassering av nye skilt langs
Kyststien er gjennomført i hht anbefalt standard,
«Merkehåndboka».
Informasjonsskilter ifm Kyststien er under planlegging.
Arbeidet sees i sammenheng med skiltmaler,
kommunevåpen og annet markedsmateriell som den nye
kommunen vil bestå av. Et ens utrykk og felles referanse er
viktig nå som vi blir til (nye) Drammen og forusettes
videreført i den nye kommunen.
Opprusting av veien inn til Vassås er ferdigstilt.

INP

Se pkt om rundløype og overgang Ebbestadvannet
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2.5.15

2.5.16

Tursti i Røysjømarka, som knytter
Svelvik og Drammen sammen.
Oppgradering av skiløypa i Nesbygda
ses i sammenheng med dette
Samlingsplass ved Ebbestadvann
(Vassås) i samarbeid med Vassåsens
Venner

2.5.17

Arbeide for en avtale om
oppgradering av lysløype på Berger

2.5.18

Kartlegging og opprydding av ulovlige
tiltak i strandsonen
Som et utgangspunkt foretas
kartlegging og opprydding på Berger,
sentrum/Øvre Svelvik og Krok
Analysere tilgang på lekeområder/plasser/fellesområder i alle
boområder og tilgang fra boområder
til marka. I tillegg vurderes areal som
kan erstatte lekeområde etter
Ebbestad skole

2.5.19

3

Fortsette arbeidet for Fv. 319

3.2

Svelvik kommune bidrar/deltar i
Næringsrådets prosjekter jf Strategisk
Næringsplan (vedlegg)
Tidevannskraftprosjekt i
Svelvikstrømmen; drives av private
aktører, Svelvik kommune følger
prosjektet
Fra arbeidsgruppe Grunnane:
•
Utvikling av Grunnane
Næringsområde – prosjektering
•
Oppgradering Bokerøyveien
•
Rundkjøring Fv319 (forhandling
om utbyggingsavtale med privat
eier)
Kommunstyresak desember 2018:
I desember -18 (sak 77/18) ble
kommunestyret forelagt en sak om
videreutvikling av Grunnane.
Kommunestyret besluttet at
arealplanarbeid for Grunnane
næringsområde settes i gang slik at
det blir en helhet i planverket
gjeldende for Grunnane
næringsområde.

3.4

Kultur og
byutvikling

Det vises til tidligere rapportering. Prosjektet avventer
avklaringer og påregnes ikke ferdigstilt før
kommunesammenslutningen. Må ses på gjennom neste
rullering av kommuneplanarbeidet i Nye Drammen.
Husmannsplassen ble ferdigstilt i september 2019. Åpning av
husmannsplassen med underholdning ble avholdt i slutten
av september 2019.
Grunneier ønsker ikke en forpliktende, langsiktig avtale men
lysløypa driftes og vedlikeholdes som før.

INP
Plan og
byggesak

Kartleggingen er ikke gjennomført etter planen grunnet
manglende tilsynskapasitet.

Sentrum ivaretas i punkt 2.1.17.
Arbeid med andre områder ikke påbegynt på grunn av
kapasitetsutfordringer.
Vedrørende areal som kan erstatte lekeområde etter
Ebbestad skole, se punkt 2.5.6

INP

Samfunnsmål: Svelvik skal være attraktivt for næringsvirksomhet

3.1

3.3

Kultur og
byutvikling

Ansvar

Status

INP

Behandles som en del av Buskerudbypakke 2

INP

Gjennomføres fortløpende

INP

Kommunens samarbeidspartner, Papirbredden innovasjon,
har meldt at prosjektet er lagt på is inntil videre.

INP

Utvikling av Grunnane Næringsområde:
Grunnundersøkelse og vurdering av planstatus ble redegjort
i melding i kommunestyret i juni 2018. Arbeidet med å lage
en helhet i planarbeidet for Grunnane er i gang. Nedre Eiker
har i kraft av vertskommunesamarbeidet prosjektledelse for
arbeidet.
I samarbeid med Drammen kommune Eiendomsutvikling AS
er områdets markedspotensiale og forutsetninger for
realisering vurdert. Det er konkludert med at nye initiativ
bør skje i regi av Nye Drammen.
Oppgradering Bokerøyveien:
Veien ble åpnet i uke 51 som planlagt, noe arbeider
gjenstår, blant annet asfaltering og «pussing» av tilstøtende
arealer. De resterende arbeidene gjennomføres våren 2020

Rådmannen ble også bedt om å
undersøke mulighetene for at
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Rundkjøring FV319:
Oppstart av forhandlinger er kunngjort med sikte på å
fremforhandle en utbyggingsavtale.
I henhold til rekkefølgekrav skal rundkjøring opparbeides før
næringsområde kan utvikles. En slik avtale er framforhandlet
og lagt fram for underskriving til tiltakshaver, men partene
er ikke kommet til enighet slik at denne kan fremmes for
politisk behandling.
Avklares med Næringsrådet

området kan inngå Drammen
kommunes Eiendomsutvikling AS
utviklingsområder.

3.6

Årlig arrangeres næringslivets dag i
samarbeid med kommunen

INP

KLIMA OG MILJØ
4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Samfunnsmål: Redusere behovet for bilkjøring
Etablere sykkelparkering på de mest
trafikkerte bussholdeplassene i
samarbeid med veieier
Fylkeskommune
Bedre lyssetting av bussholdeplasser
og fotgjengerfelt som benyttes av
skolebarn, i samarbeid med veieier
Fylkeskommune
Busstilbud:
•
Nattbuss i helgene
•
Bedre lokaltilbud i Svelvik (bl.a.
mellom Skjønnheim/Posten og
Mariås) Vurdere mulighetene for
elbuss
Svelvik har flere ladestasjoner for elbiler
Gang- og sykkelvei langs Fv319, fra
sentrum til kommunegrensa i syd
(påvirke veieier til å igangsette
prosjekt for gang- og sykkelveien)
Etablere parkering på Brenna toppen

Ansvar

Status

INP

Fylkeskommunen er kontaktet. Arbeidet er ikke igangsatt.

INP

Fylkeskommunen er kontaktet. Arbeidet er ikke igangsatt.

INP

Prøveprosjekt er gjennomført og avsluttet.
Busstilbudet er forutsatt endret som følge av bla fylkessammenslåing. Aktivitet iverksatt ift Vestfold
Fylkeskommune/VKT og Buskerud Fylkeskommune/Brakar.

INP

Utført
Det er etablert 4 nye ladeplasser på kirkegårdsparkering.
Nye tiltak må planlegges i regi av den nye kommunen

INP

Veieier Vestfold fylkeskommune, kontaktes for vurdering av
tiltaket. Langsiktig prosjekt som ikke vil bli ferdigstilt i løpet
av året.

INP

Prosjektet er utsatt og må vurderes av ny kommune
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5
5.1

5.1.1

6

Samfunnsmål: Bygge mer klima og miljøvennlig
Redusere bruken av energi og
tilrettelegge for effektiv
utnyttelse av fornybare og
lokale energikilder
Det er etablert SD-anlegg (Sentralt
Driftskontrollanlegg) og system for
EOS (verktøy for å følge energibruk) i
alle kommunale bygg

Ansvar

Status

Nettlinje er på plass og montering av utstyr pågår og
ferdigstilles i løpet av 2019. Når Ebbestadshallen er satt i
drift, så har kommunen SD-styring i samtlige formålsbygg.

INP

Samfunnsmål: Forvalte spesielt verdifulle arealer og naturressurser på en bærekraftig måte

LEVEKÅR
Samfunnsmål: Flere Svelvikinger har god helse lenger
7.1

Tilby flere lærings- og mestringstilbud
(forebyggende tiltak)

7.2

Alle mottagere av økonomisk
sosialhjelp, uavhengig av alder, skal
gis tilbud om aktivitet i form av
arbeidstrening eller utdanning

Ansvar
Helse og
omsorg

NAV

Status

Ernæringsfysiologens stillingsandel er økt til 80 % for å bedre
lærings og mestringstilbudene (prosjektstillingen er
engasjert ut 2019 og er helfinansiert med tilskuddsmidler).
Nye tiltak er blant annet: hyppigere konsultasjoner for barn
og eller familier, representasjon på Bylab både på dag- og
kveldstid utover høsten i form av kurs og foredrag innen
livsstilsendring.
På grunn av den forestående kommunesammenslåingen er
det ikke iverksatt nye tjenestetilbud innen læring og
mestring i siste periode.
NAV Svelvik har stort fokus på arbeidsretting og benytter seg
av de tiltaksmidler man har til rådighet. Mottakere av
økonomisk sosialhjelp får tilbud om modulbaserte kurs i
Drammen og inviteres inn til ByLab hver måned for å kunne
bli satt på rekrutteringslister til aktuelle arbeidsgivere.
NAV Svelvik benytter aktivt aktivitetsplikt for alle mottakere
av sosialhjelp under 30 år hvis det ikke er tungtveiende
grunner til at de ikke kan delta. Dette er et tilbud som gis
også gis mottakere av sosialhjelp over 30 år ved behov.

7.3

Alle tjenester skal tilby plasser for
arbeidstrening

Alle mottakere av sosialhjelp vurderes opp mot
Kvalifiseringsprogrammet hvor arbeidstrening og utdanning
kan være et av tiltakene som tilbys.
NAV og Svelvik kommune samarbeider om praksisplasser og
VTA/VTO plasser.

NAV
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7A Uteområder i skoler og barnehager
Ansvar: Investerings- og næringsprosjekter
Resultatmål 2018
Det er utarbeidet en helhetlig plan med forslag
til konkrete tiltak for å skape attraktive,
funksjonelt og inspirerende uteområder

Det er utarbeidet en prioritert faseplaner for
trinnvis utvikling av aktuelle uteområder på
samtlige undervisningsbygg
Tiltak er gjennomført i henhold til avtalt
prioritering og vedtatt budsjett

Status

Skateanlegget er en del av prosjektet «Uteområder skoler og barnehager»
og sees i sammenheng med prosjekt nr. 84 - Etablering av kunstisbane på
Strømmbanen. Detaljprosjektering pågår og rammesøknad er til
behandling hos Plan- og byggningsmyndighet. Tidligere planer for
uteområdene ved Svelvik ungdomsskole og Tømmerås skole legges til
grunn for videre utvikling og detaljplanlegging.
Det er planlagt å utarbeide endelige planer for øvrige uteområder i neste
fase av prosjektet. Se kommentarer over.
Tiltakene videreføres til 2020.

Det er søkt eksterne midler (f.eks. spillemidler,
nærmiljømidler) for å øke volum og
gjennomføringstakt på tiltakene

Vestfold Fylkeskommune har innvilget kr. 1.000.000 i spillemidler til
skateanlegget. Søknad om spillemidler (2020) til andre tiltak i området,
sendes til Viken Fylkeskommune høsten 2019.

Tilrettelegge for skatepark ved Strømmbanen

Prosjektet sees i sammenheng med prosjekt nr 84, etablering av
kunstisbane. Er detaljprosjektert og vurderes i tilknytning til øvrige anlegg
(se nedenfor).
Anbudskonkurranse for kunstisbanen ble offentliggjort i begynnelsen av
juni 2019 og entreprenør er valgt. I tillegg til kunstisbanen skal det bygges
teknisk bygg, lager og bygg for utstyr til drift- og vedlikehold av banen,
løpebaner for friidrett og ballflate for basketball. Detaljprosjektering av
anlegget pågår, rammesøknad til Plan- og byggesak sendes inn i løpet av
høsten 2019. Diverse grunnarbeider igangsettes i løpet av høsten 2019.
Prosjektet ferdigstilles våren / sommeren 2020.

Tilrettelegge for skøytebane på Strømmbanen
(kunstisbane på sikt sammen med etablering
av nytt varmeanlegg)

Resultatmål 2019

Status

Tiltak er gjennomført i henhold til avtalt
prioritering og vedtatt budsjett

Tiltakene videreføres i 2019 i henhold til politiske vedtak.

