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STOLTSVELVIKING
Jeg elsker Svelvik
– JegelskerSvelvik.Svelviker et bra sted å bo. Svelviker best, skreven elev på en av de 800
vimplenesom skolebarnavåre laget i forbindelsemed den store folkefesten21. juni 2017.Som
ordfører er jeg helt enig,og jeg synesdet er flott når barnainspirer oss.

Nå er krisen over
For få år tilbake var Svelviki krise.Enøkonomiskkrise,og en tillitskrise. De senereårenehar vi vært
med på en omstillingsreise.Det er ikke mangemenneskersom liker endring.Noen gangerer endring
likevel nødvendig,og det var det her i Svelvik.Reisenvi har vært gjennomsidenden ganghar nok
både hatt oppturer og nedturer, men flest oppturer, slik jeg ser det.
Nå er krisenover, og et samletkommunestyrekunnei 2017vedta at avviklingenav eiendomsskatten
skullefremskyndesmed et halvt år. Etter første halvåri 2018vil eiendomsskatteni Svelvikvære
historie.

Oppdag livets goder
Svelvikkommuneleverer i 2017 nok et godt økonomiskresultat. Med det økonomiskefundamentpå
plassgis det rom for å videreutvikledet en kommuneegentliger til for. Det handler om mennesker–
om å gi alle menneskermulighetentil å leve godeliv. Gjennomgodt utviklingsarbeidløftes kvaliteten
på tjenestenevåre,og det jobbesaktivt med forebygging.Samtidighar kommunestyretprioritert
kulturelle opplevelserog naturopplevelser.Sammenskaperdette grobunnfor det godeliv.
Mye er bra i Svelvik,og noe skalbli endabedre. Vi kan med god grunn være stolte svelvikinger.Nå
må vi visefrem stedet vår, slik at enda flere kan oppdagelivets goder her i Svelvik– bådefør og ett er
vi blir en attraktiv og levendebydel i en ny kommune.

AndreasMuri
Ordfører
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RÅDMANNENSOPPSUMMERING AV 2017
Svelvikkommuneleverte ogsåi 2017meget godeøkonomiskeresultater.Netto driftsresultat i 2017
endte på 3,8%.Dette var fjerde året på rad hvor netto driftsresultat endte over anbefalt resultat for
kommunesektoren.Svelvikkommunehar fulgt nedbetalingsplanfor tidligere års akkumulerte
underskuddog sistedel vil være nedbetalt i løpet av 2018.Somen følgeav dette vil også
eiendomsskatten avviklesetter halve2018.
Samtidigsom det leveresmeget godeøkonomiskeresultater leveresdet meget gode tjenester til
innbyggerneog rådmannener særligfornøyd med at tjenestenei stor gradfølger opp de
forebyggendestrategienesom kommunestyrethar vedtatt. Dette er et arbeid som følgesopp i alle
tjenester og noen tiltak som kan nevneser Helsestasjonfor ungdom,TidligInnsats-team i skolerog
barnehager,LOS-funksjonSvelvikUngdomsskole,barnevernets«ÅpenDør-prosjekt»i skolerog
opprettelse av Frisklivstilbud.Svelvikkommunehar erfart at forebyggingnytter og satsningener
videreført i 2018.
Kommunestyretprioriterte, til tross for den vanskeligeøkonomiskesituasjoneni 2013/2014,å satse
på Fossekleivakultursenter.I 2014ble KunstRett Vestarrangertder for første gangog i 2017 ble
arrangementetlagt dit for andre gang.Det er nå investert i lokaleneslik at det er tilrettelagt for
helårsdrift og det er et programav høy kvalitet som fremvisesder. Fossekleivaer en kulturinstitusjon
som det virkelig er grunn til å værestolt av og alt liggertil rette for at stedet vil ha en viktig rolle for
Svelviksamfunnetog Nye Drammenogsåi årenefremover.
Kommunereformentok mye tid for kommuneorganisasjonen
i 2017og både2018og 2019 vil preges
av arbeidet med å skapeNye Drammen.
2017var ogsåtidspunktet for å feire resultatenesom er oppnåddde sisteårene.21. juni gikk
arrangementetStolt Svelvikingav stabelen.Stor oppslutningblant Svelviksinnbyggereog et flott
arrangementgjorde 21. juni til en minnerik dag.Alle helsidesbilder i dokumenteter fra dennedagen.
I 2017fikk rådmannennye spennendeoppgaveri Nordre Folloog det var duket for et skifte av
rådmanni september.Følelsenav å skullefylle store sko var påtrengende,men med dyktige
medarbeidere,ambisiøseog hardtarbeidendepolitikere og et godt styringssystemer jeg trygg på at
vi vil lykkesgodt i gjenværendetid som Svelvikkommuneog ikke minst sette vårt preg på arbeidet
med Nye Drammen.
Takkfor et flott 2017!

Leif Arne Steingrimsen
rådmann
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OM DOKUMENTET
Årsevaluering2017 er en del av rådmannenssamlederapporteringtil kommunestyret.Den skalgi en
beskrivelseav utviklingenover kommunensøkonomi,organisasjonog tjenesteproduksjonpr.
31.12.17. Årsevalueringentar utgangspunkti Kommuneplanenshandlingsdel2017 – 2020 og
vedtatte justeringeri 1. Tertial og 2. Tertial 2017.
Likeviktig som å rapportere og gjøre opp statusfor hvilke resultat som ble levert i 2017 er
årsevalueringenen viktig prosesssom gir organisasjonenog politisk ledelseen anledningtil å lære av
og anerkjennedet arbeidet som er nedlagtsisteår og å identifisereforbedringsområder.
Det politiske årshjuleter byggetopp omkringfem større politiske beslutningspunkt:
Rammesa
ken – Kommunestyretsbestillingtil rådmannenmht. nesteårs budsjett
Kommuneplanenshandlingsdelog budsjett for nesteperiode
1. Tertialrapport– underveisrapporteringog mulighet for å justere mål og virkemiddelbruk
2. Tertialrapport– underveisrapportering og mulighet for å justere mål og virkemiddelbruk
Årsevaluering– Årsregnskapog årsrapportfor tjenester og samfunn

Det politiske årshjulet skalsikregjennomføringav Svelvikkommuneslangsiktigeog overordnedemål
fra Kommuneplanenssamfunnsdel,og byggepå kommunensvisjon:
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8
Frafolkefesten«Stolt Svelviking»21.juni 2017.
Ordførertar imot konferansierAnette Prest.

BETRYGGENDE
KONTROLL
I Kommuneloven§23, punkt 2 heter det at: Administrasjonssjefen
skal påseat de sakersom legges
fram for folkevalgteorganer,er forsvarligutredet, og at vedtakblir iverksatt.Administrasjonssjefen
skal sørgefor at administrasjonendrivesi samsvarmed lover, forskrifter og overordnedeinstrukser,
og at den er gjenstandfor betryggendekontroll.
Rådmannenvurderer at det er etablert et godt systemfor internkontroll i Svelvikkommune.Sentrale
elementeri internkontrollarbeideter:
Månedligeøkonomimøtermed alle tjenester og månedligrapporteringtil politiske organer.
Politiskrapportering1. tertial, 2. tertial og årsevaluering.
Tjenestenesgjennomgang– innspill til Kommuneplanenshandlingsdelog statuspå
internkontrollarbeidet fra alle tjenester.
Systematiskarbeid med rutiner og retningslinjerfor alle arbeidsprosesser
i EQS(elektronisk
kvalitetssystem)
Politiskog administrativtårshjul.
Etiskstandard
For å sikre forsvarligforvaltning har kommunenen rekkestrategier,prosesserog rutiner som skal
bidra til å forebygge,identifisereog håndtererisiko. I løpet av 2017 har det vært jobbet med å samle,
utarbeide nye og revideregamlerutiner og reglementerbådeoverordnetog i tjenestene.Til dette
arbeidet brukesEQS(Extend Quality System).Alle ansattehar tilgangtil dette systemetog det er
ogsåher mulighet til å registrereavvikog uønskedehendelser.
Handlingsplanmot antikorrupsjonble ferdigstilt og vedtatt i 2017 og det vil i 2018 og 2019 jobbes
med å iverksette tiltak i henholdtil denne planen.
Lederehar i sistehalvdelav 2017fått opplæringi Forvaltningslovenmed videre dypdykki temaene,
habilitet, taushetspliktog partsinnsyn.
Det er gjennomførtrevideringav introduksjonsprogrammetfor nytilsatte og dette er bygdopp i KSLæring.Kursettas i bruk i 2018.

9

MEDARBEI
DERE
Organisasjonsutvikling
Ogsåi løpet av 2017er det foretatt organisasjonsutviklingsprosesser.
Dette for å imøtegåarbeid med
kommunestyrevedtak,for å styrke personalressurser
for enkeltetjenester og for å spisseog enda
tydeligerefå en helhet i tjenesteproduksjonen.Det resulterte i tjenesteområdetInvesterings- og
næringsprosjekter,samt noen mindre endringerinnen de øvrigetjenestene.
Organisasjonskart
pr. 31.12.17:

OPPVEKST
OG
UTDANNING

RÅDMANNS
FUNKSJONEN

HELSE
OG
OMSORG

RÅDMANN
KULTUROG
BYUTVIKLING

INVESTERINGS
- OG
NÆRINGSPROSJEKTER

SVELVIKHUSET
OGNAV

PLANOGBYGGESAK
(vertskommunesamarbeid
)
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Barnehager
Skoler
PPT
Læringssenter
Kulturskole
SvelvikOmsorgssenter
Bofellesskap
Praktiskbistand
Aktivitet og mestring
Kjøkken
Oppfølgingstjeneste
Koordinerendeenhet
Fossekleiva
kultursenter
Frivilligsentralen
Vei, park og friluftsliv
Eiendom
Prosjektledelse
og byggherrefunksjon
Næringsutvikling
Vannog avløp
Forebyggende
Barnevern
Sosialetjenester

Likestillingog diskriminering
Pr 31.12.17var det 396 fast ansattei Svelvikkommune,fordelt på 332,73årsverk.Av dissevar 327
kvinner og 69 menn.
Beskrivelse
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Fasteansatte,årsverk
313,67
323,22
332,73
Fasteansatte,antall ansatte
380
379
396
Fasteansatte,antall kvinner
319
314
327
Fasteansatte,antall menn
61
65
69
Fasteansatte,gjennomsnittalder
48,66
47,91
47,51
Fastansatte,gjennomsnittalder kvinner
48,40
47,68
47,33
Fastansatte,gjennomsnittalder menn
50,00
49,05
47,38
Heravdeltid;
Deltid totalt, antall årsverk
103,67
94,22
96,73
Deltid antall ansatte
170
150
160
Deltid, antall kvinner
155
131
140
Deltid, antall menn
15
19
20
Deltid, gjennomsnittalder
50,72
50,30
48,58
Deltid, gjennomsnittalder kvinner
50,74
50,27
49,25
Deltid, gjennomsnittalder menn
52,80
50,53
43,85
I kommunenslønnspolitikkfremgårdet at man skalfremme og ivareta likestillingmellom kjønnene
ved at alle har like muligheternår det gjelder bl.a. faglig- og personligutvikling, karriereveierinnad i
kommunenog lønnsutvikling.Videreframgårdet at man gjennomrekruttering skaljobbe for en
heltidskultur og at medarbeidernejobber i størst mulig stillingsprosent.
Det har i perioden2017-2015vært en økningav ansattei faste stillinger på 6,08%i Svelvikkommune,
i sammeperiode har nedgangeni antall deltidsstillingervært på 6,69%.Gjennomsnittsalderenviser
at de ansatteblir yngre,dette gjelder bådekvinner og menn, ogsåfor ansattei deltidsstillinger.
Gjennomsnittligstillingsstørrelsefor de ansattei deltidsstillingerer 60,46%i 2017,dette er en
nedgangfra 2016.Ansattei 100%stilling har i perioden2017-2015økt med 12,38%,den største
økningener for kvinner.
Gjennom2017 har det blitt utarbeidet er rutine for håndteringav mobbing,trakasseringog utilbørlig
opptreden,denne skalimplementeresi organisasjoneni 2018.
Rådmannenskal,i samarbeidmed ansattesrepresentanter,iverksetteundersøkelsevedrørende
risiko for diskrimineringeller andre hindre for likestilling, og evt. iverksettetiltak.

Rekrutteringog mangfold
Kommunenønskerå fremme likestillingog mangfoldav søkereblant annet gjennomå benytte en
fast mal for annonseringav ledigestillinger; «Svelvikkommuneer opptatt av mangfold,og vi
oppfordrer alle kvalifisertekandidaterå søkejobb hos oss,uansett,alder, kjønn,funksjonshemming,
nasjonaleller etnisk bakgrunn.»Svelvikkommune er en IA-virksomhet,og vi vil leggeforholdenetil
rette for søkeremed redusert funksjonsevne.

11

Det ble lyst ut totalt 104 stillingeri Svelvikkommunei 2017,herav64 faste og 40 vikariater.Det er
registrert 1224søknadertil dissestillingene.I de faste stillingeneble det ansatt 10 menn og 54
kvinner og i vikariateneble det ansatt11 menn og 29 kvinner.

Sykefravær
Det totale sykefraværetfor Svelvikkommunei 2017var på 9,42%mot 9,69 i 2016 og 10,89i 2015.
Nedgangeni sykefraværetfra 2016er på 2,79%og nedgangener svært positiv når man
sammenlignermed 2015hvor nedgangener på 13,51%.Målet i IA-handlingsplanener 8,5%innen
31.12.2018.

* Rådmannsfunksjonen
inkluderer ogsåBorgertorg,arkiv/post og politisk sekretariatog renhold.

Oversikten er satt sammeni forhold til dagensorganiseringav tjenestenefor det enkelte år, for å
gjøre sammenligningsgrunnlaget
i utviklingenav sykefraværetså likt som mulig.
Det er gledeligat sykefraværeti Helseog omsorger redusertmed 21,87%sisteåret og med 31,83%
siden2015.Sykefraværeti tjenester med få ansattefår store utslagpå statistikken,dette visessærlig
for Svelvikhuse
t og NAV,rådmannsfunksjonenog Investerings- og næringsprosjekter.
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Statistikkenviser tydelig at det er langtidsfraværetsom er størst i kommunen.For å ta tak i hva dette
handlerom har Rådmannenbesluttet å dedikereressurserfra rådmannsfunksjonentil å arbeide
særskiltmed dette temaet inn mot tjenestene.Arbeidet går bl.a. ut på å avdekkeutfordringer,
kartleggestjenestenes/avdelingenes
behovfor kompetanseutvikling, behovfor veiledningog
rutineutvikling,samt samleen verktøykassefor lederne.Faktainnhentingenvil være grunnlagetfor
videre arbeid med sykefraværet,bådeoverordnet,ut i tjenesteneog i samarbeidetmed eksterne
aktører som bl.a NAVArbeidslivssenterog bedriftshelsetjenesten.
Dennefokusendringenhar medført at nærværsgruppas
arbeid er avsluttet.
For å rette fokus på arbeidstakersog arbeidsgiversrettigheter og plikter har nærværsgruppa
utarbeidet en folder som omhandlerbeggepartersansvarunder sykefravær

Lærlinger
Kommunestyrethar vedtatt at kommunenskalha 7 lærlinger,dette er ivaretatt. Det jobbestett med
Opplæringskontoreti Vestfoldmed oppfølgingav lærlingene.I 2017har tre lærlingervært knyttet til
Oppvekstog Utdanningog fire til Helseog omsorg.I forbindelsemed kommunereformjobbesdet
med hvordandagensordningenskalavviklesog hvordanden nye skalbli i Nye Drammenkommune.

Tillitsvalgtsarbeid
Rådmannenavholder drøftingsmøtermed hovedtillitsvalgteca. hver måned.Dette er en viktig arena
for godt samarbeid,medbestemmelseog medinnflytelse.Drøftingsmøteneer preget av en åpen
dialogog vilje til å finne løsninger.I løpet av 2017har det blitt behandlet66 saker,om bl.a.;
Økonomi– status(fast sak)
Kommunereform(fast sak)
Budsjettarbeid
Lokallønnspolitikk
Fleksitid
Sosialemedier - retningslinjer
Kapittelplassering
Arbeidspress
IA-handlingsplan2017-2018
Mellomoppgjøret2017
Lokaleforhandlinger2017

OU-prosess
Omstillingsavtale
Innspilltil 1. og 2. tertial
Rutine– mobbing/trakasseringog
utilbørlig opptreden
Kommuneplanenshandlingsdel2018-2022
Forebyggingog håndteringav vold og
trusler mot ansatte
Arbeidsreglement
Veilederfor håndteringav bierverv

Uttalelse fra Hovedtillitsvalgte
Alle hovedtillitsvalgtefra alle organisasjoneneinviterestil faste drøftingsmøtermed rådmann.Dette
er en arenasom fungerersvært godt. Det er god kommunikasjon,og sakerblir drøftet på en svært
tilfredsstillendemåte, og det rom for godediskusjoner.I tillegg til de faste møteneer det ogsåad hoc
møter med rådmann.
L50er en møtearenahvor HTV’erblir invitert. Dette er en arenamed alle ledernehvor det er temaer,
arbeid tjenestevis,informasjonog opplæring.Dette er en god arenahvor alle får sammeinformasjon
og felles forståelse.I desember2017var temaet vold og trakassering.Her ble ogsåalle
plasstillitsvalgteog verneombudinvitert.
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I tjenesteneOppvekst- og Utdanningog Helse- og Omsorger det faste møter ca. 1 gangi måneden
med kommunalsjefene.
Hovedtillitsvalgtehar et godt samarbeidog god dialogmed HR/personalavdelingen.
Administrasjonsutvalgethar fire møter i året. Dette er en god møteplassfor trepartssamarbeideti
kommunen.Vi har kommet med innspill til blant annet budsjett. Innspilleneog sakervi tar opp har
blitt utarbeidet sammenmed alle hovedtillitsvalgte.
Nærværsgruppe
n har arbeidstakersidenet medlemfra de hovedtillitsvalgteog hovedverneombudet.
Gruppenhar faste møter og skal informere til arbeidsmiljøutvalget,hovedtillitsvalgteog
administrasjonsutvalget.
Lokaleforhandlinger: Det har blitt gjennomførtlokaleforhandlingerfor kapittel 4, 3 og 5 i 2017.
Dette var en ryddig, god og åpen prosess.
Kommunereform:Det har som i 2016ogsåvært en arbeidsgruppei forhold til
kommunereform/kommunestruktur.I denne gruppensitter rådmann,to hovedtillitsvalgte,
hovedverneombud og rådgivere.
Politikernehar ogsået kommunereformutvalg,på dissemøtene stiller to hovedtillitsvalgte.I disse
møtene så har de hovedtillitsvalgtefått talerett.
Vi hovedtillitsvalgteser på dette som en god involveringog at det er en god forståelse for viktigheten
av et godt trepartssamarbeid.
Svelvikhar to hovedtillitsvalgtesom sitter i FellesPartsammensattutvalg.
I 2017var det møter en
gangi måneden.I forkant av dissemøtenevar det fellesmøtermed alle hovedtillitsvalgtei egen
kommunefor å få en bredereinvolvering.
Hovedtillitsvalgtevar ogsåmed i flere arbeidsgrupperog andre prosesseri forbindelsemed
Kommunereform.
I november2017ble det avholdt en felles samlingfor alle hovedtillitsvalgtei alle tre kommunenei
Fossekleiva.Dette opplevdealle som en veldigbra dag bådefor å bli kjent og for felles forståelse.