8

9

Samfunnsmål: Innbyggerne trives i Svelvik

Samfunnsmål: Flere bidrar til et enda bedre lokalsamfunn (frivillighet)

(tiltak inngår under Kultur og byutviklingsstrategien, Omdømmeprosjekt Svelvik 2020 og Temaplan for friluftsliv
og rekreasjon)
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Frivillighetsmidler 2019
Tema som søknadskriterier:
«Opplevelser og prosjekter knyttet til fjordaktiviteter»
«Tiltak som skaper økt attraktivitet på fellesområder/ nærmiljøene»
Vedtak gjort den 04.06.2019 i Kultur- og byutviklingsutvalget, sak 40/19, 19/02344-8.
Det var i alt syv søkere, med til sammen en søknadssum på kr. 211 000. Det ble bevilget frivilligmidler
på tilsammen kr. 160 000 av rammen på kr 300 000.
Kultur og byutviklingsutvalget tildeler frivilligmidlene for 2019 slik:

Mottaker
Batteriøyas vel
Vassåsens venner
Vokalis

Den norske kirke
Svelvik Fotoklubb
Røde kors
Silentiaveien lekeplass

10
10.1

10.1.2

Tiltak
Avholde arrangementer på Batteriøya. Bytte ut eksisterende
«krutthuset», til mer historisk riktig tømmerlaftet «blokkhus».
Nye benker, bord, griller etc.
Søker om tilførsel av vann og tilfresstllende toalett/utedo.
Under Kulturminnedagene sept. 2019 «Fjordveien inn i Nye
Drammen» Et samarbeidsprosjekt – inn i nytt fellesskap, og
femme vannveien som bnder kommunene sammen.
Koret feierer 30 år.
Videreutvikling av «Brobygging i Svelvik»
DNK i Svelvik og Frivilligsentralen startet opp i 2017 et samarbeid
rettet mot flykninger i Svelvik.
Gjennomføring av fotoutstilling: print/trykk blekk, rammer og
passepartout, lyssetting, effekter for å lage miljø, enkel
servering.
Flyktningeguid i Svelvik. Åpne arrangementer og videreutvikling
av samarbeidet rundt integrering.
Nytt huskestativ på lekeplassen i Silentiaveien

Sum
10 000
15 000
60 000

10 000
40 000
10 000
15 000

Samfunnsmål: Barn og unge skal gis et godt utgangspunkt for å mestre voksenlivet
Legge til rette for at alle
barn og unge opplever faglig
og sosial mestring
Dvs fortsette å bygge Svelvikskolen,
som enhetlig og helhetlig (jf
innledningstekst Levekår)
Igangsette vedtatte
satsingsområder i kvalitetsplanen
og gjennomføre i henhold til plan

Ansvar

Oppvekst utdanning
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Status

Gjennomført.

10.1.5

Etablere felles kartleggingsverktøy
for oppfølging av barn og unges
læringsutbytte 0-16-år

Oppvekstutdanning

10.1.6

Harmonisere kapasitet og behov
for barnehageplasser, ved å
identifisere gode virkemidler for at
flere velger barnehageplass i egen
kommune og at totalt antall barn i
barnehage øker

Oppvekst –
utdanning

10.1.7

Utarbeide en plan som sikrer
brukermedvirkning og ivaretar et
godt samarbeid mellom
barnehage/skole og hjemmet

Oppvekstutdanning

10.1.8

Utprøve Barnetråkk som
demokratiopplæringstiltak

Oppvekst –
utdanning

10.1.9

Identifisere og gjennomføre tiltak
for å øke rekruttering av lærere til
skoler og barnehager

Oppvekst –
utdanning

11

Rutine for felles kartlegging er ferdigstilt 2018.
Det er blitt gjennomført kompetanseheving for ansatte i
barnehage og PPT i kartlegging av barn i barnehage. Det er
også gjennomført kompetanseheving for alle barnehager og
skoler i vurdering av språkkompetansen til språklige
minoriteter (2018).
Svelvik kommune har ledige plasser å tilby nye søkere. Det
jobbes kontinuerlig med å tilpasse kapasitet til
etterspørsel, og bemanningsnorm benyttes aktivt i forhold
til å ikke tilsette i vakante stillinger ved ledig kapasitet.
Det er ikke gjort særskilte tiltak denne våren da de fleste av
brukerne med barnehageplass i andre kommuner ble
tilskrevet forrige barnehageår og valgte å beholde plassene
der barna var.
Mer enn 90% av barna i Svelvik har barnehageplass. Dette
tilsvarer landsgjennomsnittet, og det er ikke gjort noe
særskilt for å øke denne andelen.
Tiltakets omfang reduseres, jf. kommunestyrevedtak i sak
41/18 (1.tertial: ROS kommunereform)
Rutine for brukermedvirkning i barnehage er utarbeidet.
Rutiner ved skolene er kvalitetssikret. Utarbeidelse av nye
planer for brukermedvirkning i skolen utsettes til 2020 da
dette må harmoniseres i ny kommune.
Skolene avventer tema til årets barnetråkk.
Tiltaket er gjennomført. I og med kommunesammenslåing
kan ikke kommunen gjennomføre økonomiske tiltak for
2019.

Samfunnsmål: Helhetlig innsats for barn og unge med særlige behov
Ansvar

11.1

11.2

11.3

Status

Videreutvikle tiltak for tidlig
innsats/forebygging og sørge for
kompetanseheving. Det skal være et
særlig fokus på barn og unges
psykiske helse og gjennomføring i
videregående skole
Tilrettelegge for at tjenestemottakere
skal oppleve positiv utvikling

Oppvekst –
utdanning

Gjennomført.

Svelvikhuset

Sette fokus på de sårbare barna
gjennom å invitere ansatte og
samarbeidspartnere til
desemberarrangementet «Si det te
no’n!»

Svelvikhuset

Kompetanseheving, gruppetilbud og lav terskel for å komme
inn i tjenesten, muliggjør at tjenestemottaker opplever
positiv utvikling. Opplæring i, og bruk av,
tilbakemeldingsverktøyet FIT (Feedback informerte
tjenester) er et pågående arbeid som adresserer dette
direkte.
Dette blir ikke gjennomført som forusatt i desember fordi
det er avklart at Svelvikhuset ikke lenger skal bestå og
tjenestene splittes inn i «Nye Drammen».
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11.4

Fortsette å bygge kvalitet i
barnevernet

Svelvikhuset

Kompetanse er en viktig kvalitetsfaktor; barneverntjenesten
har hatt fokus på videreutdanning. Fire av medarbeiderne er
i 2019 sertifiserte COS-P terapeuter (Circle of security/
foreldreveiledningsprogram). 5 medarbeidere har
gjennomført/holder på med utdanning i barnesamtalen. 1
medarbeider holder på med gjennomføring av ICDPutdanning. (ICDP er et helsefremmende og forebyggende
program med mål å styrke omsorg og oppvekst for barn og
unge).

11A Modellkommune - forebyggende arbeid for barn, unge og familier
Ansvar: Svelvikhuset
Resultatmål 2019

Bygge et enda bedre forebyggende tilbud for
barn, unge og familier

Status

Forebyggende familieteam er styrket med to nye medarbeidere, en er
ansatt som ruskonsulent den andre er ansatt som miljøterapeut.
Svelvikhuset gjennomfører omfattende gruppe- og individbasert
kursvirksomhet som ledd i forebyggende tiltak knyttet til barn, ungdom og
familier.
Medarbeiderne kvalifiseres systematisk for arbeidsmetodene.
Svelvikhuset er representert i Buskerud fylke/fylkesmannens prosjekt
vedrørende dokumentasjon og læringsnettverk. Det er til sammen 8
samlinger som har som hovedmål å bedre dokumentasjon og læring.
Fokuset er å forbedre faktagrunnlaget for barnets beste. Prosjektet
avsluttes i desember 2019.
I forhold til brukermedvirkning måles tilfredshet og utbytte av
tiltaket/behandlingen via et tilbakemeldingssystem (FIT).
Svelvikhuset deltar på kommunenes 10 team, og har «åpen dør» på
ungdomskolen og barneskolene. Det er også faste møter med
helsestasjon og barne- og ungdomspsykiatri (Bup). På disse
møtene/treffpunktene deles det kompetanse. Svelvikhuset har i tillegg til
dette satt inn en ekstra ressurs på Tangen barneskole en halv dag i uken.
Dette for å bistå skolen i enkeltsaker samt veilede skolen på systemnivå.
Videre veiledes det samarbeidspartnere som f.eks. helsestasjon ved
behov.

Fortsette kompetansebygging for ansatte i hele
kommunen

Har allerede etablert samarbeid med helsestasjon, skole, PPT, nav og Bup.
Dette evalueres fortløpende. Videre er det tatt initiativ til samarbeide
med habiliteringstjenesten i Buskerud

Etablere samarbeidsarenaer med interne og
eksterne aktører, for sikre barn, unge og
familier nødvendig oppfølging
Implementere FIT (feedback informed
treatment) i kommuneorganisasjonen.

Har allerede etablert samarbeid med helsestasjon, skole, PPT, nav og Bup.
Dette evalueres fortløpende. Videre er det tatt initiativ til samarbeide
med habiliteringstjenesten i Buskerud
FIT er etablert på Svelvikhuset. 2 medarbeidere fra forebyggende
familieteam skal ta veilederutdannelse innenfor FIT i regi av nye Drammen
høst 2019. To ansatte deltar i nye Drammens prosjektgruppe ifht til FIT
implementering av FIT i nye Drammen.
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Være oppdatert og drive endringsarbeid på
bakgrunn av nasjonale føringer og
forskningsbasert kunnskap

12
12.1
12.1.1

Kontinuerlig prosess. Gode på tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere
at vi er en foregangskommune i forhold til å gi barn, unge og familier et
helhetlig tilbud.

Samfunnsmål: Forutsigbare og tilfredsstillende tilbud til en voksende gruppe
omsorgstrengende
Gi riktig tjeneste på riktig
Ansvar
Status
omsorgsnivå, og til riktig tid
(omsorgstrappa)
Strategier og rutiner for vilkår
tilknyttet økonomisk sosialhjelp og
sosiallån benyttes aktivt

Strategier og rutiner for vilkår tilknyttet økonomisk
sosialhjelp benyttes aktivt. For personer under 30 år som
søker økonomisk sosialhjelp settes det det vilkår om
aktivitetsplikt. Vilkår knyttet til å søke om andre tiltak for å
bedre sin økonomiske situasjon skjer i tett samarbeid med
råd og veiledning.

NAV

Sosiallån benyttes som et viktig boligsosialt virkemiddel.
Dette benyttetes i hovedsak knyttet til innvilgelse av
depositumslån for vanskeligstilte på boligmarkedet. Sosiallån
innvilges som depositumslån der huseiere ikke godta
husleiegaranti.

12.1.3

12.1.4
12.1.5

12.1.6

12.1.7

Lån innvilges også i andre situasjoner der det vurderes at
bruker vil bli i stand til å betale tilbake lånet innen rimelig
tid.
Utarbeidelse av brosjyre om smarte løsninger har ikke vært
mulig å prioritere i perioden.

Kommunen informerer om smarte
tilpasninger ved ombygging av
egen bolig (for eldre)

Helse og
omsorg

Kommunen er aktivt søkende etter
å innføre velferdsteknologiske
hjelpemidler
Man ser på muligheten for at
velværeteknologi benyttes for å
forebygge og opprettholde god
fysisk og mental helse
Kommunen tilknyttes et
responssenter som ivaretar alle
typer elektronisk varsling, i
samarbeid med Nedre Eiker og
Drammen
Opprette selvhjelpsgrupper, særlig
rettet mot kunnskap om
dataverktøy og bruk av sosiale
medier (for eldre)

Helse og
omsorg

Gjennomført.

Helse og
omsorg

Se punkt 12.1.3

Helse og
omsorg

Inngår i anskaffelsesprosess Nye Drammen. Tidligst klart i
medio 2020.

Helse og
omsorg

Faglig tilgjengelighet for innbyggere via Bylab har blitt godt
mottatt av de som har oppsøkt det. Interessen har derimot
ikke vært stor nok til at det er opprettet selvhjelpsgrupper.

Prosjektleder for velferdsteknologi har hatt fast kontortid på
Bylab hele høsten for å kunne være rådgiver for innbyggere
innen velferdsteknologi. Publikum har vist interesse, men
den har så lav at det ikke kan forsvares ressursmessig i et
fremtidsperspektiv.
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12.1.8
12.1.9

12.1.10

12.1.11
12.1.12

12.1.13

12.1.14

12.1.16

Vurdere opprettelse av
transporttjeneste (for eldre) i
samarbeid med frivillige
Bruke digitale løsninger for å
opprettholde et sosialt liv, gjennom
å delta på aktiviteter og/eller
opprettholde sosial kontakt med
venner, naboer og familie
Ansatte i helse- og
omsorgstjenesten som møter
publikum, pasienter eller brukere
skal kunne informere om
velferdsteknologiske muligheter og
løsninger
Det avsettes ressurser til å jobbe
helhetlig med Velferdsteknologi,
implementering og planarbeid
Samarbeide med andre kommuner
i forhold til velferdsteknologiske
løsninger, både innen helse og
omsorg, og skole og barnehager
Modernisere Svelvik sykehjem

Helse og
omsorg

Vurdert ikke gjennomførbart.

Helse og
omsorg

Gjennomført.

Helse og
omsorg

Ca. 10 nøkkelpersoner har gjennomført en kortversjon av
Velferdsteknologiens ABC.

Helse og
omsorg

Gjennomført.

Helse og
omsorg

Kontinuerlig arbeid.

Sertifisere Svelvik omsorgssenter,
avd sykehjem, som livsgledehjem
Gjennom sertifiseringsordningen
settes livsglede i system, på lik linje
med medisinering, ernæring og
somatisk pleie
Større bredde i lærings- og
mestringstilbud

Helse og
omsorg

Svelvik sykehjem er sertifisert til et Livsgledehjem.