Uttalelse fra Vernetjenesten
Arbeidsmiljøloven§6-2 sier «Vernetjenestenskalivareta arbeidstakernesinteresseri
arbeidsmiljøsaker.Vernetjenestenskal se til at virksomhetener innrettet og vedlikeholdt.,og at
arbeidet blir utført på en slik måte at hensynettil arbeidstakernessikkerhet,helseog velferd blir
ivaretatt i henholdtil dennelov»
Det er 17 verneombudi Svelvikkommune.
Hovedverneombudstillingener utvidet til 40%fra juli for å imøtekommeøkt behovi forbindelsemed
Kommunereformen.Det er opprettet en Arbeidsgruppei anledningbeståendeav rep fra
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Rådmannstjenesten,
2 prosjektledere,2 tillitsvalgte og HVOsom har møttes hver 14.dageller ved
behov.Enmøtearenamed god dialog,oppdatert info og meningsutvekslinger.
HTVog HVOhaddeen omfattende og god prosessmed Omstillingsavtalen,bådelokalt med
Rådmannsfunksjonen/politikere
og i samarbeidmed de andre to kommunerstillitsvalgte før den ble
vedtatt i Fellesnemnda.
HVOog HTVhar i tillegg vært tilstede med uttalerett på Kommunereformutvalgsmøtene
i Svelviki
forkant av Fellesnemdsmøter.
I sakerinnen Vernetjenestensområdeer det god informasjonsflyt,muligheterfor innspill og åpen
dialogpå alle nivåer.Prosjektledelseni Nye Drammenvektleggerbred involveringav og informasjon
til tillitsvalgte og hovedverneombudi de tre kommunene.
For øvrig:
Opprettet faste møter med HVOi NedreEikerog Drammenhver måned.Vi rullerer møteplassfor
å bli bedre kjent med hverandreskommuner. Vært observatørpå Fellesnemdmøteri Drammen
der HVOi Svelviker 1.varai PSU.
AMU møter hvor arbeidstakersidenved HVOi år har hatt lederoppgaven.I forkant av dissehatt
forberedelsesmøtermed HR.
Deltatt på L50 møter.
Vært observatørmed uttalerett på enkelte Kommunestyremøterhvor det har aktuellesaker.
Avviklet3 dagersHMSkurs regi av bedriftshelsetjenestenog HRfor ledere,tillitsvalgte og
verneombud.
HVOvært på Hovedverneombudssamlinger
i fylket i Fagforbundetsregi.
Deltatt på 2 2-dagersseminarersammentillitsvalgte og ledelsei forbindelsemed
Kommunereformpå Gardemoen.Stor nytteverdi for videre arbeid.
HVOvært på 7 arbeidsplassbesøk.
Dette vil forsettesi 2018.
3 samlingerfor Verneombuder avholdt. Infoflyt og aktuellesakerer tatt opp. Det kom frem et
ønskeom opplæring/info om tema «Vold og trusler om vold på arbeidsplassen».
Dette er en
utfordring i flere virksomheter. HRtok henvendelsenvidere og la det inn som et mini seminari
L50møtet i desember.Til dette skulleverneombudog tillitsvalgte innkallesog erstatte den
4.verneombudssamlingen.
Det møtte 4 av 17 verneombud.
Nærværsgruppamed fokuspå sykefraværog tiltak rundt dette har bestått av HTVFagforbundet,
HR,2 ledere og HVOog har hatt 4 møter og blant annet utarbeidet en lettlest folder om
sykemeldt/ledersplikter.
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Fra folkefesten«StoltSvelviking»21.juni 2017. 16
Markeringfor ansattepå Batteriøya.
Fra folkefesten«Stolt Svelviking»21.juni 2017

ØKONOMI
I henholdtil forskrift om årsregnskapog årsberetningog GKRS(GodKommunalRegnskaps
skikk) nr. 6
skalrådmannenutarbeideårsberetningog fremme dennefor formannskapeteller annet organetter
kommunestyretsbestemmelse.
Årsberetningenskalforeliggetil behandlingsamtidigmed at årsregnskapetleggesfrem.
Årsberetningener rådmannensredegjørelsefor kommunensvirksomhetdet sisteåret. Det skal
redegjøresfor kommunensutvikling, spesieltde faktorer som påvirkerresultat og finansiellstilling.
Årsberetningener pliktig informasjonetter lov og forskrift og er ment å væreutfyllende i henholdtil
den informasjonsom gis i årsregnskapet.
Svelvikkommunehar de 3 siste årenehatt positivenetto driftsresultat og dette har gjort at den
akutte økonomiske og likviditetsmessigekrisener over. Nedbetalingav akkumulertunderskuddi
forhold til ROBEK
overholdesi henholdtil nedbetalingsplan.

Driftsregnskap
Driftsresultat og mindre forbruk
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Driftsregnskapetfor 2017 er gjort opp med et netto driftsresultat på 18,0 millioner kroner og et
regnskapsmessig
mindre forbruk på 4,5millioner kroner. Netto driftsresultat i 2017var på 3,8 % av
brutto driftsinntekter. For alle kommuneri landet var gjennomsnittlignetto driftsresultat på 3,8 %.
Ved ut gangenav 2017 er gjenståendeakkumulertunderskuddpå 5,6 millioner kroner, som i henhold
til plan skalnedbetalesi 2018.

Driftsinntekter

Samlededriftsinntekter i 2017 var på 470,3millioner kroner, noe som var en økningmed 24,7
millioner kroner eller 5,5 % i forhold til 2016.Driftsinntektenevar 20,0 millioner kroner høyereenn
budsjettert.
Rammetilskuddog skatteinntekterer økt med ca. 11,0 millioner i forhold til 2016.
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Driftsutgifter

Samlededriftsutgifter i 2017var 452,7millioner kroner, noe som var en økningi forhold til 2016med
om lag 31.2 millioner eller 7,4%.Av denneøkningenutgjør lønn og sosialeutgifter 15,1 millioner
kroner.
Kjøpav varer og tjenester som inngår i kommunensegenproduksjonviseren økningfra 2016 til 2017
på 22,6 millioner kroner. Av dette er 16,1 millioner kroner internhusleieinnført i 2017.Motposten
på dette er fordelte utgifter.
Kjøpav tjenester som erstatter kommunensegenproduksjonøkte med 7,2 millioner kroner fra 2016
til 2017.Kjøpav barnehageplas
ser andre kommuner,samt økt kostnadertil LegevaktenIKSutgjør
ca. halvpartenav denne økningen.
Overføringsutgifteneble økt med 2,9 millioner kroner fra 2016til 2017.Heravutgjør bidrag til gangog sykkelvei(Ferjebakken)319 ca 1,3 millioner kroner.
Finanstransaksjoner

Netto finanskostnaderendte i 2017på 20,6 millioner kroner, noe som er en nedgangmed om lag 1,0
millioner kroner sammenlignetmed 2016.Reduksjoneni netto finanskostnaderskyldesto forhold,
nedgangi det generellerentenivåetog at det i 2017 kun ble tatt opp 25 millioner kroner i nye lån til
investeringer.
Over64%av den totale låneporteføljener bundet med fast rente og det vurderesderfor at det er en
moderat til lav risiko knyttet til fi nansforvaltningen.
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Avsetninger
Bruk av avsetningerendte på 18,1 millioner kroner. Hoveddelenav dette var knyttet til avsetningav
overskuddfra 2016med 10,9 millioner kroner som har sin motpost under «avsatttil
disposisjonsfond».Øvrigbruk av fond var ubrukte øremerkedemidler fra 2016som ble inntektsført i
2017.
Avsetningtil fond er overskuddi VA-regnskapet,avsetningtil tap utlån, mindre forbruk fra 2016og
diverseøremerkedemidler (statligemidler, og midler tildelt av kommunestyret)

Tidligereårsakkumulerteunderskuddbetalt i henholdtil budsjett med 10,014millioner kroner.
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Frie inntekter i 2017ble 366,2millioner kroner, noe som er en økningpå 3,6%i forhold til 2016.
Sumfordelt til drift 356,8millioner kroner som er 7,2% høyereenn budsjett.
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Investeringsregnskap

Investeringeri anleggsmidlerble i 2017 på 51,0 millioner kroner mot et revidert budsjett på 46,8
millioner kroner.
Startlånfor 2017endte på 9,0 millioner kroner mot et budsjett på 10,3 millioner kroner. Avdragpå
lån var på 11,7 millioner kroner, i tillegg ble det avsatt2,8 millioner kroner til fond for ekstraordinære
innbetalingeri 2018.
Bruk av lånemidlerendte på 35,6 millioner kroner, 25 millioner kroner av dette var lån tatt opp i
2017.Resterendevar ubrukte lånemidlerfra tidligere år.
Udekketmerforbruk i investeringsregnskap
5,8 millioner, skyldeslåneopptaki desember2017 på
15 millioner som ble utbetalt i 2018.
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Balanse
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Fasteeiendommerog anlegg
Balanseførtverdi av faste eiendommerog anleggble fra 2016til 2017økt med 3,8 millioner kroner til
453,1millioner kroner.
Utstyr, maskinerog transportmidler
Balanseførtverdi av utstyr, maskinerog transportmidlerble fra 2016til 2017økt med 16,4 millioner
kroner. Økningenbestårbl.a av OppgraderingFossekleivaKultursenter6,7 mill, Uteområde
barneskoler4,0 mill, Kirken3,0 mill, OppgraderingTangenskole2,5 mill og Elevmaskiner2,4 mill.
Avskrivninger
Avskrivningenetotalt (kapitalslitet)var 21,1 millioner kroner i 2017,mot 20,9 millioner kroner i 2016.

Pensjonsmidlerog pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidleneutgjorde ved utgangenav 2017510,2millioner kroner, menspensjonsforpliktelsene
utgjorde 625,9millioner kroner. Differanseni beholdningenav pensjonsmidlerversus
pensjonsforpliktelserhar minket med 11,1 millioner kroner fra 2016til 2017.

Aksjer og andeler
Aksjerog andelerøkte i 2017med 1,2 millioner kroner. Endringenvar knyttet til egenkapitalinnskudd
KLP(årlig) samt kjøp av aksjeri PapirbreddenInnovasjonASmed 40.000,-.

Kortsiktige fordringer
Kortsiktigefordringer var ved utgangenav 2017på 29,1 millioner kroner. De størsteenkeltposteneer
krav mot staten for ressurskrevendebrukere med om lag 9,1 millioner kroner, mva komp 3,6 mill.
ordinær mva 0,8 mill, sykepenger1,9 mill og årsoppgjørsposteringer
11,0 mill. Kundefordringer
utgjør 2,5 mill. Det ansesat kraveneer erholdelige.

Kasse,postgiro og bankinnskudd
Saldopr. 31.12.2017var 44,3 millioner kroner.

Premieavvik
Netto premieavvikpr. 31.12.2016var 32,2 millioner kroner mot 31,5 millioner kroner i 2017.
Akkumulert premieavviker opparbeidetsidenordningenmed amortiseringble innført i 2003.I 2017
var netto resultateffekt av premieavviktilnærmet lik null.