Helse og
omsorg

Beskrevet under punkt 7.1
Gjennomført.

I 2019 ble det pusset opp fellesstue, kjøkken og ganger.
Samt stue på skjermet avdeling. Totalt 16 av 40 beboerrom.
Vaktrommet ble malt. Det som gjenstår er kjøkken på
skjermet avdeling, toaletter og div lagerrom. Ute mangler
det oppgradering av veranda og felles uteområde.

INP

12A Oppfølgingstjeneste
Ansvar: Helse og omsorg
Resultatmål 2018

Status

Etablere oppfølgingstjeneste i tråd med
intensjonen i samhandlingsreformen

Prosjektperioden er utløpt og oppfølgingstjenesten er etablert i tråd med
intensjoner samhandlingsreformen. Videreutvikling av bredde i lavterskel
tilbud har ikke vært mulig å realisere i perioden.

Være oppdatert og drive endringsarbeid på
bakgrunn av kunnskapsbasert praksis

Kontinuerlig arbeid.

Resultatmål 2019

Status

Være oppdatert og drive endringsarbeid på
bakgrunn av kunnskapsbasert praksis

Gjennomført.
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12B Vannverksveien
Ansvar: Investerings- og næringsprosjekter
Resultatmål 2018
Reguleringsplanen ferdigstilles og vedtas
politisk
Oppstart detaljprosjektering

Status

Tiltaket krever ikke reguleringsplan. Fradeling for å etablere fire
boenheter er gjennomført i 2018
Prosjektering er vedtatt stoppet i budsjettvedtaket for 2019.

12C Lille Åsgata
Ansvar: Investerings- og næringsprosjekter
Resultatmål 2018

Status

Ferdigstillelse av byggeplan og
konkurransegrunnlag
Anbudsinnhenting

Gjennomført.

Byggestart

Byggearbeidene er påstartet.
Ferdigstilling av prosjektet er satt til 27.02.20.

Resultatmål 2019
Oppfølgning byggeperiode

12.2

Gjennomført.

Status

Pågår.

Igangsette aktive tiltak for å utvikle, rekruttere og beholde kompetanse innen helse- og
omsorgstjenesten

12D Sykepleierressurser
Ansvar: Helse og omsorg
Resultatmål 2018/2019

Rigge en mer fleksibel sykepleiertjeneste
Øke kompetansen hos andre
helsepersonellgrupper for å avlaste
sykepleierne
Gjennomføre en innovasjonsprosess med mål
om å finne/utvikle flere virkemidler

Status

Det foreslås at prosjektet utgår.
Det arbeides kontinuerlig med å beholde og å rekruttere sykepleiere.
Prosjektet innebærer å prøve ut nye metoder, som også forutsetter
tilstrekkelig ressurser blant andre faggrupper. Det vurderes at ressursene i
tjenesten generelt er presset, og siden fokus på sykepleieressurser vil
være naturlig også for den nye kommunen, foreslås det å utsette arbeidet,
og se det i sammenheng med utviklingen av ny kommune.
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KOMMUNEORGANISASJONEN
14
14.1

Samfunnsmål: En robust og dynamisk organisasjon

14.1.1

Vurdering av eierskap i tilknytning
til etablering av ny kommune

14.1.3

Etablere tiltak for å øke kvaliteten i
forvaltningen

Ansvar
Rådmann

Rådmann

Status

Prosjektorganisasjonen og Fellesnemnda (nye) Drammen har
systematisk gjennomgått eierskap og foretatt valg om
fremtiidg organisasjonsform.
Pågående arbeid. Personvern og saksbehandling knyttet til
svarfrister er prioritert.

14A Økt nærvær
Ansvar: Rådmannsfunksjonen
Resultatmål 2018

Bedre rutiner og systematisk arbeid med
sykefraværsoppfølging særskilt, rettet mot
langtidsfraværet
Bygge opp verktøykasse for
sykefraværsoppfølging
Alle tjenester skal tilby plasser for
arbeidsutprøving

Status

Rutiner er ajourført. Sykefraværsoppfølging av avdelinger/tjenester er
påbegynt.
Påbegynt
Alle tjenester tilbyr plasser, som blir benyttet etter behov
(jf. punkt 7.3)

Resultatmål 2019
Gjennomsnittlig sykefravær i kommunen på
8,5 %
Bygge opp verktøykasse for
sykefraværsoppfølging
Alle tjenester skal tilby plasser for
arbeidsutprøving

15

Status
IA-avtalen ble innført fra årsskiftet 2018/19 i endret form. Rådmannen har
drøftet med hovedtillitsvalgte at ordningen med egenmeldingsdager
fortsetter som tidligere.
Sykefraværsrutinen er påbygget i EQS med hjelpedokumenter og tips til
sykefraværsoppfølging. I den grad det dukker opp andre tips/ideer vil
disse fortløpende bli tilknyttet rutinen.
Alle tjenester tilbyr plasser for arbeidsutprøving, som blir benyttet etter
behov.

Samfunnsmål: En offensiv kommune med fokus på fremtiden

15A Lokaldemokrati
Ansvar: Rådmannsfunksjonen i samarbeid med Kultur og byutvikling
Resultatmål 2018/2019
Status
Oppgaveutvalg utprøves

Sluttrapporter levert i 2018.

Gjennomføre lokalt utdanningsprogram for å
øke kunnskap hos ansatte om
lokaldemokratisk arbeid

Gjennomføres ikke i 2019.
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Forankre Gjestebud som metode

Tjenestedesign prøves ut, også for å øke
involvering og medvirkning

Resultatmål 2019
Sluttevaluering av oppgaveutvalg som
arbeidsform

Det er stadig interesse for Gjestebud fra andre kommuner, og hvor vi
bidrar med erfaringer. Viser til tidligere rapportering: Forankring av
Gjestebud som metode viser seg å være en større utfordring da vi trenger
samarbeid med aktører som har et nasjonalt perspektiv.
Så langt har tjenestedesign vært benyttet blant annet i fasilitering av
oppgaveutvalg, arbeid med integreringsteam og enkeltprosjekter.
Prosjektet under avslutning.

Status

Sluttevaluering av oppgaveutvalg «Ungdom mot 2020» og «Byhuset» ble
mottatt i mai 2019 fra Eva Sørensen og Jacob Torfing ved Roskilde
Universitetet. Sluttevalueringen ble lagt frem for formannskapet og
publisert på Svelvik Kommune og Nye Drammen Kommune sine
hjemmesider 20.05.2019.

15B Borgertorget
Ansvar: Borgertorget
Resultatmål 2019

Skape interesse for politiske møter og saker

Status

Legge til rette for at innbyggere skal engasjere
seg i og gi innspill til konkrete, pågående
oppgaver og prosjekter

Informasjon om alle politiske møter blir forløpende lagt på infoskjerm på
Borgertorget. Ordfører hadde «åpen dør» på ByLab i mai og oktober.
ByLab og Borgertorg jobber godt sammen med tjenesten og deler av
organisasjonen slik at innspill/spørsmål/engasjement blir ivaretatt og møtt
på en god måte både på Borgertorget og på ByLab. Det som ikke kan
besvares/ivaretas på ByLab/Borgertorg blir sendt videre til riktig instans i
organisasjonen

Stimulere til at innbyggere selv aktivt
engasjerer seg i politiske saker og
satsningsområder

ByLab er en god arena for å legge til rette for engasjement. Det jobbes
kontinuerlig med å ta imot innspill, spørsmål og engasjement fra
innbyggere på en god måte. Tjenestesafari har fått utvidet program
høsten 2019 og her kan innbyggerne møter ansatte fra ulike
tjenesteområder. Eks. Digital mandag for seniorer som kan få hjelp med
Ipad og mobiltelefonene sine.
Oppdatert informasjon om politiske saker og møter, både for Svelvik
kommune og ny kommune på nettsider, infoskjerm og Facebook
(Svelvikportalen). Alle politisk vedtatte plandokumenter er lagt tilgjengelig
for innbyggere både på nettsider og i papirutgaver på Borgertorget.
Bylab og Borgertorg har vært kommunens ansikt utad og et sted hvor
innbyggere «treffer kommunen». Kommunen har åpen dør og et innhold
som innbyggerne kan få presentert, stille spm rundt og være i dialog
rundt. Facebook og postmottak har i tillegg gitt en mulighet for å kunne
komme med elektroniske tilbakemeldinger og spørsmål.
Dette ble gjennomført i 2018.

Legge til rette for at det skal være interessant å
medvirke

Gjennomføre tiltak fra Prosjekt 15A
Lokaldemokrati
Utarbeide halvårsprogram og gjennomføre
tiltak som bidrar til at innbyggere blir kjent
med kommunen og stedet Svelvik

Det er gjennomført program på Bylab med informasjon, kurs og aktiviteter
for ulike alderstrinn og målgrupper. Viser til prosjektet: Bli kjent med
Svelvik gjennom en Svelviking.
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Utarbeide halvårsprogram og gjennomføre
positive, overraskende tiltak som gjør
Borgertorget til en positiv «snakkis»
Gjennomføre fysiske tiltak, midlertidige og
faste, som bidrar til nye måter å møtes på

16
16.1

16.1.1

Ved at vi opprettet ByLab ble en del av tiltakene utfør dter og ikke på
Borgertorget. Borgertorget har satt fokus på interne aktiviteter for ansatte
på rådhuset. Bylab har vært en teststasjon for Byhuset, og aktivitetene har
vært en naturlig utprøving på teststasjonen.
ByLab er etablert og aktiviteter er gjennomført der. Alle aktiviteter vil bli
ivaretatt gjennom programmet for ByLab. Høsten 2019 har alle tjenester
vært representert på Bylab, og det skrives en rapport som oppsummeres
arbeidet med Bylab som teststasjon.

Samfunnsmål: Økonomisk handlingsfrihet
Arbeide aktivt for å øke
bruken av tilgjengelige
økonomiske
tilskuddsordninger

Øke bruken av eksterne
tilskuddsmidler innenfor vedtatte
mål og tiltak

Ansvar

Rådmann
og L6
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Status

Betydelig finansiering ved eksterne midler. Utfordrende for
varige tiltak fordi tilskuddene i hovedsak avtrappes og evt
innarbeides rammetilskuddet.

TEMAPLANER OG KOMMUNEDELPLANER
Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027
Vedtatt i Kommunestyret 07.09.15. Sak 37/15
Nr

Tiltak
Alle tiltak er ivaretatt andre steder i dokumentet, og rapporteres derfor ikke her

1. Boligvekst
1
Avklare nødvendig infrastruktur for fremtidig vekst
(inngår under samfunnsmål 1.1.3)
2
Utarbeide områdeplan for Hovet på Berger i samarbeid med Sande kommune
(inngår under samfunnsmål 1.1.2)
3
Revidere reguleringsplan for” Del av Berger” fra 1983
(inngår under Planstrategi nr.15)
2. Flere unge
3. Godt å bo
4
Analysere tilgang på lekeområder/-plasser i alle boområder, og tilgangen fra boområdene til
marka. Ebbestad prioriteres for å sikre fullverdig erstatningsareal for Ebbestad skole.
(inngår under samfunnsmål 2.5.6)
4. Levende og attraktivt sentrum
5
Utarbeide områdeplan for indre sentrum for å sikre områdets kvaliteter
(inngår under Planstrategi nr.17)
6
Utarbeide byggeskikkveileder for Øvre Svelvik og indre sentrum
(for sentrum - inngår under samfunnsmål 2.1.19)
7
Kartlegge grønnstruktur i sentrum med forbindelser til større naturområder
(inngår under samfunnsmål 2.1.17)
8
Utarbeide gatebruksplan for Storgata
(inngår under samfunnsmål 2.1.18)
9
Oppgradere Kirkeparken i forhold til ønskede funksjoner
(inngår under samfunnsmål 2.1.15)
10 Oppgradere Lallaparken
(inngår under samfunnsmål 2.1.5 og 2.5.3)
11 Opparbeide Snekkerbekken som opplevelsessti fra Brenna toppen til sentrum
(inngår under samfunnsmål 2.1.12)
12 Lage plan for hvordan branngatene skal opparbeides og realiseres
(inngår under samfunnsmål 2.1.6 tom 2.1.10)
13 Kartlegge muligheter for gjestebrygger i sentrum
(inngår under samfunnsmål 2.1.11)
14 Etablere skateanlegg i sentrum
(inngår i prosjekt 7A Uteområder i skoler og barnehager)
15 Avklare områder og utarbeide ordning for frikjøp av parkering og lekeplasser i sentrum
(inngår under samfunnsmål 2.1.16)
5. Kystsonen for alle
16 Gjennomføre tiltak for å øke tilgjengeligheten til og bruken av kystsonen; skilting, sikre viktige
forbindelseslinjer, parkering
(tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)
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17

Lage plan for opprusting av badeplasser og gjennomføre tiltak for å ruste opp og øke
attraktiviteten til prioriterte badeplasser
(tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)
6. Natur for alle
18 Gjennomføre tiltak for å øke tilgjengeligheten til og bruken av tur- og friområder; skilting, rydde
stier, sikre viktige forbindelseslinjer, parkering
(tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)
19 Planlegge turløyper i tilknytning til Svelvik sentrum
(tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)
20 Utarbeide skilt- og skjøtselsplan for tur- og rekreasjonsområder
(tiltak er konkretisert i Temaplan for friluftsliv og rekreasjon)
7. Kultur for alle
21 Utarbeide områdeplan for Berger, for å avklare hvordan kulturmiljøet skal bevares og
videreutvikles (inngår under Planstrategi nr.14 og under samfunnsmål 2.2.13)
22 Videreutvikle og styrke kulturminnegrunnlaget
(inngår under Planstrategi nr.13)
8. Næringsvekst
23 Klargjøre kommunens næringsarealer på Grunnane for utvikling
(inngår under samfunnsmål 3.4)
24 Være aktiv pådriver for realisering av Fv. 319 mot Drammen
(inngår under samfunnsmål 3.1)
9. Bygge riktig
25 Kartlegge kvikkleireforekomster
(inngår under Beredskapsplan Risiko- og sårbarhetsanalyse, nr.2)
26 Etablere SD-anlegg og system for EOS i alle kommunale bygg
(inngår under samfunnsmål 5.1.1)
10. Reise riktig
27 Utarbeide strategier som intensiverer arbeidet med gang- og sykkelveier
(tiltak inngår i Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2021 og under samfunnsmål 4.5)
28 Pådriver for å øke kollektivdekningen
(inngår under samfunnsmål 4.3)
29 Etablere pendlerparkering på Brenna toppen
(inngår under samfunnsmål 4.6)
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Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vedtatt i Kommunestyret 19.09.16. Sak 53/16
Nr
3

4

Tiltak
Varslingsanlegg på skoler og
barnehager (Jf. ROS; Skoleskyting):
Utredning
Implementering
Forebygge utsatte strekninger på
bekker (Jf. ROS; Ekstremnedbør)

Ansvar

Status

INP

Anskaffelsen er utført i samarbeid med Drammen og Nedre
Eiker kommuner.

INP

Prosjektet pågår. Kartlegging av Bergerelva og
Knemsbekken i forhold til flom- og erosjonsfare er
gjennomført. Det er gjennomført flomsikringstiltak i begge
vassdrag i hht resultatene etter kartleggingen. Det er
gjennomført vegetasjonsrydding i utsatte områder, i tillegg
er det flere bekkeinntak oppgradert.

Strategier for boligsosialt arbeid
Vedtatt i Kommunestyret 19.12.16. Sak 82/16
Nr

Tiltak

Ansvar

Status

1

Kommunen planlegger, bygger ut og
eier boliger som er tilrettelagt for
grupper med omfattende og
tidsubestemt hjelpebehov;
•
Utrede Strandgaten som
boligsosialt prosjekt
•
Igangsette byggeprosjekt
Vannverksveien
(inngår som eget prosjekt 12B
Vannverksveien)
•
Ferdigstille Lille Åsgata
(inngår som eget prosjekt under
12C Lille Åsgata)
Kommunen eier/disponerer et
tilstrekkelig antall boliger til midlertidig
utleie; Vurdere om antall boliger
fortsatt er tilstrekkelig
Aktiv oppfølging av beboere for å skape
sirkulasjon i den kommunale
boligmassen
Stimulere til privat utbygging ved å
benytte utbyggingsavtaler;
Status på bruk av utbyggingsavtaler gis
i årsevaluering
Bidra til at flere som har potensiale til
det, får muligheten til å eie sin egen
bolig ved å benytte Husbankens låneog støtteordninger
Prioritere oppfølgingstjenester for at
personer med dårlig bo-evne skal klare
å oppfylle sine økonomiske
forpliktelser og mestre bosituasjonen

INP

Se beskrivelse under 12B – Vannverksveien og
12C – Lille Åsgata
Strandgaten er ikke startet opp, vurderes inn i ny kommune.

2

3

4

5

6

Helse og
omsorg

Det vurderes at kommunen har tilstrekkelig antall
kommunale utleieboliger. Differensiert boligbehov og
alternative løsninger forutsettes vurdert i ny kommune.

Helse og
omsorg

Ivaretas kontinuerlig.

Helse og
omsorg

Ikke benyttet.

Helse og
omsorg

Ivaretas kontinuerlig.

Helse og
omsorg

Inngår i Prosjekt 12A Oppfølgingstjeneste.
Gjennomført.
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7

Organisere det boligsosiale arbeidet
slik at innsatsen blir samordnet og
effektiv

Helse og
omsorg

I forbindelse med byggingen av 12 kommunale
utleieleiligheter og et omsorgsbygg i Lille Åsgaten 3. ble det
etablert en nærdemokratisk prosess med naboene i området
mellom Åsgaten, Fabrikkjordet og Samfunnshuset. Målet har
vært å etablere et godt naboskap for å frigi ressurser og
legge til rette for gode relasjoner i nærområdet. Metoder for
samskapning er benyttet; hjemmebesøk hos naboer, bred
invitasjon til nabolagsmøter. Møtene resulterte også i egne
møter med utbygger og nærmeste naboer der man har
avtalt tilpasninger med utomhusplanen i grensen opp mot
den enkelte nabo.
Samarbeidet avsluttes i september og resulterer i en rapport
med en evaluering av prosessen og anbefalinger ifht
lignende arbeid og lokale planprosesser for Nye Drammen.
Rapporten inneholder også konkrete anbefalinger med
tanke på å skape et godt naboskap nettopp her mellom
fastboende og de som skal flytte inn i midlertidige boliger
hvor kommunen er eier.
Det er registrert at naboene avventer den nye kommunens
boligtildeling og oppløever en viss usikkerhet forbundet
med det. Ledere fra (nye) Drammen var invitert til møtet for
å ta imot rapporten.
Gjennomført.

Kultur- og byutviklingsstrategi

Vedtatt i Kommunestyret 12.12.17. Sak 61/17
Nr.

Tiltak

Ansvar

Status

Kultur og
byutvikling

Det er utarbeidet aktivitetsplan for biblioteket, samt at det
er utarbeidet aktivitetsplan for Bylab – testasjonen for
Byhuset. Forfattertreff med Ingvild Schade.
Eventyrforestilling for barn. Foredrag med Kristin Flood om
“Stillhet” med påfølgende samtale (filosofi kafe).
Samarbeid med lokalhistoriske lag om historieformidling
på ByLab.

Biblioteket
1

Definere aktuelle tema for Svelvik og
utarbeide halvårsprogram.
Temaene skal inneholde
•
et litterært aspekt
•
en kulturopplevelse
•
læring og debatt

Bibliotek og Ungfritid samarbeider om «etter-skole-tilbud
tirsdager og torsdager på bylab 14-16.
2

Gjennomføre forfattertreff fire ganger i
året

Kultur og
byutvikling

3

Gjennomføre aktiviteter for å stimulere
til økt leselyst

Kultur og
byutvikling
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Ny bibliotekar startet i mars. Samarbeid med filosofikafeen
for å finne gode innledere - åpent arrangement på ByLab
3. ganger høsten 2019.
«Sommerleskampanjen» gjennomført i sommer (1.juni til
31.august.). det er en nasjonal lesekampanje for 1.7.trinns-elever. Alle 3. klassinger ble invitert til biblioteket i
løpet av høsten hvor de fikk utdelt eget lånekort og
forestilling. Boksamlingen for barn oppgraderes med f.eks.

5
6
7
8

Etablere språkverksted for alle, i
samarbeid med innbyggere og barn og
unge spesielt
Tilby kurs i debatteknikk
Etablere konseptet «Usagt»
(debattarena for ungdom)
I samarbeid med Fossekleiva
kultursenter (Novemberprosjektet)
utarbeide” iFokus” (debattprogram der
aktuelle tema settes på dagsorden).
2018 - Utenforskap

Kultur og
byutvikling
Kultur og
byutvikling
Kultur og
byutvikling
Kultur og
byutvikling

lettlest engelsk og andre gode “lære å lese”-bøker.
Bokanbefalings- arrangment for barn “Livet i havet”.
Selvbetjent bibliotek i kulturskolens åpningstid. “Etter
skoletid” Biblioteket er fast tilstede for barn og ungdom 4
timer i uka på Bylab - utlån av bøker og mål om dialog med
ungdommen.
Skriveverksted for barn var aktivitet på Bylab 18/5-2019.
UKS er forespurt og er ikke interessert.
UKS er forespurt og er ikke interessert.

Årets tema for novemberprosjektet i Fossekleiva var
Demokrati. Biblioteket var ansvarlig for en litterær post
under novemberprosjektet som omhandlet forfulgte
forfattere. Med to Fribyforfattere som presenterte sitt
arbeid og diskuterer yttringsfrihet med Generalsekreteren i
Norskpen Hege Newth.
Ungdommens kommunestyre gjennomførte en åpen
paneldebatt om kollektivtransport i Fossekleiva under
novemberprosjektet.

11

Ta i bruk pop-up-aktiviteter for å skape
oppmerksomhet og dialog

Kultur og
byutvikling

Biblioteket på Bylab er en Pop-up-aktivitet. Sommersnacks
ble arrangert på Bylab som pop-up-aktivitet: Kick off og i
forkant av dette var det mulig å komme med innspill på
Bylab. Utstilling med bilder og gule lapper. Opplesning av
Elias Kræmer på signingsferd under kulturminnedagene

Oppvekst
og
utdanning

Det har ikke vært tilbud om kompetansegivende kurs. 3
lærere deltok på Kulturskoledagene 2019 der undervisning
i større grupper var et av flere temaer.

Kultur og
byutvikling

•

Kulturskolen
14

Kompetanseheving
Prioritere kompetanseheving
innen gruppeundervisning

Fritidstilbud for barn og unge (UngFritid)
16

Videreutvikle Undergrunnen som en
attraktiv møteplass for barn og
ungdom, i samarbeid med barn og
unge

•

•
•

17

Utarbeide halvårsprogram med kurs,
workshops og liknende, i samarbeid
med barn og unge

Kultur og
byutvikling
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•
•

Utvikler innhold hver kveld etter ungdommenes
ønsker, kiosksalg etter ønsker og matlaging etter
ungdom/barns ønsker.
Oppussing igangsatt etter planen, ferdigstilt
januar/februar 2020. Alt innhold og endring er
diskutert med barn og ungdom og i UKS
Alternative møtesteder under oppussingen er
planlagt i samarbeid med juniorklubb og
ungdomsklubb.
Nye muligheter for kurs, workshops og
arrangementer kommer som følge av
kommunesammenslåing og oppussing og innkjøp av
nytt utstyr i forbindelse med oppussing.
Gjennomført halvårsplan vår og høst
Beholdt faste innslag og aktiviteter som Bingo, film,
Halloween, dansekonkurranser, spillkonkurranser
m.m.

18

Gjennomføre minst et arrangement for
barn/ungdom på Berger, på Ebbestad
og i Nesbygda, i samarbeid med barn
og unge i det enkelte tettsted

Kultur og
byutvikling

19

Gjennomføre tiltak for å bli kjent med
Nye Drammen - med steder, tilbud og
ungdom, i samarbeid med ungdom

Kultur og
byutvikling

20

Videreutvikle Ungdommens
kommunestyre (UKS)

Kultur og
byutvikling

21

•

•

Videreutvikle Sommersnacks
(ferie- og fritidstilbud for barn og
unge)
Et fast klassetrinn på barneskolen
og på ungdomsskolen, samt UKS
inviteres årlig til å komme med
forslag til aktiviteter på bakgrunn
av strategien

Kultur og
byutvikling

Programmet ble lagt fortløpende på Instagram og
Facebook.
•
Det er gjennomført et arrangement på Berger mai
2019 i samarbeid med Ungdommens kommunestyre.
•
Nesvang grendelag fikk ansvar for gjennomføring i
Nesbygda.
•
Felles UKM i Drammen med G60 og deltagelse på
Fylkesmønstringen i Kongsberg med Drammen og de
andre kommunene.
•
Sommersnacksaktiviteter lagt til Drammensområdet
og Nedre Eiker.
•
Møter og samarbeid med leder for G60
•
Markedsføring på tvers av kommunene for de ulike
ungdomstilbudene, gjennom blant annet Facebook
•
UKS har deltatt på BUFT-møter og blitt kjent med
ungdom fra Drammen
•
UKS- medlemmer deltar på aktiviteter med
opprettelse av nytt ungdomsråd 2020
•
Kryssmarkedsføring på facebook, instagram og snap
mellom Nedre Eiker, Drammen og Svelvik
•
UKS har deltatt på mange møter med ungdom fra
Drammen og Nedre Eiker.
•
UKS og koordinator har sett på muligheter i
kommunesammenslåingen, modell for videreutvikling
av UKS inn i Nye Drammen, fordeler og ulemper med
vår modell og Drammens modell.
•
UKS har hatt stor påvirkningskraft internt i Svelvik
men også brukt stemmen godt inn i BUFT (Buskerud
Ungdommens Fylkesting) og prosjektrådmannens
stab
UKS involverer seg sterkt og synlig i lokale saker som
engasjerer dem, blant annet byhus, busstilbud og
oppussing av Undergrunnen.
UKS har vært sterkt involvert i opprettelsen av nytt
ungdomsråd i nye Drammen.
•
UKS Svelvik avsluttes i 2019.
•
Lagt vekt på Nye Drammen i forberedelsen av
aktivitetene i år
•
To klassetrinn på Tangen skole har uttalt seg og
kommet med ønsker til årets Sommersnacks.
•
Flere av ønskene kom direkte inn i programmet
•
218 barn og ungdom har benyttet seg av tilbudene i
årets Sommersnacks
•
Sommersnacks gjennomføres som planlagt i 2020
men med større fokus på nye Drammens innbyggere
og muligheter for samarbeid og økt målgruppe.