Disposisjonsfond
Disposisjonsfondetvar ved utgangenav 2017på 16,8 millioner kroner, mensdet ved utgangenav
2016var på 5,5 millioner kroner.
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Bundnedriftsfond
Saldopr. 31.12.16var på 9,9 millioner kroner menssaldopr. 31.12.2017var 12,9 millioner kroner.
Endringer som i 2016i hovedsakknyttet til at ubrukt integreringstilskuddfor flyktninger ble avsatt til
fond.
Bundneinvesteringsfond
Saldopr. 31.12.17på 3,6 millioner kroner. Ekstraordinæreinnbetalingerpå startlån som ble avsatt til
fond og som skalinnbetalesHusbankeni 2018.
Regnskapsmessig
mindre forbruk
Regnskapsmessig
mindre forbruk i 2017var på 4,5 millioner kroner. Disponeringav mindre forbruket
leggesfrem for kommunestyreti forbindelsemed fastsettingav regnskapfor 2017.
Regnskapsmessig
merforbruk
Akkumulertunderskudder redusertfra 15,6 millioner kroner i 2016til 5,6 millioner kroner ved
utgangenav 2017.
Kapitalkonto
Saldopå kapitalkontoer økt fra 60,3 millioner kroner i 2016 til 84,7 millioner kroner i 2017.Endring
kommer i hovedsakav økte investeringer.
Andre lån
Den langsiktiggjeldeneks.pensjonsforpliktelser økte fra 373,1millioner kroner i 2016,til 381,3
millioner kroner i 2017. Økningenskyldesen lavereutbetalingav Startlånenn antatt.
Ubrukte lånemidler
Pr. 31.12.17utgjorde de ubrukte lånemidlene12,9 millioner kroner, dette er i hovedsakStartlån fra
Husbanken.
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Gjeld

Netto lånegjeldpr. innbyggervar ved utgangenav 2017på kr. 46.662,- dvs.tilnærmet lik som 2016.
Sammenlignetmed andre kommunerhar Svelvikkommuneen relativt lav lånegjeldpr. innbygger.
Det forventesen kraftig økningi 2018 og utover, grunnet store planlagteinvesteringer.

Arbeidskapital
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Arbeidskapitalener et uttrykk for forholdet mellom omløpsmidler(bankinnskudd,kontanter,
pengemarkedsfondetc.) og kortsiktig gjeld. Ved utgangenav 2017 er fremdelesarbeidskapitalen
positiv og gir et godt bilde av den godeøkonomiskeutviklingensom Svelvikkommunenå befinner
segi.

Likviditet

Svelvikkommunehar i mindre og mindre gradvært avhengigav å trekke på kassekredittenog i 2017
har det ikke vært nødvendig å bruke den overhode.Kassekredittener på 30 millioner kroner.
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Utvikling i frie inntekter

De frie inntektene pr. innbyggerøkte i 2017til kr 50.517,- fra kr. 49.012,- i 2016.Dette var en økning
med kr. 1.505,- pr. innbyggereller 3,1%.
Svelvik kommunehar lave frie inntekter pr. innbyggerog er avhengigav å drive mer effektivt enn
gjennomsnittetav norskekommuner.
Administrasjon
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I 2017haddeSvelvikkommunenetto driftsutgifter til administrasjonog styringpr. innbyggerpå
kr 4.499,-. Administrasjoner de tallene det er knyttet mest usikkerhettil, fordi kommuneneer så
ulikt organisertog dermedfordeler kostnaderveldig forskjellig.

Barnehager

Netto driftsutgifter pr. innbygger1-5 år og brutto driftsutgifter pr. barn i kommunalbarnehageer økt
fra 2016til 2017,dette utgjør 9,5%.
Årsakentil at netto driftsutgifter øker betrakteliger at andelenbarn som går i barnehage
(kommunal)er økt fra 82,2 % til 85,4 %.
Sammenlignetmed andre kommunerhar Svelvikkommunelave kostnader,men det mest
påfallendetrekket er at det er en betydeligmindre andelbarn som går i barnehage.
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Skole
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Netto driftsutgifter til grunnskolesektorper innbygger6-15år
Andeleleveri grunnskolensom får spesialundervisning

Netto driftsutgifter t il grunnskolesektorøkte med over 2,4%fra 2016til 2017. Enmedvirkendeårsak
til dette er:
Antall barn og unge i skolepliktigalder redusert,uten at dette automatiskfører til lavereutgifter
totalt sett.
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Pleie og omsorg

Selvom Svelvikhar hatt en økningfra 2016til 2017 på ca. 4,0%så er institusjonsplassene
fremdeles
godt og vel 10,0%lavereenn i sammenlignbarekommuner.
Barnevern

Netto driftsutgifter pr. innbygger0-17 år har stabilisertsegrundt kr 10.000,-. Dvs. litt lavereenn i
Drammenog NedreEiker.
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NAV/økonomisksosialhjelp

I 2017er trenden at vi utbetaler mindre beløptil flere brukere. Svelvikleggerlavereenn både
Drammenog NedreEikker.

Økonomiskstilling
Svelvikkommunehar siden2014 hatt positivt netto driftsresultat og har byggetopp en mer robust
økonomi.Dette vil igjen bety at kommunenleggergrunnlagfor mulighet til utvikling av enda bedre
tjenester mot innbyggerne.

ROBEK
Ved utgangenav 2017har Svelvikkommuneet akkumulertunderskuddpå 5,6 millioner kroner som
etter planenskalnedbetalesi løpet av 2018.
Regnskapsmessig
mindre forbruk i 2017på 4,5 millioner kroner gjør at Svelvikkommunehar
disposisjonsfondsom er større enn det akkumulerteunderskuddet.

KOSTRA
KOSTRA
-tallene som benyttesher er foreløpigetall pr. 15. mars.Endeligetall kunngjøres15. juni.
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Tjenestene– ØkonomiskResultat

Tjenestenehaddei 2017et negativt resultat i 2017 på 0,78 millioner kroner når vann og avløpholdes
utenfor.
Folkevalgteorganerhaddeet overskuddi 2017på 0,3 millioner kroner, som i hovedsakvar forårsaket
av at midler avsatttil kommunereformikke ble benyttet fullt ut.
Rådmannsfunksjonen
haddeet overskuddi 2017på 1,3 millioner kroner. Dette skyldesat rådgivere
til kommunereformble tilsatt senereenn planlagtog sykefraværhvor det ikke ble satt inn vikarer.
Fellesutgifterhaddeet underskuddpå 0,3 millioner kroner. Det var et overskuddknyttet til regionale
samarbeidog næringsutvikling,mensdet var merforbruk knyttet til kirker og trossamfunnog ikt.
Underskuddetknyttet til kirke og trossamfunnskyldesat investeringeri Svelvikkirke førte til høyere
tilskudd t il andre trosorganisasjoner.Underskuddetknyttet til ikt skyldesengangskostnader
som ble
dekket inn i 2017.
Oppvekstog utdanningfikk i 2017 et overskuddpå kr. 41.000,- etter at det ble avsattkr. 400.000,- i
fond. Barnehagenehaddei 2017et budsjett med et lite overskudd,men det brukesstadigmer
ressurserpå kjøp av plasserutenfor egenkommune.Øvrigetjenester gikk med et overskudd,men
det var en utfordring at driftsenhetenei skolehaddeet underskuddi 2017.Det er stadigen
utfordring å ta ned kostnadenei sammetempo som antallet eleverog dermedtilskuddet minker.
NAVog Svelvikhusethaddetil sammenet overskuddpå 1,44 millioner kroner. NAVhaddeøkende
sosialhjelpsutbetalinger
i 2017,men lav aktivitet knyttet til kvalifiseringsprogramme
t og en langvarig
sykemeldingførte til et overskuddpå 0,5 millioner kroner.
Svelvikhusethaddeet overskuddpå 1,1 millioner kroner skyldtesfærre plassertebarn utenfor
hjemmet, vakantestillinger i deler av året, overskuddpå sykelønnsrefusjoner
og ti lskuddsom dekker
noen av de ordinæredriftsutgiftene.
Helseog omsorgfikk et underskuddi 2017 på 2,9 millioner kroner. Dette er et resultat som er
bekymringsfullt,i og med at tjenestenogsåble tilført 2,75 millioner kroner i løpet av 2017.
Hovedårsak
en til det svakeresultatet er økendekostnadertil ressurskrevendebrukereog stadig
dårligerekompensasjonsordning,
samt beboereved Svelviksykehjemsom har krevet ekstra
bemanning.Helseog omsorgfikk ogsåen ekstraregningfra legevaktengrunnet underskuddsom ble
dekket inn i 2017.
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Kultur og byutviklinghaddei 2017et budsjett med et lite overskudd.Det var noen forskjellermellom
de ulike avdelingene,men ikke alarmerende.
Teknisketjenester fikk et underskuddi 2017 på 0,77 millioner kroner. Hovedårsakentil dette var
ekstraregningfra Drammensregionens
brannvesenog økendekostnadertil energii 2017.
I all hovedsaker det kontroll på utgiftene til driftsenhetene,men det er fortsatt krevendeå flytte
ressurseri stor nok grad fra Oppvekstog utdanningtil Helseog omsorg.Befolkningsutviklingen
tilsier
at helseog omsorgburde vært tilført mer midler, men reduksjoni driftskostnadertil barnehageog
skolekommer trinnvis og ikke som følge av at det blir noen barn færre pr. avdelingeller klasse.