Frivillighet og engasjement
24

Etablere felles rutine for hvordan man
som frivillig skal bli tatt imot i Svelvik
kommune

Kultur og
byutvikling

Rutine foreligger, men må implementeres. Vil være
naturlig å se dette i sammenheng i ny kommune i forhold
til en harmonisering her.

26

Gjennomføre Frivillighetskonferanse
årlig, i samarbeid med frivillige

Kultur og
byutvikling

På grunn av både økonomi og ressurssituasjon i tjenesten
ble Frivillighetskonferanse ikke prioritert i 2019.
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29

Gjennomføre utprøving av
Lokalutvalgsmodellen

Kultur og
byutvikling

Forsøket ble ikke iverksatt. Eksisterende lokalutvalg har
likevel fått utbetalt tilskudd til egen aktivitet.

30

Etablere Fellesskapere

Tiltaket er ikke iverksatt.

32

Utlyse Frivillighetsmidler årlig, med
tema knyttet til realisering av mål i
kommuneplanen:
Tema for perioden:
•
Opplevelser og prosjekter knyttet
til fjordaktiviteter
•
Tiltak som skaper økt attraktivitet
på fellesområder/i nærmiljøene
Videreutvikle og gjennomføre
FrivilligBørs årlig (møteplass mellom
offentlig, privat og frivillig sektor)

Kultur og
byutvikling
Kultur og
byutvikling

Kultur og
byutvikling

Gjennomført 31. januar med 37 nye avtaler, samarbeid på
tvers og god stemning. Ny Børs planlegges gjennomført i
mars 2020.

33

Det ble utlyst frivillighetsmidler våren 2019. Det er i år kun
en utlysning, og det kom inn sju søknader. Vedtak ble gjort
i Kultur og byutviklingsutvalget i juni. Tildeling til de ulike
lokale lag og foreninger som tilfredsstilte kriteriene.

Temaplan for friluftsliv og rekreasjon
Vedtatt i Kommunestyret 17.10.17. Sak 42/17
Nr

Tiltak
Alle tiltak er ivaretatt andre steder i dokumentet, og rapporteres derfor ikke her

Kystsonen

1
2

3
4
5

6
7

Etablere fagkoordinator for å sikre framdrift og gjennomføring av temaplan for friluftsliv og
rekreasjon (er ivaretatt i investeringsbudsjettet)
Lage kart slik at det er tydelig hvor kyststien går
• Legge inn kyststien på Ut.no
• Merke kyststien tydeligere på kart over Svelvik (Parkering, start og stopp)
• Infotavle
(utført 2018)
Tydelig skilting hvor kyststien går (Parkering, start og stopp) (inngår under Samfunnsmål 2.4.1)
Strender merket med ring på kartet merkes ved Fv. 319. Oppgradering og fornyelse av skilt.
Det er skiltet/merket slik at det er lett å finne (og parkere ved) følgende strender:
Bergerbukta, Knemstranda, Skjæra og Tangen (inngår under Samfunnsmål 2.4.1)
Strender som er prioritert for tiltak er Bergerbukta, Knemstranda), Skjæra og Tangen
fjordpark:
• Badeflåte (Alle fire strender)
• Badestige (Skjæra og Stikker`n) (2017)
• Sandvolleyball (Knemstranda, + oppgradere på Fjordparken (2017))
• Vurdere mulighet for stupebrett på Skjæra (2017)
• Tønnegriller og to sittebenker med bord (alle fire strender)
• Redningsring/utstyr og nødplakat (alle fire strender)
(utført 2018)
En liten bru som forbinder de ytterste svabergene på Skjæra (2017)
Det etableres toalett ved parken på Berger. Toalett ved Knemstranda oppgraderes
(inngår under Samfunnsmål 2.4.4)
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8

Oppgradere Knemstranda med oppfylling, vegetasjon, etablere sandstrand og lekeapparater
for barna, og normal skjøtsel og drift (inngår under Samfunnsmål 2.4.3)
9
Padleleden i Svelvik er merket og skiltet. Forslag er Knemstranda og Ulvika som aktuelle steder
for enkle overnattingsplasser (inngår under Samfunnsmål 2.4.7)
10
Det legges til rette for, både i privat og offentlig regi, enkle overnattingsplasser, og muligheter
for parkering (inngår under Samfunnsmål 2.4.7)
11
Stimulere til å etablere frivillig lag/forening som har interesse for å ivareta kyststien, gjennom
dugnad og offentlig støtte (utført 2018)
Nærmiljøene
12
Etablere fagkoordinator for å sikre framdrift og gjennomføring av temaplan for friluftsliv og
rekreasjon (er ivaretatt i investeringsbudsjettet)
13
Tursti i Ormedalen: Rydde ormedalen, gruses og opparbeides (kan fungere som turvei i tillegg
til Markveien) (inngår under Samfunnsmål 2.5.1 KHD)
14
Aktivitetspark/lekepark – nytt vedtak (k.st sak 42/17): Tilrettelegge for lek, bevegelse og
opplevelser gjennom prioriterte stedsutviklingsprosjekter (branngatene; sett ord på, sett strøm
på, sett lys på Svelvik, skulpturelle sitteplasser) (inngår under Samfunnsmål 2.5.2)
15
Oppgradere Lallaparken med nye lekeapparater - nytt vedtak (k.st sak 42/17): Plassere en av
de skulpturelle sitteplassene fra «Vær så god sitt» i Lallaparken (inngår under Samfunnsmål
2.5.3)
16
Skøytebane på Strømmbanen (kunstisbane på sikt sammen med etablering av nytt
varmeanlegg)
Aktivitet for lek og moro. Treningsalternativ for elever i skolen, og uteaktivitet for barnehageog SFO barn (inngår i Prosjekt 7A Uteområder i skoler og barnehager)
17
Utvikle Briskesletta som møteplass/turmål/rundløype i Tømmerås
• Amfi/Scene, lekeapparater
• «Bok» på Flaggstanga
• Benker og bord, møteplasser
• Motorikk, hinderløype
• Rundløype – lage bedre vei fra Briskesletta og sydover
(inngår under Samfunnsmål 2.5.4 KHD)
18
Oppgradere ballbinger på Berger og Tangen, og etablere ballbinge på Ebbestad. Benytte
spillemidler til dette, som dekker 50% av finansieringen (utført 2018)
19
Etablere frivillige rutiner for å vanne skøytebaner på Salta i Nesbygda og på Ebbestadbanen, i
tillegg til Strømbanen (inngår under Samfunnsmål 2.5.7 KHD)
20
Benker på ulike steder der det er naturlig å gå tur. Benker kan gi muligheter for møteplasser
og kan gi hvile for de som har behov for dette når de går tur (inngår under Samfunnsmål 2.5.8)
21
Stimulere nærmiljøene til å skape møteplasser i sitt bomiljø, gjennom disponible midler som
det kan søkes om i Svelvik kommune (f.eks. benker, bord, bålplass etc.)
(utført 2018)
Nærmarka
22
Utarbeide helhetlig plan for skilting, merking, plakater og kart for ulike tur/aktivitetsforslag.
Åpne for bedre tilgjengelighet/parkering nærmere sti nettet: f.eks. Sommerfjøset, Berger
skole, Skalland, lysløypa, Mariås, Flaggstanga, Kringlemyr, Juvet, Nøsterud,
Informasjon: kart, App, Skilt, QR, plakater, turforslag, brosjyrer, kart, plakater i sentrum;
Flaggstanga, Ebbestad, Briskesletta, kollen, Juvet, Storås, Vassås, Høgås.
Turer legges inn på Ut.no
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23
24

25

Nytt
vedtak
k.st
68/17

26
27

28

29
30

(inngår under Samfunnsmål 2.5.11 - 2.5.12)
Sikre og bevare Tårnet gjennom drift og vedlikehold (inngår under Samfunnsmål 2.5.13)
Skilt til parkering:
• Sette opp skilt til parkeringsplassen ved lysløypa i Markveien langs f.319
• Skilt Fv319 Avklare muligheter for skilting til turområde i marka fra Berger
• Skilt Fv319, og se på muligheter for å etablere fast parkeringsplass i Nesbygda
(Utført 2018)
Lage rundløype Ebbestadområdet: Definere utgangspunkt for tursti fra Markveien med
rundløype inn til Ebbestadvannet- Vassås-Skalland-Markveien. Overgang ved Ebbestadvannet
og Skalland (bro/overgang fra demningen sørover, og bro/overgang ved Skalland til lysløypa)
Koble lysløypa med tursti til Vassås. Sammenkobles syd for demningen.
(inngår under Samfunnsmål 2.5.14)
Oppgradere skiløypa i Nesbygda - nytt vedtak (k.st. 42/17): Normal skjøtsel gjennomføres
fortløpende. Ses i sammenheng med Røysjøprosjektet (inngår under Samfunnsmål 2.5.15)
Samlingsplass ved Ebbestadvann (Vassås):
• Etablere bålplass, fiskebrygge
• Gapahuk, grillkoie, etablere plen til leirplass, fiskebrygge – Vassås
Tillegg (k.st. sak 42/17): Tiltakene gjennomføres i samarbeid med Vassåsens Venner, i hht
deres planer for gjenreising av den gamle husmannsplassen
(inngår under Samfunnsmål 2.5.16)
Etablere kunstsnøanlegg med snøkanon og i tilknytning til etablerte skiløyper på Berger og i
området Skalland-Ebbestad
Forsterke eksisterende prosjekt på Berger i samarbeid med andre lag og foreninger
(Akebakker i barnehager etc.)
Nytt vedtak (k.st. 44/17): Svelvik kommune yter kr.500.000 i tilskudd til Berger IL for innkjøp av
snøkanon og løypemaskin. Det inngås en avtale som sikrer bruk flere steder i tråd med
Temaplan for friluftsliv og rekreasjon. (Dvs gjennomført i 2017)
Kunstsnø i rundløype Skalland-Ebbestad forutsetter kobling fra lysløype til Vassås og Skalland
til lysløype. Samme runde kan også oppgraderes til lysløype (Akebakker i barnehager etc.)
(Ses i sammenheng med punktet over, 28)
Nærmiljøene og nærmarka: Benker på ulike steder der det er naturlig å gå tur. Benker kan gi
muligheter for møteplasser og kan gi hvile for de som har behov for dette når de går tur
(inngår under Samfunnsmål 2.5.8)

SPILLEMIDLER – handlingsplan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg 2019
Søkere om spillemidler kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag, borettslag,
velforeninger og andre sammenslutninger (stiftelser, aksjeselskap og lignende).
Under fremkommer status for tiltak som kommunestyret vedtok at de skulle søkes spillemidler til for
2019:
Det benyttes tre ulike søknadsbegreper:
Ny søknad – søknad som ikke har vært fremmet tidligere.
Fornyet søknad – søknadsom har vært fremmet tidligere uten at det er gitt tilskudd.
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Gjentatt søknad – søknad der det er gitt deltilskudd ved foregående års behandling og der
Fylkeskommunen har avklart at det er adgang til å fremme gjentatt søknad.
Ordinære anlegg

Km: Kommunale midler
Spm: Spillemidler

Pri

Anlegg

Søker om

Eier

Total
kost.

Km

Spm.

Opp-start

Ferdigstilt

Søknadsbegrep

1.

Skateanlegg
Tømmerås
skole

Skateanlegg/
elementer

Svelvik
kommune

6 000 000

4 000
000

2 000
000

2019

2021

Gjentas

2.

Kunstisanlegg
Strømmbanen

Etablering av
kunstisbane

Svelvik
kommune

04/
2019

11/
2019

Fornyet

3.

Berger
Friområde

Sanitæranlegg for
utendørs anlegg

Svelvik
kommune

1 200 000

800 000

400 000

2019

2019

Fornyet

4.

Knemstranda

Sanitæranlegg for
utendørs anlegg

Svelvik
kommune

1 200 000

800 000

400 000

2019

2019

Søknaden
fornyet for
2020.
Avslag
grunnet
manglende
sp.midler.
Søknad
formelt i
orden.

Nærmiljøanlegg
Pri

Anlegg

Søker om

Eier

Total
kost.

Km

Spm.

Opp-start

Ferdigstilt

Søknadsbegrep

1.

Tangen skole
Ballbinge

Rehabilitering av
ballbingen

Svelvik
kommune

345 000

173 000

173 000

Sommer
2018

2018

Innvilget.

2.

Berger skole
Ballbinge

Rehabilitering av
ballbingen

Svelvik
kommune

345 000

173000

173 000

Sommer
2018

2018

Innvilget

3.

Ebbestad

Aktivitetsområde

Svelvik
kommune

1 000 000

700 000

271 000

2019

2019

Innvilget

4.

Knemstranda

Etablering av
sandvolleyballbane

Svelvik
kommune

370 000

185 000

185 000

2019

2019

Fornyet

Søker om

Svelvik
kommune

Total
kost.

Km.

Spm.

Opp-start

Ferdigstilt

Søknadsbegrep

Kulturbygg
Pri

Anlegg
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1.

Batteriøya

Nybygg av
«Krutthuset» til
kulturformål

Svelvik
kommune
(?)

580 000

50 000

194 000

2018

2019

Innvilget

2.

Vadsåsen

Nybygg
husmannsplass til
kulturformål

Svelvik
kommune

205 000

40 000

68 000

17.092018

25.05.
2019

Innvilget

Info om følgende søknader i handlingsplanen:
•

Kunstisanlegg Strømmbanen – søknad for spillemidler er utsatt til 2020.

•

Bergerbukta Sanitæranlegg – ble trukket for 2019 for å få på plass en avtale om rett til bruk
av grunnen med min. 30 års varighet. Avtalen er nå i orden og søknaden er fornyet for 2020.

Søknadsfrist for nye spillemidler er i oktober hvert år. Søknadene saksbehandles av administrasjonen
og fremmes for kommunestyret til budsjettbehandling før de oversendes fylkeskommunen. Fra 2020,
ved kommunesammenslåingen til Drammen, forlater Svelvik kommune Vestfold fylkeskommune, og
går over til Viken. Spillemiddelsøknader skal fra da av behandles i Viken.

Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2021
Vedtatt i Kommunestyret 12.12.17. Sak 67/17
Nr

Tiltak

Ansvar

1

Etablere gang- og sykkelvei fra
Skjønheim/ Bokerøyveien –
Sand/Berger

INP

2

Prosjektering og gjennomføring av
fortau på utsiden av Fv. 319 fra
Stomperudveien og frem til Nesbygda
kirke

INP

3

Det vurderes og gjennomføres
nødvendige trafikksikkerhetstiltak i
kryssområdet Olleveien/Tyriveien og
området rundt begge busslommene på
Fv. 319
Bussholdeplassene ved Shell
gjennomgås med tanke på fortau,
ferdsel, mv.
Forbedre belysningen på
fotgjengerovergangen syd for
Tangensletta

INP

4
5

Vestfold Fylkeskommune har ikke avsatt budsjettmidler
til å gjennomføre tiltaket. Svelvik er etter 2020 del av
Viken og tiltaket må gjennomføres i regi av den nye
fylkeskommunen, som da vil ha ansvaret for veien.
Statens vegvesen er usikker på hensikten med å etablere
et fortau her, ettersom det eksisterer et tilbud på
motstående side som kan benyttes.
Tiltaket tas med i det videre arbeid med søknad om
trafikksikkerhetsmidler til fylkeskommunen for 2020 og
fremover.
Vestfold Fylkeskommune har ikke avsatt budsjettmidler
til å gjennomføre tiltaket i 2019. Arbeidet med tiltaket
fortsetter. Svelvik er etter 2020 del av Viken og tiltaket
må gjennomføres i regi av den nye fylkeskommunen,
som da vil ha ansvaret for veien.
Det er etablert ny gangvei til bussholdeplassen ved Shell.

INP

Statens vegvesen stiller seg bak behov for dette, og
jobber med saken.

INP

Oppdatert tilbakemelding fra Statens vegvesen lyder:
Dette er i utgangspunktet er dårlig utformet gangfelt. Vi
skal se på hva vi kan gjøre for å sette ned hastighet og
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6

Jobbe for å etablere flere busstopp for
skolebussen i området Knem-Sand

INP

7

Etablere moderne brurekkverk ved
Knems bru

INP

bedre belysningen her. For å sette ned fartsgrensen er vi
her avhengig av fartsdempende tiltak. Dette medfører
noen ekstra kostnader, og våre midler for slike TS-tiltak
er brukt opp for nå. Vi skal se på muligheten for å få til
noen endringer i løpet av 2020.
Vestfold Fylkeskommune har ikke avsatt budsjettmidler
til å gjennomføre tiltaket. Svelvik er etter 2020 del av
Viken og tiltaket må gjennomføres i regi av den nye
fylkeskommunen, som da vil ha ansvaret for veien.
Rekkverket blir vurdert av Statens vegvesen å ha behov
for å byttes ut.
Oppdatert tilbakemelding fra Statens vegvesen lyder:
«Våre midler for tiltak 2019/2020 er allerede brukt opp
og ferdig prioritert. Det vil si at vi tidligst kan gjøre tiltak
her i 2021. Det forutsetter da at rekkverket blir prioritert.
Dette vil nok komme et stykke ned grunnet miljøet det
ligger ved. Her er det lav hastighet og forholdsvis
oversiktlig»

8

Prosjektering og gjennomføring av
fortau langs nedre del av Juveveien og
deretter resten av Juveveien

INP

9

Etablering av gang- og sykkelvei langs
Markveien (fortau)
Etablere gang- og sykkelvei langs
Hellinga – Gamle Strømm sykehjem

INP
INP

Området har blitt regulert til formålet. Prosjektet er
utsatt inntil videre på grunn av utfordringer mht.
grunnerverv. Må overføres til (nye) Drammen for
realisering innenfor den forutsatte tidsperioden.

12

Etablere gatelys lang Blåbærstien

INP

Utført

13

Generelt vedlikehold og løpende
oppgradering av eksisterende
infrastruktur som skilt, rekkverk og
sideterreng, veidekke etc.
Etablere enkle fartsdempende tiltak
som fartsdumper etc. på kommunale
veier
Det etableres bedret sikringsrekkverk i
krysset Nøsterudveien/Labråtanveien

INP

Løpende oppgaver.

INP

Utført

INP

Utført.

10

14
15

Det er etablert fortau langs nedre delen av Juveveien,
det gjort avtale om nødvendig grunnerverv for
etablering av fortau for neste etappe av Juveveien i tråd
med gjeldende reguleringsplaner. Rammesøknad for
dette tiltaket er nå til behandling hos lokal
planmyndighet (kommunen – plan/bygg).
Utført

Trafikksikkerhetsplan 2017-2022 vedtas.
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Kommunikasjonsstrategi
Vedtatt i Kommunestyret 12.12.17. Sak 62/17
Nr
Tiltak
Alle tiltak er ivaretatt andre steder i dokumentet, og rapporteres derfor ikke her
God informasjon Åpenhet og tillit
1
Gjøre tiltak for at informasjon fra Svelvik kommune skal være lett tilgjengelig (språk og
plattformer) (inngår i prosjekt 15B Borgertorget)
2
Informasjon fra Svelvik kommune skal være lett forståelig: Kompetanseheving av ansatte
(inngår i prosjekt 15B Borgertorget)
3
Skape interesse for politiske møter og saker
(inngår i prosjekt 15B Borgertorget)
Enkelt å påvirke og interessant å delta
4
Legge til rette for at innbyggere skal engasjere seg i og gi innspill til konkrete, pågående
oppgaver og prosjekter (inngår i prosjekt 15B Borgertorget)
5
Stimulere til at innbyggere selv aktivt engasjerer seg i politiske saker og satsningsområder
(inngår i prosjekt 15B Borgertorget)
6
Legge til rette for at det skal være interessant å medvirke
(inngår i prosjekt 15B Borgertorget)
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RAPPORTERINGSOMRÅDER
Kommunen beskrives gjerne med følgende fire «roller»:
•
•
•
•

Tjenesteyter
Myndighetsutøver
Samfunnsutvikler
Demokratisk arena

En særegen posisjon i innbyggernes liv stiller krav til et kontinuerlig forbedringsarbeid, det være seg
basert på lovregulerte forhold eller møtet med innbyggerne alene:
•

Tilsyn: Såvel eksternt initierte tilsyn som intern gjennomgang, revisjon eller forvaltningsrevisjon
er viktige for å etterprøve kommuneorganisasjonens forvaltning av lov, forskrifter, retningslinjer
og vedtatte føringer. Samhandlingen med tilsynsmyndighetene og kommunens eget
kontrollutvalg er tett og utgjør et viktig bidrag til forbedringsarbeidet.

•

Klager: Klager danner et bilde av innbyggernes opplevelse av kommunens faktiske rolleutøvelse
og tjenesteyting. De utgjør et viktig korrektiv for kommunikasjon, representerer
rettighetsforvaltningen som står sterkt og kan ha direkte konsekvenser for organisasjonens
handlesett.

•

Risikoanalyse: Risikoanalysene benyttes i stadig større utstrekning. De har til hensikt å avdekke
sårbarhet og definere områder for risiko. Analysen er et hjelpemiddel for å forebygge risiko,
høyne sikkerhet og kvalitet i organisasjonen og oppgaveløsningen.

RÅDMANNSFUNKSJONEN
Støttefunksjoner
Organiseringen av stab- og støttefunksjoner varierer fra kommune til kommune. I Svelvik har
grensesnittet mellom strategisk orientert aktivitet, system- og strukturorientert arbeid og de typiske
støttefunksjonene vært flytende. Gjennom 2019 er ressursene i rådmannsfunksjonen i stadig større
utstrekning rettet mot nye Drammen, forberedelser knyttet til den nye organisasjonen, samordning
og avvikling av eksisterende organisasjon. Samlet sett betyr det redusert kapasitet i
rådmannsfunksjonen og mindre direkte støtte til enkeltvirksomheter.
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Forbedringsarbeid
Klager
Det er ikke registrert klager forbundet med rådmannsfunksjonens egen virksomhet. Derimot har
rådmannsfunksjonen både veiledet og fulgt opp enheter som har mottatt henvendelser i form av
formelle klager eller uformelle utsagn relatert til tjenester, myndighetsutøvelse osv.
Tilsyn
Rådmannsfunksjonen involveres i tilsyn i regi av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Datatilsynet
mv. Tilsyn og forvaltningsrevisjon er omtalt andre steder i årsevalueringen.
Risikoanalyse
I 2019 har risikoanalysene foretatt i regi av rådmannsfunksjonen i hovedsak vært konsentrert om
sammenslutningsprosjektet, overgangene mellom ny og eksisterende organisasjon. Det inkluderer så
vel organisasjons- og medarbeiderrelaterte forhold som hensynet til innbyggere og deres rettigheter.
Rådmannsfunksjonen har utarbeidet risikoanalyser som bidrag til fellesanalyser for
sammenslutningen av Nedre Eiker, Drammen og Svelvik.
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SVELVIKHUSET
Forbedringsarbeid
Klager
Barneverntjenesten har mottatt en klage som har vært behandlet hos Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark. Fylkesmannen er enig med barneverntjenestens vurdering om at dette er en samværssak
som må løses utenfor barneverntjenestens myndighetsområde i medhold av barneloven via
Familiekontoret og eventuelt andre instanser.
Tilsyn
Barneverntjenesten har ikke hatt tilsyn.
Risikoanalyse
Det har vært jevnlig oppfølging og analyse av kontorets situasjon.

Tjenestens vurdering
Svelvikhuset er fra 1.januar 2020 bestemt lagt ned. Alle ansatte har i løpet av høsten fått beskjed om
ny innplassering. Barneverntjenesten er delt mellom Svelvik, Nedre Eiker og Åssiden. Forebyggende
familieteam er delt mellom Svelvik, Konnerud og Knutepunkt Strømsø (piloten). Dette har vært
utfordrende da det har vært mye som skal harmoniseres og komme på plass. Ledelse har hatt
oppgaver både for nye Drammen samtidig som drift av Svelvikhuset har måttet ivaretas. Dette har
spesielt vært krevende for kommunalsjef som allerede tidlig høst fikk ny lederstilling i nye Drammen
samtidig som kommunalsjef stillingen først avsluttes 31.12.2019.
Til tross for dette har det vært stor aktivitet og fokus på å utbedre tjenesten:
•

I løpet av høsten 2019 har to ansatte gjennomført Cos-p kurs (Circle of security/
foreldreveiledningsprogram).

•

Tre ansatte har gjennomført ICDP kurs. ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende
program som har som mål å styrke omsorg og oppvekst for barn og unge.

•

To ansatte er sertifiserte FIT veiledere. FIT er et tilbakemeldingsprogram satt i system for
klienter og terapeuter som måler tilfredshet og måloppnåelse. Alle ansatte har gjennomført
opplæring i FIT.