Demografiskeforhold

Befolkningeni Svelvikvokstemed 0,3%i 2017,fra 6653innbyggeretil 6672innbyggere.Somfiguren
over viser er den stabile trenden at antallet barn og ungeblir færre, mensantallet eldre over 67 år
vokser.Samtidiger det en vekst i antallet innbyggerei aldersgruppen18-49 år, noe som over tid
burde gi segutslagi noe voksendefødselstall.
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Kommunaleeierskapog interkommunalt samarbeid
Aksjeselskaper
:
FerjeselskapetDrøbak– Hurum – Svelvik
AS
PapirbreddeninnovasjonAS
SvelvikProdukterAS
SvelvikspostenAS
VestfoldFestspilleneAS

Interkommunalesamarbeid(§27):
DrammenHavn
DrammensregionenIKT
Drammensregionens
interkommunale
krisesenter
Kemnereni Drammensregionen
Kommuneadvokateni Drammensregionen
Drammenog Svelvikinterkommunale
Interkommunaleselskap:
lønnstjenester
BlindevannverketInterkommunaleselskap
Vestregionen
BuskerudKommunerevisjonIKS
Kontrollutvalgssekretariateti Buskerudog
Drammensregionens
brannvesenIKS
omegn
IKAKongsbergIKS
Vertskommunesamarbeid
(§28):
Legevaktai DrammensregionenIKS
Buskerudregionens
incestsenter
Renovasjonsselskapet
i
DrammensregionenIKS
VestfoldmuseeneIKS
Vestviken110 IKS
Eierandeleni Svelvikspostener reduserti 2017.
Svelvikkommunehar eierskapi LegevaktaDrammensregionenIKS.Det har i 2017fremkommetet
betydeligdriftsunderskuddsom forplikter eierkommunene.For Svelviksin del medførte dette en
uforutsett merkostnadpå 500.000,- i 2017.Det er iverksatt tiltak for å få kontroll over kostnadeneog
man har valgt og opprettholde kvaliteten på dagenslegevakt.Dette medføreren forventet
merkostnadfor 2018og videre fremover.
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Evalueringav risiko og sårbarhet
I forbindelsemed KHD 2017-2020 ble det foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse
med henblikkpå
den økonomiskerisikoen.Trafikklysenesom settesi forbindelsemed 2. tertial indikerer om risikoen
ansessom mindre, uendret eller større enn ved åretsslutt.
Fargeneher indikerer:
Høyrisiko:
Område
Kommunereform
Turnover,med fare for
redusertkapasitetog
kompetanse
Kommunereform
Kontinuiteti mål og
strategiarbeid
Kommunereform
Frigjøringav dedikerte
ressursertil å løse
oppdraget
Økonomi
Skatteinntekter
Økonomi
Mottak, bosettingog
integreringav
flyktninger

Økonomi
Økonomisksosialhjelp

Økonomi
Barnevern
Økonomi
Ressurskrevende
brukere

Økonomi
Nærværsarbeid
Økonomi
Administrasjon- og
ledelsesressurser
Økonomi

Lavrisiko:

Middelsrisiko:

I KHD
20172020

Status
Informasjonog tryggingav ansattegjør at
rådmannenvurderer at risikoener redusert.

Foreløpigvurderesdet at dette ivaretas.

Nye rådgiveresom blant annet skaljobbe med
kommunereformengjør at rådmannenvurderer
kapasitetensom tilfred sstillende.
Såfremt det ikke kommer ekstremt negative
makroøkonomiskenyhet ansesdet at det er liten
risiko for at skatteanslagetikke nås.
Svelvikkommunehar lykkesmed å bosette det
antall flyktninger som KSThar vedtatt for 2016og
2017.Det vurderesat det vil væremulig å bosette
ytterligere 10 personeri 2018som vedtatt uten
stor risiko.
Svelviklæringssenteravviklesfra 1.8.18.
Mottak og integreringav flyktningenoverførestil
annentjenestemed flere ansattesom kan ivareta
oppgavene.Det vil i tillegg overføresansattefra
Svelviklæringssentersom kjennerflykningeneog
arbeidsoppgavene.
Dette gjør arbeidet mindre
sårbartog reduserer risiko.
Det er videre vedtatt å inngåen samarbeidsavtale
med DrammenKommuneog kjøp av
introduksjonsprogramfra 1.8.2018slik at tilbudet
blir godt differensiertfor deltakerne.
Denøkonomiskerisikoener øket med omlegging
av beregningsmodellfor bostøtte. Flere
innbyggerehar behovfor supplerendeøkonomisk
sosialhjelp.
Barnevernetoppleverflere alvorlige
bekymringsmeldinger,
men et godt utbygd tilbud
forebyggeri stor grad plasseringer.
Fortsatten krevendesituasjon,men det er foretatt
gjennomgangav vedtak og varslet nye vedtak i de
tyngstesakene.Gjennomgangav vedtaki
samarbeidmed Drammenog Lier.
Sykefraværetsvaktsynkende,men fortsatt for
høyt.
Rådmannenvurderer fortsatt at administrasjons
og ledelsesressursene
er presset,men at risikoen
er uendret.
Soliditetenansesnå som god.

36

Status
1.tertial

Status
2.tertial

Status
3.tertial

Generelløkonomisk
soliditet
Økonomi
Befolkningsutvikling
Økonomi
Likviditet
Tjenesteproduksjon
Høyandelenkeltvedtak
Tjenesteproduksjon
Utvikling- og
prosjektarbeid

Befolkningsutviklingen
er over tid en økonomisk
utfordring. Ressursermå flyttes fra barn/ungdom
over til helse/omsorg.
Likviditetssituasjoneni 2. tertial har vært god.
Fortsatten høy andel enkeltvedtakog innen noen
tjenester økende.
Rådmannenoppleverat tjenestenei stor grad
klarer å prioritere utviklings- og prosjektarbeidi
fht drift .
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Fra folkefesten«Stolt Svelviking»21.juni 2017.
To av korenefra «Det store korslaget»

STATU
SPÅKOMMUNESTYR
EVEDTAK
Her gis statuspå kommunestyrevedtaksom er fattet i forbindelsemed årshjulsdokumentene.
Statuspå andre politiskevedtaker lagt under rapporteringsområdethvor sakentilhører.
Trafikklysmetodenbenyttesfor rapporteringav i hvilkengrad vedtakeneer gjennomført;
= vedtaket er gjennomført
= vedtaket er delvisgjennomførteller under arbeid
= vedtaket er ikke gjennomført

Status på vedtak Rammesak2017
Vedtak (k.st.sak49/16)

Status

1. Ved utarbeidelseav
Innarbeideti KHD2017-2020.
Kommuneplanenshandlingsdel2017
– 2020 skalrådmannenvidereførede
mål og strategiersom ligger i
Kommuneplanenshandlingsdel2016
– 2019,herunderprioritere innsatser
som beskrevetunder ”Profil og
prioriteringer” i vedlegg1: Rammesak
2017.
2. Følgenderammer settesfor
Innarbeideti KHD2017-2020.
arbeidet i budsjettperioden2017 –
2020: Side11 av 19
a) Realveksteni de frie inntektene
skatt og statlig rammetilskudd
budsjetteressom vist i saken.
b) Eiendomsskattenholdesi
utgangspunktetuendret i 2017, med
en skattesatspå 2 promille.
c) Eiendomsskattavviklesfra 2019.
d) Akkumulertdriftsunderskudd
inndekkesi tråd med vedtak fattet i
sak16/2014 07.04.14: ”Inndekningav
underskuddårsregnska
pet – søknad
om forlenget nedbetalingstid.”
e) Det budsjetteresmed et netto
driftsresultat i 2017 på 3 %.
3. Rådmannenvil utrede følgende
temaer i forbindelsemed
Kommuneplanenshandlingsdelsom
følge av Kommuneproposis
jonen:
a. Etableringav øyeblikkelighjelptilbud til pasienterinnen rus og
psykiskhelse
b. Sikreberedskapi forhold til om det
innføresobligatoriskekrav knyttet til
aktivitetsplikt for personersom
mottar økonomisksosialhjelp.
4. Svelvikkommunestyreber
administrasjonenforeta en mer
omfattende utredning av Alternativ
skolefram mot eventuellåpning
høsten2017.

Det er inngått avtalemed legevakteni Drammen.TjenestenKAD
(kommunalakutt døgnplass)for pasienterinnen rus og psykiskhelse
startet opp 01.01.17.
Gjennomført.

Utredningble lagt fram for Kommunestyreti sak76/16 KHD2017 –
2020,vedlegg7. Det ble ikke avsatt midler til til taket i budsjett 2017
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5. Kommunestyretber rådmannen
vurdereutredningav følgendetiltak
til Kommuneplanenshandlingsdel
2017 – 2020:
a. Leggetil rette for flere
gjestebrygger

Muligheter vurderesi samarbeidmed SvelvikNæringsråd(visertil
punkt under StrategiskNæringsplan)

b. Tilbygod turistinformasjoni
samarbeidmed næringslivet

Visertil pkt. 2.3.4 under samfunnsmål

c. Opprette helsestasjonfor ungdom

Gjennomført.Holder åpent en ettermiddagi uken

d. Bedrelyssettingav
bussholdeplasser
og fotgjengerfelt
som benyttesav skolebarn

Visertil pkt. 4.1.2 under samfunnsmål

e. Økeantallet lærlinger i kommunens Antall lærlingerer økt fra 6 til 7 lærlinger.Det er foretatt inntak slik at
egenvirksomhet
antallet lærlingeropprettholdesfremover.
f. Passivhusstandard
skalleggestil
grunn for alle nye kommunalebygg

Kraveter lagt inn i kravspesifikasjonenfor kommunalebyggog vil bli
vurdert som en del av byggetslivssykluskostnader
(LCC).

g. Gjeninnføregratis leirskolei Svelvik
kommune

Tiltaket er innført fra 2017

h. Flytting av middagsservering
ved
sykehjemmetfra kl. 13.00til ordinær
middagstid
6. Kommunestyretber om at det
utarbeides3 mandaterfor
oppgaveutvalgsom innarbeidesi
Kommuneplanenshandlingsdel20172020.
a. Omdømmeprosjekt2017
b. Fremtidensomsorgstjenester
c. Temaplan «Friluftslivog
rekreasjon»
7. Kommunestyretanmoder
Ungdommenskommunestyreom å
foreta en egenevalueringav
«Sommersnacks»
med sikte på mulige
endringerog videreutviklingav dette
ferietilbudet.

Påsykehjemmetserveresdet nå frokost kl.09.00,lunsj kl.12.30,middag
kl.15.30og kveldsmatkl.19.00alle dagerhele uken. Hjemmeboendefår
ogsåutlevert middagtil sammetider som sykehjemsboende.
Oppgaveutvalgenes
arbeid er gjennomførtog rapporter er overrakt til
formannskapet.Sakervil fremmesfor kommunestyreti oktober.