•

En ansatt i barneverntjenesten er ferdig veileder i (DCM) barnesamtalen.

•

To ansatte er i avslutningen av utdanning i (DCM) barnesamtalen. Målsettingen med denne
utdanningen er å øke barnevernsarbeiderens kommunikasjonskompetanse i samtaler med
barn.
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•

Tre ansatte har deltatt på årets Napha konferanse på Gardemoen. Napha er et nasjonalt
kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Årets konferanse hadde som tema tverrfaglig
samarbeid og faglig støtte. Konferansen var rettet inn mot kommunepsykologer og ledere.

En ansatt har i tillegg til å være avdelingsleder på Svelvikhuset også hatt oppdrag for nye Drammen
som delprosjektleder for prosjekt forebyggende helsetjenester 0-100.
Vi har som tidligere år hatt TI-team på alle barnehager og skoler. Det har også vært jevnlige møter
med Helsestasjonen og BUP. Svelvikhuset har hatt stor fokus på tverrfaglig samarbeid og til det beste
for brukeren. Det har vært kort eller ingen ventetid for samtaler på forebyggende.
I tillegg til dette har det vært stor kursaktivitet:
Det har vært avholdt et foreldreveiledningsprogram i Cos-p med ni deltagere over 8 kurskvelder.
Det har vært avholdt 8 individuelle Cos-p kurs for utsatte familier over 8 kurs kvelder.
Det har vært avholdt en peace gruppe (barn med skilte foreldre) i samarbeid med Tømmerås
barneskole.
Svelvikhuset har jobbet kontinuerlig med å utbedre tjenesten. Forebyggende familieteam har fortsatt
å øke i antall saker slik målsettingen er. Vi opplever at Svelvikhuset har blitt godt kjent i kommunen
og aktivt brukt av innbyggerne og samarbeidspartnerne. Barneverntjenesten har ingen fristbrudd så
langt i 2019. Svelvikhuset har som mål å ikke kjøpe tjenester fra eksterne aktører. Forebyggende
familieteam bistår barneverntjenesten i «de tyngste» tiltakssaker og møter i den forbindelse også i
fylkesnemnd som vitner etter behov.
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KULTUR OG BYUTVIKLING
Forbedringsarbeid
Klager
Avdelingen har ikke mottatt klager.
Tilsyn
Det har ikke blitt gjennomført tilsyn i avdelingen i 2019. Tidligere registrert avvik i forbindelse med
arkivdepotet er nå lukket.
Risikoanalyse
Det ligger store forventninger til hva tjenesten skal levere. Med få medarbeidere, høyt sykefravær,
stor turnover, nyansettelser og behov for opplæring, vurderer tjenesten risikoen relativ høy i forhold
til å levere i henhold til vedtakene i Kommuneplanens handlingsdel.

Tjenestens vurdering
Tjenesten kultur og byutvikling håndterer et vidt spekter av oppgaver. Foruten løpende virksomhet
har oppmerksomheten i stor utstrekning vært rettet mot utprøving av aktiviteter ved Bylab i 2019.
Svelviks kvaliteter som lokalsamfunn, bymiljø, natur- og rekreasjonsområde forent med et rikt kulturog organisasjonsliv tilfører nye Drammen betydelige verdier. Fremtidige kolleger i Nedre Eiker og
Drammen og representanter for prosjektorganisasjonen har vært invitert til og deltatt i flere
arrangementer gjennom året. 29. mars ble det avholdt en faglig samling med samvær i Fossekleiva
kultursenter.
Medarbeidere i tjenesten har deltatt i en eller flere delprosjekt for realisering av ny kommune.
Drammen, Nedre Eiker og Svelvik samarbeidet om gjennomføring av kulturminnedagene 7. – 14.
september. Dette var et stort samarbeidsprosjekt med ti deltakere i prosjektgruppen med
medlemmer fra alle de tre kommunene.
Antall frivillige i forskjellige typer organisert virksomhet øker stadig i kommunen.
Frivillighetsinnsatsen og innbyggernes engasjement kommer til uttrykk gjennom et rikt lag/foreningsliv, en aktiv Frivilligsentral og mangfold av prosjekter og tiltak som igangsettes av
enkeltpersoner/grupper. Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 har som mål å styrke
fellesskapet og vi-følelsen, legge til rette for bredde i organisert og uorganiserte aktivitetstilbud samt
stimulere frivillige til aktivt å bidra til positive tiltak i lokalmiljøet.
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Møteplassene og arenaene bygger på grunnleggende verdier som demokrati, rettferdighet og
mangfold. Fellesskapet som finner sted når befolkningen tar del i frivillig aktivitet, bidrar til å skape
tillit og gir folk mulighet til å samles rundt felles interesser.
Avdelingen Borgertorg og fellestjenestens vurdering:
I forbindelse med kommunesammenslutningen har oppmerksomheten naturlig
nok endret retning og noen aktiviteter har utgått.
Avdelingen har vært med i gjennomføringen av prosjektet (AP8) Kommunestyre- og
fylkestingsvalget. Valget har denne gang krevet enda mer ressurser enn ved tidligere anledninger og
med det forutsatt en ekstra innsats fra avdelingens medarbeidere.
Svelvik har i flere år hatt lavere deltakelse i valget enn landsgjennomsnittet (gj.snitt 55,5%), det
samme har Nedre Eiker og Drammen, det ble derfor igangsatt ulike tiltak for å øke deltakelsen. Blant
annet ble det benyttet lokale profiler for å fronte valget. Fra Svelvik var Cecilie Schilling og Andreas
Bjørnstad profiler. Det ble gjennomført 2 faser av forhåndsstemming, første fase var tilbudet
forhåndsstemming på Borgertorg, fase 2 var forhåndsstemming på ByLab med utvidede åpningstider,
selve valgdagen var det over 300 ansatte fra de tre kommunene i aksjon. Det var derfor svært
tilfredsstillende at valgdeltakelsen økte til 60,8%!
Fossekleiva kultursenter
Fossekleiva kultursenter og Berger museum melder om stigende besøkstall.
Nøkkeltall besøkende og aktiviteter (tall fra 2018 i parentes)
•

Besøkende i Fossekleiva kultursenter

13.628 (13.115), hvorav 2.120 barn

•

Ordinære åpningsdager

106 (109)

•

Konserter og forestillinger

62 (33)

•

Kunstverksteder for barn og unge

16 (27)

•

Dager med Den Kulturelle Skolesekken

25 (14)

•

Enkeltarrangementer utenom programmet (møter,
omvisninger o.l.)

34 (34)

Den eksterne prosjektfinansieringen i Fossekleiva kultursenter utgjorde i 2019 til sammen kr 735.000.
Tilskuddene fordeler seg slik:
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Bidragsyter

Formål

Norsk Kulturfond

Arenautviklingsmidler

385.000

Gjestespillstøtte

200.000

Regionale utviklingsmidler

100.000

Vestfold fylkeskommune

Beløp (kr)

Anders Jahres humanitære stiftelse

60.000

Dramatikkens Hus

90.000

Bibliotek
Det er etablert en samarbeidsavtale med Drammensbiblioteket som innebærer at biblioteksjefen i
Drammen ble faglig ansvarlig for Svelvik folkebibliotek. Nyansatt, lokal bibliotekar startet opp 1.mars.
Arbeidet med å utvikle biblioteket til et moderne litteraturhus er gitt fornyet kraft. Utlån og
formidling med utgangspunkt i bibliotekets primærformål er systematisk supplert med aktiviteter og
kulturelle arrangementer.
Allmenn kultur
For å oppnå optimal effekt av medarbeidernes kompetanse og kapasitet i en spesiell situasjon er det
etablert et fagteam. Gjennomføringsevnen og handlekraften er økt gjennom året.
Bylab og grunnlaget for Byhuset
Bylab er et forsøk der innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige myndigheter er ment å
skape en arena sammen. Prosjektet kan betraktes som et grunnlag og en forberedelse for
utformingen av et byhus i Svelvik sentrum.
Aktivitetsplanen inneholder flere typer aktiviteter som kurs, møter og samlinger, informasjonstiltak
av forskjellig slag. Deler av forhåndsstemmingen til årets valg foregikk på Bylab.
Konsekvens av sykdom og vakanser i stillinger innen kultur- og by utviklingsenheten har ført til at
ansvarsdeling og program måtte revideres betydelig. Foruten egne medarbeidere har avtale med
kommunens øvrige organisasjon ført til tematisk spredning, et «annerledes» og interessant
aktivitetstilbud ved teststasjonen.
Potensialet i Bylab som arena for folkevalgtes møte med innbyggerne er ennå ikke fullt utnyttet i
forsøket.
Vedtaket om rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i og i tilknytning til SBV har betydning for
innretningen på arbeidet. Det er arbeidet videre med skisseløsningene og prosjektet ble høsten 2019
overtatt av Drammen Eiendom KF for realisering etter de reviderte planene, med mulig ferdigstillelse
mot slutten av 2021.
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Etablering av Byhuset med bibliotek, arbeidsplasser, møterom, scene, kafé forutsetter at
investeringsprogrammet fra Svelvik kommune videreføres for dette formålet i (nye) Drammen.

NAV
Forbedringsarbeid
Klager
I løpet av 2019 er det kommet inn 5 klager. 1 klage ble trukket tilbake, 1 klage er omgjort, 1 klage er
opphevet og 2 klager er blitt stadfestet.
Tilsyn
Ingen tilsyn i 2019
Risikoanalyse
Det er utført risiko og sårbarhetsanalyser knyttet til en sammenslåing av både Nedre Eiker, Drammen
og Svelvik. Denne ivaretok selve omstillingsprosessen. Det er også utført en egen kartlegging av
arbeidsbelastning for å kunne estimere hvor mange medarbeidere det er behov for da vi må sikre en
forsvarlig drift ved kontoret. Resultatet viser at man i en omorganisering må ta ut medarbeidere i
arbeidsgrupper og ulike utvalg så klarer man ikke sikre forsvarlig drift. Grep som er utført i
forbindelse med dette er at man ikke kan bidra inn i ulike arbeidsgrupper og utvalg og at man
dermed ikke sikrer en representasjon fra kontoret. 2019 ble et krevende år med uttak av ressurser til
omstillingsprosessen samtidig som man skulle opprettholde produksjonen.

Tjenestens vurdering
Resultater
NAV Svelvik har prioritert å ivareta produksjon på en tilfredsstillende måte og dermed ikke kunne
involvere seg i alt av arbeid rundt organisasjonsutvikling i nye NAV Drammen. Et økt fokus på
oppfølging av mottakere av sosialhjelp har ført til at en rekke langtidsmottakere av sosialhjelp er
vurdert til korrekte varige ytelser. Andre har gjennom ulike tiltak gått over i lønnet inntekt. Dette
innebærer at antall samlete mottakere av sosialhjelp er gått ned fra 2017 og 2018. Dette til tross for
at flere mottakere har gått fra trygdeytelsen AAP til sosialhjelp grunnet innstramminger i
folketrygden §11-12.
De samlede utgiftene til mottakere av sosialhjelp har på samme tid økt. Dette skyldes i hovedsak
økte boligpriser. NAV Svelvik vurdere stønadsbeløpet individuelt i alle saker og oppfordrer brukere til
å klage til Fylkesmannen om man er uenig i NAV Svelvik sine vurderinger. Dette gjøres for at man skal
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kunne justere stønadsnivået etter de anbefalinger Fylkesmannen gir samtidig som man fører en
økonomisk forsvarlig forvaltning av kommunens stønadsmidler.
Sikkerhetsvurdering
Det er høsten 2019 gjennomført befaring i forhold til sikkerhet med Sikkerhetsansvarlig ved NAV
Drammen og NAV Vest-Viken. Det er også gjennomført opplæring innen sikkerhet og beredskap.
Befaringen konkluderer med at kontoret ved NAV Svelvik i nåværende utforming ikke er egnet for å
drifte et veiledningssenter som ivaretar sikkerheten i en tilstrekkelig grad slik NAV krever. Det er
derfor meldt inn behov om ombygging eller en endring av hvilke tjenester som skal tilbys i NAV
Svelvik sine lokaler.
Viktig rolle inn i nye NAV Drammen
NAV Svelvik har levert tett og tidlig oppfølging av mottakere av økonomisk sosialhjelp og andre som
trenger bistand fra NAV. Ved å være tilgjengelig for brukerne og komme tidlig inn med kartlegging
har man kunne tilby tilrettelagte tilbud tidlig i oppfølgingsløpet. NAV Svelvik har selv levert alle
tjenester, oppfølging mottakere sosialhjelp, oppfølging statlige ytelser, midlertidig bolig,
gjeldsrådgivning, forvaltning, KVP, bostøtte, startlån og alle tjenester som tilsvarer et fullverdig NAV
kontor. Dette har ført til at veiledere har hatt god tilgang på alle verktøy, har ført til gode
oppfølgingsløp, og har gitt gode resultater. Mange brukere er gått over i lønnet arbeid eller er avklart
til en varig statlig ytelse. God erfaring med tett og tidlig oppfølging er en av NAV Svelvik sin viktigst
fanesaker inn i et nytt NAV Drammen som skal ivareta alle innbyggere i den nye storkommunen.