Sakener forelagt Ungdommenskommunestyre(UKS)som behandlet
den i møte 1. juni. De konkluderermed at tilbudene er gode og passer
til ulike aldersgrupperog ulike kjønn.UKSkom med forslagom seiling
som en mulig aktivitet nesteår. Videreetterlysesbrosjyrenepå
ungdomsskolenog det er ønskeom en fast dagda brosjyrenedelesut.
Det utarbeidesen strategifor videre drift og utvikling av Sommersnacks
som forankresi UKSfør planleggingav nesteårs programstarter.
Viderevil et fast klassetrinnpå barneskolenog ungdomsskolen,samt
UKSinviterestil å kommemed forslagtil aktiviteter på bakgrunnav
strategien.
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Statuspå vedtak Kommuneplanenshandlingsdel2017-2020
Vedtak (k.st.sak76/16)
1. Kommunestyretvedtar
Kommuneplanenshandlingsdel20172020 med følgenderammer:
a. For driftsbudsjettet:(seunder)
b. For investeringsbudsjettet:
(seunder)
2. Låneopptakinntil kr. 81.055.000,-.
a. Ordinæreinvesteringerkr.
44.705.000,-.
b. Startlånkr. 10.000.000,-.
c. Vann- og avløpsinvesteringer
kr.
26.350.000,-.
3. Det avsetteskr. 785.000,- til tilsyn
og kontroll i Svelvikkommunefor
2017 (BuskerudKommunerevisjon
IKS).
4. Det avsetteskr. 10.014.000,- til
nedbetalingav akkumulert
underskudd.
5. For driftsåret 2017 gisdet et
driftstilskuddtilsvarendeegenandel
for kommunaleSFO’ertil IFOdriftet
av SvelvikTennisklubb.
Driftstilskuddetavregnesetter
avslutningav regnskapsåret2017.
6. Brukerbetalinger,gebyrerog
avgifter vedtassom angitt i vedlegg.
a. Brukerbetalinger,gebyrerog
avgifter som ikke er nevnt spesifikti
vedleggøkesmed kommunaldeflator
2,5 %.
7. Rådmannendelegeresmyndighet
til å fordele lønnsreservenår
lønnsoppgjørfor 2017 er klart.
8. Det skrivesut eiendomsskatti hele
kommunenfor 2017med en satspå 2
promille.
9. For inntektsåret2017fastsettes
den kommunaleskattørenfor
inntekts- og formuesskatti Svelvik
kommunelik de maksimalsatser
Stortingetvedtar.
10. Kommunestyretgodkjenner
planstrategiside 75-77 i
Kommuneplanenshandlingsdel20172020.
11. Kommunestyretgodkjennermål,
strategierog tiltak som beskreveti
Kommuneplanenshandlingsdel20172020 side77-96 med følgende
endringer:
a) Samfunnsmål:Reduserebehovfor
bilkjøring,tiltak 4.1.2 endrestil : I
samarbeidmed veieier Vestfold
fylkeskommunepå fylkesveierog i
egenregipå kommunaleveier, er det
bedret lyssettingav bussholdeplasser

Status
Innarbeideti KHD2017-2020 med kommunestyretsforslagtil
endringer.

Innarbeideti KHD2017-2020 med kommunestyretsforslagtil
endringer.

Innarbeideti KHD2017-2020 med kommunestyretsforslagtil
endringer.

Innarbeideti KHD2017-2020 med kommunestyretsforslagtil
endringer.
Innarbeideti KHD2017-2020 med kommunestyretsforslagtil
endringer.

Brukerbetalingfor SFOer justert iht. deflator med 2,5%.
Betalingssatserog betalingsgrenserrelatert til moderasjonsordningene
er justert iht. nasjonalesatserog lokalt vedtakom å se moderasjoner
for SFOi sammenhengmed barnehage.

Gjennomføresi september2017.

Gjennomføresmed utskrivingav eiendomsskatti 3 terminer.

Gjennomført.

Følgesopp

Punktetunder tiltak 4.1.2 er endret
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og fotgjengerfelt som benyttesav
skolebarn.
b) 15A Prosjekt«Lokaldemokrati»,
nytt tiltak 2018-2020: Etablere
nærmiljøutvalg(NMU) for tettstedet
Svelvik.
c) Samfunnsmål:Svelvikskal være
attraktiv for næringsvirksomhet,
tillegg tiltak 3.2: For å få økt fokus og
utvikling på GrunnaneNæringspark
tar SvelvikKommuneog nedsetteren
arbeidsgruppesom har som mål å
levereet anbefalt forslagog
framdriftsplantil FSK/KST
senest
1.tertialrapport 2017.Gruppakan
beståav 2 politikere, 2 fra Svelvik
Kommuneog 2 representanter
oppnevntfra SvelvikNæringsråd.
12. Kommunestyretgodkjenner
handlingsprogramfor temaplanerog
kommunedelplaneri
Kommuneplanenshandlingsdel20172020 side97-98 med følgende
endringer:
a. Oppfølgingav «tursti i
Røysjømarka
» prioriteres som tiltak i
Kommunedelplanfor Kulturhus,
Anleggog Områderfor idrett,
nærmiljøog friluftsliv.

Stimuleringtil etableringog utprøvingav Lokalutvalgfor kommunens
fire tettstedet er innarbeideti Kommuneplanenshandlingsdel20182022.

Tilleggpå tiltak 3.2 er lagt inn
Arbeidsgruppensanbefalingerinnarbeidesi KHD2018-2022

Er prioritert i Temaplanfor Friluftslivog rekreasjon

b. Trafikksikkerhetsplan
2013-2016
prosjekt nr. 2: Gang- og sykkelvei
Gamlehaugen– Ferjeleiet (Fv.319Ferjeveien)er ferdig i 2017.
13. Kr. 500.000,- til kommunestyrets
disposisjonavsettestil arbeid med
Oppgaveutvalgi 2017.
a. Formannskapetgis myndighettil å
fordele midlene.
b. Midlene skalbenyttestil
studieturer,kunnskapsinnhenting,
gjennomføringav tiltak som foreslås
av Oppgaveutvalgene
og drift av
Oppgaveutvalgene.

Tiltaket er ferdigstilt

Kr. 100.000,- til kommunestyrets
disposisjonbevilgestil styrket
kompetansehevinginnen Helse- og
omsorgstjenestenei 2017.

Bevilgningener sammenmed kompetansemidlerfra fylkesmannens
«Kompetanseløft2020»brukt til ulike kompetansehevingstiltak
i 2017.
Viser til mer informasjonunder rapproteringsområde
t til Helseog
omsorg

Kr. 250.000,- til kommunestyrets
disposisjonbevilgestil styrkingav
skolehelsetjenestenpå skolenei
2017-2020.

Gjennomført.

Kr. 50.000,- til kommunestyrets
disposisjonbevilgestil disponeringfor
nærmiljøutvalgenei 2017-2020.

NMU Bergerog Nesbygdafikk overført kr. 25 000 hver høsten2017.

Formannskapethar vedtatt å avsettekr.35.000til Kick-off og kr.90.000
til Oppgaveutvalgfor Omdømmeprosjekt«Svelvik2020», til å dekke
utgifter til utprøving/testing av tiltak før prioritering av tiltak.
Svelvikkommunemottok prosjektskjønnsmidlerfra fylkesmannentil å
dekkedeler av følgeforskningenknyttet til oppgaveutvalgene.
Det gjenstårom lag kr.300.000.Midlene fremmesbenyttet til tiltak fra
oppgaveutvalgenesrapporter alleredei høst,slik at noen tiltak kan
igangsettes,og man vil se synligeresultater raskt.
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Kr. 100.000,- til kommunestyrets
disposisjonbevilgestil innføring av
gratis leirskolei 2017-2020.
14. Stedutviklingsmidlerforskuttert av
Drammenkommunefor 2017
avsettestil følgendeformål:
a. Oppgraderingav uteområderi
skolerog barnehagerkr. 4.000.000,-.

Tiltaket er gjennomført.Alle eleverpå 7.klassetrinnfår gratis
leirskoleoppholdfra 2017.

b. Realiseringav tiltak i temaplan
«Friluftslivog rekreasjon»,herunder
badeplasser,kr. 1.400.000,-.

Temaplanfor Friluftslivog rekreasjonble først vedtatt i oktober.
Mestepartenav tiltakene vil derfor gjennomføresi 2018.

Midler er avsatti budsjettet. Det visesfor øvrigtil rapporteringpå
prosjektet 7A «Uteområderi skolerog barnehager»under levekår

c. Forprosjekt«Turstii Røysjømarka» Forprosjektetble ikke gjennomførti 2017fordi det ikke lot seggjøre å
kr. 300.000,-.
inngågrunneieravtalerog på grunn av usikkerhetknyttet til
drikkevannskilden
d. Kr. 4.300.000,- avsettestil
Visertil rapporteringunder Kommunedelplanfor kulturhus,anleggog
realiseringav «Turstii Røysjømarka». områder for idrett, nærmiljøog friluftsliv 2005-2012,vedtaki KST76/16
Eventuellerestmidler avsettestil
tiltak i temaplan«Friluftslivog
rekreasjon».
15. Det benyttesinntil kr. 750.000,- av
disposisjonsfondtil gjennomføringav
prosjekt 14C«Nærværog aktivitet» i
samarbeidmed SvelvikProdukter.
Det bevilgeskr. 400.000,- fra
disposisjonsfondi 2017 til styrkingav
rammenfor Oppvekst- og
utdanningstjenester,for å lette
overgangenved avviklingav det
statlige prosjektet «Økt lærertetthet i
ungdomsskoler.
16. Tilskuddtil Svelvikkirkelige
fellesråd:
a. Ordinærttilskudd kr. 3.730.000,-.
b. Tilskuddtil samarbeidsprosjekt
diakonkr. 120.000,-.
17. Tilskuddtil Interkommunale
samarbeid(IKS),KommunaleForetak
(KF)og vertskommunesamarbeidhvor
Svelvikkommunedeltar justeresmed
kommunaldeflator i 2017.
18. Veiledendesatserfor økonomisk
sosialhjelpfølger de statlige
anbefalingene.Satserfor
hjemmeboendeungesettestil 50%av
veiledendesats.
19. Rådmannenbesvurdere
iverksettingav et prosjekt som
gjennomføresfør 1. januar 2020
vedrørendeoppryddingav ulovlige
byggetiltaki strandsonen.
Vurderingenleggesfrem for
kommunestyreti forbindelsemed
behandlingenav 1. tertialrapport
2017.
20. Kommunestyretber
administrasjonenutrede mulighetene

Utprøvdinnen fem områder. Tre av dissevil inngåi ordinær drift, mens
samarbeidetmed Svelvikprodukter fortsetter innen områdene:
sosialstønadsmottakere
under 30 år med arbeidsplikt
karriereveiledningetter FIA-modell for kommunensansatte
Midlene er tilført SvelvikUngdomsskoleog tiltaket er gjennomført

Månedligoverføring.

Gjennomført.

Gjennomført.

Vurderingforelå til 1.tertial. Tiltaket innarbeidesi Kommuneplanens
handlingsdel2018-2021

Utredningble lagt fram som vedleggtil 1.Tertial(sak29/17).
Utredningenble tatt til etterretning, og videre vurderingav
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for en gradvisutvikling fra dagens
SFO-ordningtil en egen
Aktivitetsskole.Sentraleelementervil
være ressursbehovet,både
økonomisk,personellmessig,lokaler,
tilgangpå egnedeaktivitetstilbud
m.m. Utredningenleggesfram til
politisk drøfting i vårhalvåret2017og
fremmeseventuelt som saki
Rammesakfor 2018.
21. Kommunestyretber rådmannen
fordele eventuelleendringeri
øremerkedemidler i henhold til
angitte formål, etter Stortingets
sluttbehandling.

aktivitetsskole(AKS)seesi sammenhengmed etableringav «nye
Drammen»

Gjennomført.
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Status på vedtak 1. tertial 2017
Vedtak (k.st.sak29/17)
1. Tertialrapport1, inkludert finansiellog
likviditetsmessigstatustas til etterretning.
2. Jf. SakÅrsregnskap2016er 4,0 millioner
kroner av overskuddetfra 2016 tilbakeført
tjenestenesom en engangsbevillingi 2017.
Det vedtasfølgendeføringer for bruken av
engangsmidlenefra 2016:
Det permanentedriftsnivået skalikke
økes

Status
Gjennomført
Gjennomført

Midlene skalbenyttestil å forsterke
gjennomføringenav de mål og
ambisjonersom kommunestyret
alleredehar vedtatt.
Midlene skalalltid vurderesopp mot
om de kan benyttestil å utløse
tilskudd fra statlige og/eller
fylkeskommunaleinstanser.
Tilførte midler er ikke en del av
grunnlagetnår budsjettet skallegges
for 2018.
3. Kommunestyretleggerfølgendeføringer
for bruken av forventet mindreforbruk,2,5
millioner kroner i 2017:
Midlene skalbenyttestil å forsterke
gjennomføringenav de mål og
ambisjonersom kommunestyret
alleredehar vedtatt.
Midlene skalalltid vurderesopp mot
om de kan benyttestil å utløse
tilskudd fra statlige og/eller
fylkeskommunaleinstanser.
4. Kommunestyretvedtar følgende
endringeri driftsbudsjettet 2017 jf.
vedtakspunkt2 og 3:
Disposisjonsfondreduseresmed kr.
4.000.000,-.

Gjennomført

Gjennomført

Skatteinntekterøkesmed kr.
1.500.000,-.
Avsetningtil renter og avdrag
reduseresmed kr. 500.000,-.
Avsetning til pensjonsutgifter
reduseresmed kr. 500.000,-.
Budsjettrammefor Oppvekstog
Utdanningøkesmed kr. 2.750.000,-.
Budsjettrammefor Helseog Omsorg
økesmed kr. 2.750.000,Budsjettrammefor Svelvikhusetog
NAVøkesmed kr. 500.000,-.
Budsjettrammefor Kultur og
Byutviklingøkesmed kr. 250.000,-.
Budsjettrammefor Teknisketjenester
økesmed kr. 250.000,-.
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5. Rådmannenbesom å påseat
nødvendigeressurseravsettesog
tilgjengeligevirkemidlerbenyttes slik at
vedtatte investeringsprosjekter
gjennomføres.
6. Tiltak 9.1.1.endrestil: Tildelingav
Frivillighetsmidler2017,tema:
«Sett Svelvikpå kartet»: Nyskapende
aktiviteter, opplevelserog tiltak som
skaperidentitet og stolthet, og setter
Svelvikpå kartet.
«Fargespill»:Aktiviteter, opplevelser
og tiltak hvor målet er å byggebroer
og skapevennskappå tvers av kultur
og religion,gjennomkunst kultur og
idrett.
7. Vedlagteutredning om aktivitetsskole
tas til etterretning. Viderearbeid med
aktivitetsskole(AKS)gjøresi forbindelse
med forberedelseav sammenslåingmed
Drammenog NedreEiker.
8. Rådmannenbesom å vurderehvorvidt
det skalinngåset formalisert samarbeid
med Introduksjonssentereti Drammenfor
å løsede oppdraginnenfor
Introduksjonslovensom SvelvikIkke har
kapasitet eller kompetansetil å løse.
9. Rådmannenbesinnarbeideforslagfra
arbeidsgruppeGrunnanei Rammesak
2018.
10. Tiltak 4.1.3Endresved at «Nattbussi
helgen»tas ut. Det opprettes et nytt tiltak
4.1.5: «Etableringav nattbussmellom
Drammenog Svelviki helgene,og om
nødvendigstille kommunalgaranti.»
Tiltaket gjennomføresi 2017.
11. I forbindelsemed investeringsprosjekt
34 gjennomføresdet en planmessig
gjennomgang,sammenmed brukere,av
universellutforming i kommunen
formålsbygg.
12. Rådmannenskalrapporteretil
Formannskapeti forbindelsemed
rapporteringen2. Tertial på utarbeidelse
av individuelleplaner. Slikat
formannskapetfår innsikt i hvordanden
enkeltetjenestemottakersrettighet til
individuell plan er ivaretatt.
30/17

Teknisketjenester omorganisert.5 årsverkfrigitt fra
driftsoppgaverog skaljobbe med gjennomføringenav vedtatte
investerings- og utviklingsprosjekter.

Tildelingskriterierer endret

Sakener avsluttet.

Det er vedtatt at Svelvikkommuneskalinnledesamtalermed
Drammenkommuneom et verkskommunesamarbeid
om
grunnskoleopplæringog introduksjonsprogramfor nyankomne
flyktninger(k.st.sak68/17 og KHD2018-2022, pkt 21)
Det er tatt initiativ til dialog med DrammenKommunesom har gitt
positiv tilbakemeldingom at et samarbeider aktuelt og mulig å
gjennomføre.Arbeiderfortsetter våren2018
Tiltaket er innarbeideti KHD2018-2022

Tiltaket er endret

Sestatusunder investeringsprosjekt34

Gjennomført.

46

Status på vedtak 2. tertial 2017
Vedtak (k.st.sak44/17)
1. Tertialrapport2, inkludert finansiellog
likviditetsmessigstatustas til etterretning.
2. Investeringsprosjekt«IKTi skoleog
barnehage»styrkesmed 1,0 millioner
kroner i 2017 (Investeringsprosjekt5).
3. Ubrukte midler fra prosjekt
«Uteområderskoleog barnehage»
overføresfra 2017 til 2018
(Investeringsprosjekt6). a. Rådmannengis
fullmakt til å se årene2017-2020 i
sammenhengslik at bevilgningfor årene
samletkan benyttespå en måte som gir
best fremdrift og kostnadseffektivitet.
4. Bevilgningtil hovedplanvann og avløp
reduseresmed kr. 300.000,(Investeringsprosjekt53).
5. Det bevilgeskr. 1,50pr. innbyggertil TVaksjonfor 2017,2018 og 2019.
6. Følgendetiltak fra oppgaveutvalgenes
rapporter gjennomføresi 2017 (jf.
rådmannensnotat «Oppgaveutvalg– Bruk
av resterendemidler» datert 04.10.17):

Status
Gjennomført
Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

a. Fremtidensomsorgstjenester–
Gjennomførti desember2017.
Velferdsteknologi: Forebyggingog
mestring: Kommunestyretbevilger100.000
kr til avholdelseav en messe/standover 2
dageri januar 2018 i regi av Innovatoriet
fra Høgskoleni Sørøst-Norge.
b. Omdømmeprosjekt«Svelvik2020»:
«Fossekle
iv a og Berger– Hvor historie og
samtid møtes»: Kommunestyretbevilger
146.000til markedsføringstiltak beskreveti
notatet. «Byenved Strømmen»:
Kommunestyretbevilger50.000kr til
utarbeidingav publikumsvennligkart
(«Flåklypakart»)over sentrum.

Markedsføringstiltak:beachflagg(6 stk), nye nettsider med bl.a.
billettkjøpsordningog nettbutikk for Bergerpledd,produksjonav
bildespillog innkjøp av fire skjermertil å visedisse.Plasseringav
skjermi sentrum.Produksjonav presentasjonsfilmfor Figuri
Fossekleiva.Stor annonsei Svelvikspostenog Sandeavisi
forbindelsemed Novemberprosjektet.
Kart: t egnerener i full gangmed å tegne kart over Svelviksentrum
(i først omgangindre sentrum).Kartet skalvære klart i april/mai
2018

c. Temaplanfor friluftsliv og rekreasjon:
Mål og tiltak for kystsonen:
Kommunestyrettar til orientering at det
benyttesinvesteringsmidlerpå 220.000kr i
2017 til etableringav stupebrett/tårn og
bro over til Storskjærpå Skjæra,etablering
av badestigepå Stikker’n(Berger),
oppgraderingav nettet på volleyballbanen
i Tangenfjordpark, utarbeidingav forslag
til idéskissemed kostnadsoverslag
for
Knemstrandaog griller og utemøblerpå
enkeltestrender.
d. Punkta og b finansieresgjennombruk
av restmidler avsatttil arbeidet med
oppgaveutvalg.Kommunestyrettar til
orienteringat punkt c blir finansiert
innenfor investeringsrammenavsatt til
«Oppgraderingfriluftsområder,
badeplasser».

Ca.halvpartenav midleneble brukt; Det ble innkjøpt, benkerog
bord på flere badestrender,laget skisseprosjektfor Knemstranda,
dykkingpå Skjærasom avklarteat det var for grunt fot stupebrett,
og ny bro over til Storskjærer under byggingog monteresvåren
2018.

47

7. Svelvikkommuneyter kr. 500.000,- i
tilskudd til BergerIL for innkjøpav
snøkanonog løypemaskin.Tilskuddet
finansieresgjennombruk av
disposisjonsfond.Det inngåsen avtalesom
sikrer bruk flere steder,i tråd med
Temaplanfor friluftsliv og rekreasjon
8. Kommunestyretinnvilger en økningav
ramme til startlån med kr. 10.000.000,-.