OPPVEKST OG UTDANNING
Forbedringsarbeid
Klager
Tjenesten har mottatt 10 klager. 4 er oversendt Fylkesmannen. 6 av klagene er relatert til
eksamenskarakter.
Tilsyn
I løpet av året er det Støa barnehage som har hatt tilsyn av lokal barnehagemyndighet.
Tilsynet er gjennomført med utgangspunkt i Lov om Barnehager, og med fokus på følgende områder:
1. Brukermedvirkning – Barnehagelovens §§1 og 4
2. Rutiner for oppfølging av bestemmelser om politiattest, taushetsplikt, opplysningsplikt og
helseattest. – Barnehagelovens §§ 19, 20 og 23
3. Bemanning - Barnehageloven §§ 17 og 18
Tømmerås skole har hatt tilsyn av Miljørettet helsevern og avventer rapport fra dette tilsynet.
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Risikoanalyse
Det er foretatt risikoanalyse i Ebbestad barnehage relatert til brann.
Tjenesten har foretatt en risikoanalyse samlet i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Tjenestens vurdering
Oppvekst og utdanningstjenester har utarbeidet og har implementert strategi for matematisk
kompetanse for barnehagene og skolene. Dette var det siste målet som Kvalitetsplanen ga føringer
på for barnehagene og skolene. Sammen med denne strategien har tjenesten arbeidet kontinuerlig
med å videreføre arbeidet med digitalisering og i tillegg være med på “å bygge” en ny kommune. Alle
ansatte har stått i krevende prosesser og mye av tiden til ledelsen har blitt brukt til å delta i ulike
grupper for å få til en god sammenslåing. På bakgrunn av kommunesammenslåingen har
ambisjonsnivået og forventningene vært noe lavere enn hva som har vært vanlig.
Kulturskolen
Kulturskolen har dette året gitt undervisning gitar, piano, dans, visuell kunst og samspill. Det har vært
noe ledig kapasitet ved noen av tilbudene.
Kulturskolen har gjennomført huskonsert, «Åpen uke» hvor utstillinger og undervisning var åpen for
alle og til jul avsluttet kulturskolen med en juleavslutning i Svelvik kirke.
Tjenesten har den siste perioden vært preget av at ledere i tjenesten har sluttet. Allikevel har alle
stått på for at oppgaver som er blitt gitt tjenesten har blitt gjennomført på en meget tilfredsstillende
måte.

HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
Forbedringsarbeid
Klager
Tjenesten har ikke mottatt nye klager i perioden.
Tilsyn
Det er ikke gjennomført eller varslet nye tilsyn i perioden.
Risikoanalyse
Medio desember ble det gjennomført en evaluering av risiko i forbindelse med overgangen fra
gammel til ny kommune. Risikoreduserende tiltak er meldt inn til ny organisasjon via
prosjektkontoret .
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Tjenestens vurdering
Helse og omsorg har klart å holde kostnadene på et stabilt nivå den siste perioden. Det ligger an til å
bli et merforbruk på 2 millioner for 2019. Gjennomsnittlig 6 flere inneliggende Svelvikpasienter på
korttid og langtid fordrer høyere bemanning enn det driften er planlagt for.
Det har skjedd veldig positive endringer i driften av sykehjemmet ettersom avdelingen ble sertifisert
til Livsgledehjem 22. oktober. Den viktigste endringen er at tilbud om og gjennomføring av aktivitet
er tilpasset hver enkelt beboer – brukermedvirkning er satt i system.
Tjenesten har ikke lyktes like godt på alle ambisjoner som ble satt for 2 år siden. Noe av årsaken til er
litt for optimistisk tro til tjenestens evner på et tidlig stadium uten å se interessene til Nye Drammen
godt nok. Ny kunnskap i sammenslåingsprosessen har endret på planene.

INVESTERINGS- OG NÆRINGSPROSJEKTER
Forbedringsarbeid
Klager
Med unntak fra løpende driftsklager (manglende strøing, brøyting, mangler på eiendom etc) så er det
ikke registret og behandlet noen spesielle klager i løpet av 2019.
Tilsyn
Vann og avløp: Mattilsynet har hatt tilsyn med prøvetakingsplaner for drikkevann, 27.09.2019;
• Tilsyn på: Farekartlegging §6, tiltak ved avvik §22, rapportering §25.
• Avvik: Prøvetakingspunkter ikke beskrevet i ROS.
• Beskrivelse lagt inn i ROS, og avvik lukket av Mattilsynet november 2019.
Risikoanalyse

Tjenestens vurdering

Veien fra et forslag er fremmet til et prosjekt er ferdigstilt innebærer flere prosesser. For større
prosjekter vil ofte en reguleringsplan være en forutsetning for å få gjennomført prosjektet, slik det
for eksempel var med oppgradering av Bokerøyveien og boligsosialt prosjekt i Lille Åsgaten.
Om ikke reguleringsplan er nødvending, er det allikevel mange tidkrevende skritt i en kommunal
prosess. Det gjelder både praktiske tiltak, involveringsprosesser (interne og eksterne) administrativeog eventuelle politiske godkjenninger, plan- og byggesøknader, anbudsrunder, grunnerverv og
prosjektering.
Som følge av uttalte politiske ønsker om ferdigstillelse av flest mulig prosjekt før
kommunesammenslåingen, har noen av prosjektene hatt korte tidsfrister, og tiden mellom
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planleggingsfase og gjennomføring har vært holdt på et minimum. Dette har forutsatt et tett samspill
mellom kommunestyret, rådmann, Investerings- og næringsprosjekter, plan- og bygg og andre
aktører.
Prosjekter som er gjennomført, eller under utførelse i 2019 er hovedsakelig:
Gang- og sykkelvei langs Markveien. Markveien er hovedfartsåren til boligfeltene Ebbestad og
Mariås og var ikke tilrettelagt for myke trafikanter. Langs veistrekningen har det blitt etablert 1,3 km
fortau med belysning, i tillegg er deler av veien også oppgradert.
Etablering av gjestebrygge fra Dampskipskaia til Doktorparken. Gjestebryggen er under utførelse
med ferdigstillelse våren 2020. Oppgradering av Doktorparken gjennomføres parallelt.
Bokerøyveien er oppgradert med helt ny veioppbygging, gang- og sykkelvei, veibelysning og
kabeltrekk. Ferdigstillelse våren 2020.
Bygging av kommunale boliger i Lille Åsgaten. På den gamle barnehagetomten blir det totalt bygget
12 utleieleiligheter, 2 avlastningsleiligheter og 1 opptreningsleilighet. Boligene blir bygget som
lavenergihus og etter passivhusstandard. Ferdigstillelse våren 2020.
Kunstisbane på Strømmbanen med tilhørende anlegg som bl.a. garasje, tribune, kunstgressbane,
løpebaner og baskettbane ferdigstillelse våren 2020.
Større VA-prosjekter omfatter blant annet sanering av vann- og avløp i og rundt Grensegata,
pumpestasjon Havnevik, sanering av Skjønheim og sanering av vannledning og overvannsledningen i
Nedre gate.
Videre er det gjennomført flere mindre prosjekter innen blant annet kommunalområdene samferdsel
og trafikksikkerhet, vannforsyning og miljø, oppvekstmiljø og uteområder, helse og omsorg,
kommunale bygg og eiendom, samt friluftsliv.
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Markeveien før (til venstre) og etter.

Arbeidsmiljø:
Tilbakemelding fra ansatte tyder på at tjenesten har et godt/tilfredsstillende arbeidsmiljø. Det er
registrert et lavt sykefravær i tjenesten.

PLAN OG BYGG
FRAMDRIFT PLANSAKER
Boligvekst er fortsatt ett av Svelvik kommunes satsningsområder. Kommunestyret har tilrettelagt for
dette gjennom å avsette boligarealer i arealdelen. Det er videre opp til grunneierne å initiere
boligbyggingen. For å kunne følge med på utviklingen, er det laget en oversikt over framdriften i
større områder avsatt i arealdelen, samt annen boligutvikling som kan være relevant å følge.
Før byggetillatelse kan gis må man igjennom ulike faser i hht Plan- og bygningsloven. Tabellen under
viser hvor langt de ulike plansakene som gjelder boliger er kommet. Planer som har sitt siste vedtak i
før 2015 er ikke tatt med.
Blå tekst er milepæler i planarbeid i hht. Plan- og bygningsloven. Lysegrønne felter er endring siden sist oppdatering eller
saker som er nye i tabellen. Tallene viser år for siste handling knyttet til planen (rødt tall = planlagt)
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Kunngjøring

2.gangs behandling (§ 12-12) - SU

Godkjent planmateriale til saksfremstilling

Møte vedr. bearbeiding av planforslag

19

19

19

«Svelvigen
brygge» (B02)
Nordby terrasse

18

Tangenveien –
Isdamveien
Tyrinveien (B01)

Vedtak av plan (§ 12-12) - Kommunestyret

Stomperud (B08)
inkl Grønli (B10)

Offentlig ettersyn (§ 12-10)

1.gangs behandling (§ 12-11)

Gjennomgang av innlevert planforslag med
tiltakshaver
Godkjent planmateriale til saksfremstilling

Innlevering av planforslag

Oppstartsmøte (§ 12-8)

Innlevering av planskisse

Planmøte – med tiltakshaver

Varsel oppstart av reg.planarb. (§ 12-8)

Formøte/prosjektmøte

Under oppstart

Avklart i kommuneplanens arealdel

Faser i plan – og
byggesak:

18

18

19

19

Tjenestens vurdering
Som det framgår av tabellen, er de initiativ som er tatt og ferdigstilt tidligere ikke med i tabellen.
Noen prosjekter har stanset, uten at kommunen som plan- og byggesaksmyndighet kjenner årsaken.
De boligprosjekt som er i gang, har alle en framdrift i henhold til den myndighetsutøvelsen som
kommunen skal ivareta, og kommunens planavdeling har kvittert ut alle pågående planer så langt
som de er kommet
Prosjekt som ble ferdigstilt tidligere enn 2018 er ikke tatt med i oversikten.
Arealplan jobber også med andre planer som; Nordby massedeponi, Hellinga, Grunnane og Plan
Arbeidet med forberedelser til områdeplan for Berger er i gang, og planprogrammet har vært på
høring. Det tas sikte på å fastsette planprogrammet i begynnelsen av 2020, og fullføring av planen i
løpet av 2021. Ny reguleringsplan for Grunnane er i gang og 1.gangsbehandling forventes våren 2020.
Revisjonen av reguleringsplan/områdeplan for Grunnane er i gang og holder planlagt fremdrift.
Planen vil ventelig bli lagt for politisk behandling i løpet av 2020Ingen byggeplaner er fullført i tertialet.
Noen av planene er initiert av kommunen, andre er en del av planinnspill som eksterne aktører har
kommet med.
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Endring i kommuneplanen ble vedtatt i april, og bidrar til at planverket har en helhetlig
sammenheng, uten indre motstrid slik tilfellet var tidligere.

BYGGESAKSBEHANDLING
Det ble mottatt totalt 226 søknader. Av disse var 152 nye søknader og 74 var nye søknader i
pågående saker (dvs. brukstillatelser og ferdigattester). Det ble fattet 171 vedtak.
Saksbehandlingsfristene for sakene overholdes i hovedsak, men på grunn av kommunesammenslåing
og knapphet på ressurser har enkelte saker gått over fristen. 13 vedtak har fått reduserte gebyrer,
som utgjør totalt kr. 112 067,- i tapte gebyrer. 10 klagesaker ble behandlet og vedtak fra
fylkesmannen foreligger i 4 saker, så langt er ingen omgjort av fylkesmannen. Etterslepet av gamle
saker på restanselisten fra tiden før vertskommunesamarbeidet ble etablert er ajourført.
Det er gitt byggetillatelse for flere større boligprosjekter. Blant disse kan nevnes Svelvigen brygge
(103 enheter), Grønlia 6-12 (15 enheter), Åsgaten 2 (6 enheter i kombinasjon med
næringsbebyggelse), Storgaten 88-90 (17 enheter etter utbedring og ombygging av bygningene),
Juveveien 1 (7 enheter). Det er godkjent ny gjestebrygge ved Doktorparken og skøytebane med
tribuneanlegg ved Svelvik ungdomsskole. Flere av disse prosjektene er allerede godt i gang og
forventes ferdigstilt i løpet av 2020 og 2021.
De kommunale boligene i Lille Åsgaten 3 (15 enheter) forventes ferdigstilt i løpet av 2020.
Det er opprettet noen få nye ulovlighets - og tilsynssaker. Blant registrerte saker er et mindre utvalg
blitt prioritert og blitt fulgt opp i løpet av året.
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