Tilskudder utbetalt.
Det er gjort avtalemed BergerIL om å lagekunstsnøflere steder i
kommunen.For noen områder må det gjøresavtaler med berørte
parter, dette vil jobbesvidere med i 2018

Gjennomført

48

Statusinvesteringsprosjekter
Prosjektnavn

Sumi 2017

Status

1

IKT- Kjerneinvesteringer

1 100 000

Overføringtil D-ikt i 3 årlige innbetalinger.

2

IKT- Utviklingsinvesteringer

2 000 000

Overføringtil D-ikt i 3 årlige innbetalinger.

3

Arkivrom/digitaliseringav arkiv

1 250 000

Gjennomføresi samarbeidmed Drammenkommune.

4

InventarFossekleiva

600 000

Seprosjekt 2CFossekleivaog Bergerkulturmiljø

5

IKTi skoleog barnehage

1 500 000

6

Barnehagenes
– og skolenes
uteområder

2 800 000

7

Utbedringav eksisterende
uteområderi barnehageog
skole
Inventari skoleog barnehage

1 800 000

Innkjøpav IKT-utstyr vil bli gjennomført i løpet av 2017.
Det er startet et arbeid med utvikling av IKTstrategifor
skolerog barnehagerog forslagtil rullering og
disponeringav beløpet
Tiltak for utbedringav barnehagene– og skolenes
uteområderer gjennomførtiht planlagte aktiviteter for
2017.Prosjektetfortsetter. Viser til rapporteringpå
prosjekt7A Barnehagenes
- og skolenesuteområder
Sompunktet over

8

9
10
11

OppgraderingUtstyr senger
SvelvikSykehjem
Forbedringav medisinsk
oppfølgingSvelvikSykehjem
Bemannetbolig Lille Åsgata3

300 000

Midlene er fordelt i hht innmeldte behov,og innkjøp
gjennomført.

500 000

Er gjennomført

400 000

Er gjennomført

10 000 000

Fremdrift i prosjektet har ikke vært i hht. planen.
Er kommet til f aseprosjektering/byggeplan
Innleidekonsulenterarbeidermed detaljplanlegging
(byggeplan)og tilpasningav prosjektettil økonomisk
ramme.Prosjektetfortsetter i 2018
Ombygginger ferdigstilt, kantine og resepsjoner
nyoppussetog kontorkapasitetener økt. Ombyggingen
har økt mulighetenfor fagpersonertil tett samarbeid
om tjeneste- og kvalitetsutviklingi Helseog omsorg.
Arbeidet er påbegynt.Forprosjektforeliggeri løpet av
2018.

12

OmbyggingunderetasjeSvelvik
Omsorgssenter

1 000 000

13

300 000

14

Moderniseringog utvikling av
bygningsmassen
Svelvik
Sykehjem
Flomsikringsarbeider
- Bekker

300 000

15

Kulvertsikring,Brenna

300 000

16

LadepunkterEl-biler

300 000

Det er gjennomførtflere flomsikringstiltaki 2017; nye
rister og sluk ble montert på bekkelukningeri Lalla
Carlsenvei og i Engveien,i tillegg ble det gjennomført
rørinspeksjoni Lisabekkensom grunnlagfor tiltak i
2018.Delerav Snekkerbekkenble steinsatt og sikret for
å forebyggeflom og ytterligere erosjon.Det ble også
ryddet for noe vegetasjonog hageavfalli skråningene
langsSnekkerbekkenfor å forebyggeskaderved
eventuellflom.
Konsulentvurderinger gjennomført.Konklusjoner at
«strømpekjøring
» (NoDigløsning)egnerseggodt til
rehabiliteringav kulverten.Det er etablert kontakt med
et selskapsom kan prosjektereog utføre dette. Arbeide
med å rehabiliterekulverteneer planlagtgjennomførti
løpet av vår/sommer2018.
Gjennomførtfor hjemmetjenesten.
Prosjekteringav ladepunkterpå parkeringsplassen
ved
samfunnshuseter igangsattog tiltaket ferdigstilles2.
tertial 2018.
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17

Trafikksikkerhetsprogram

500 000

18

Tiltak kommunaleveier

1 300 000

19

Pendlerparkering
Brennatoppen

300 000

20

Etableringav G/Svei lang
Markveien

3 000 000

21

Gatelys,oppgradering
armaturer
Oppgraderingfriluftsområder,
badeplasser

500 000

22

300 000

Ny Trafikksikkerhetsplan
for 2017-2022 ble vedtatt i
kommunestyremøtet12.12.2017og tiltak prioriteres og
gjennomføresi tråd med dennei 2018.
I 2017er blant annet montert nye Veirekkverklangs
Nyveiener montert og det er utført sikringstiltakved
busslommer.
Kommunens veinett er kartlagt, og veistandarder
«klassifisert»Det er ogsåforetatt en fotograferingav
hele veinettet.
Tiltaket ble utsatt til 2018 for å øke
gjennomføringskraftenpå andrevedtatte
investeringsprosjekter/tiltak.
Etableringav gang- og sykkelveikrever ny
reguleringsplaneller dispensasjonfra gjeldendeplan.
Det vil søkesom dispensasjonforutsatt enighetmed
grunneiereom nødvendiggrunnerverv.Det planlegges
tilbudsinnhentingfor konsulenti f eb. 2018.
Prosjekteringer planlagtmed oppstart våren 2018.
Det er etablert veibelysningi Nyveien.Armaturer i
Nøsterudveienog Mølleveiener oppgradert.
Det ble i løpet av høsten2017 inngått samarbeidmed
landskapsarkitektfor utarbeidelseav et skisseprosjekt
for oppgraderingav Knemstranda.Skisseprosjektetskal
inneholdeforslagtil trinnvis utbyggingmed
kostnadsoverslag
for hvert enkelt tiltak. I til leggskal
skisseprosjektetinneholdeforslagtil oppgraderingav
kyststieni området.
Tiltaket er sett i sammenhengmed «Temaplanfor
Friluftslivog rekreasjon»og Kyststirapport 2015,
utarbeidet av OslofjordensFriluftsråd.

23

BergerbanenForstøtningsmur

100 000

24

Bil Drift

350 000

25

Asfaltering

600 000

26

OppgraderingEikveien

300 000

27

OppgraderingEikdammen

250 000

28

OppgraderingSolbergdammen

200 000

29

Fjellbekkrennaoppstrøms
Ebbestadvannet

200 000

30

Intern Byggeledelse

800 000

Tiltaket er videreført til Kommuneplanenshandlingsdel
og budsjett 2018-2022.
Nødvendigevurdering/prosjekteringer gjennomført.
Ny forstøtningsmurmed granittblokkerer planlagt
oppsatt i løpet av våren 2018.
Gjennomført
Fjordgløttveien,Nordliveien,innerstedel av
Briskeveienog Fjellveiener asfaltert.
Planlagtetiltak vedørendeovervanner gjennomført.
Periodisktilsyn av Eikdammenble gjennomførti
august. Høsten2017ble det igangsattarbeid med
revurderingav Eikdammen.Rapportensom utarbeides
i forbindelsemed revurderingenskalgodkjennesav
NVE, flomberegningog revurderingferdigstillesderfor
først våren2018.
Periodisktilsyn ble gjennomførti august2017.Arbeidet
med flomberegningerav dammenei vassdragetog
revurderingav Solbergdammenigangsettesvinteren
2018og ferdigstillesvåren 2018.Pågrunn av sikkerhet
og fare for tilstopping ved flom, ble det gjennomført
nødvendigryddingav vegetasjonved Solbergdammen.
I forbindelsemed revurderingav Eikdammenble det
ogsåbestilt en kost/nytte vurdering av Fjellbekkrenna.
Dette arbeidet ferdigstillesvåren 2018og eventuelle
foreslåtte tiltak gjennomføresi løpet av 2018.
Interne kostnaderfor løpendeoppfølgningog
gjennomføring av kommunensinvesteringer.
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31

Løypemaskin

250 000

32

Branngaterog sentrum

1 000 000

33

OppgraderingsandsiloBrenna

200 000

34

UniversellUtforming

110 000

35

OppgraderingTangenskole

2 000 000

36

PåkostningerBygninger

1 200 000

37

Bil Eiendom

250 000

Størretiltak som er utført: oppgraderingav nødlyspå
Støabarnehageog oppgradering etter vannskadepå
gjenbruksstasjonen
Innkjøpt

38

OppgraderingSD

200 000

Utført

39

Tilfluktsrom

440 000

40

Nødstrømsaggr
egat Sykehjem

600 000

41

Oppgraderingheis Sykehjem

2 000 000

Utført. Prosjektethar omfattet innkjøp av og montering
av filter til kommunaletilfluk tsrom
Løsningog entreprenører valgt. Prosjektethar planlagt
oppstart i April 2018,med ferdigstillelsei Mai 2018.
Gjennomført

42

270 000

43

Flytt av høyspentkabelgjenbruksstasjon(Renovasjon)
HellumvannetDammer

44

KløftaDammer

50 000

50 000

Det ble gitt tilskudd kr. 500 000 til løypemaskin/
snøkanontil BergerIL jf. 2. tertial.
Følgendeer gjennomført:
Permanentstrømtilgangi Kirkeparkener etablert.
Prosjektet«Værså god, sitt» er gjennomført.Se
mer beskrivelseunder Prosjekt2A – Sentrum
Forskjønnelsei sentrum;innkjøp av kunstverket
ChromaticThrowesav kunstnerMarisaFerreira.
Endeligplasseringog fundamenteringgjenstårog
er overført til KHD 2018-2022.
Forprosjektfor branngateneog bytorget ble lagt
ut på anbud desember2017.Semer beskrivelse
under Prosjekt2A – Sentrum.
Somen del av prosjekt2B «Samlokalisering
av
offentlige publikumsrettedetjenester og frivillig
aktivitet i området Kinogården/SBV
er det lagt ut
på anbuddesember2017 et mulighetsstudie.Se
mer beskrivelseunder Prosjekt2A – Sentrum.
Alle midlene ble ikke brukt, ubenyttedemidler søkes
overført til 2018
Tiltaket er utført.
Det er utarbeidet en tiltaksplanog nedsatt en
arbeidsgruppefor universellutforming i 2017.Det er
gjennomførten rekke tiltak i kommunensformålsbyggi
2017,bl.a. lyddempendeplater på Fabrikkjordet,
automatiskdøråpnermed sensorpå Fabrikkjordetog
Svelvikungdomsskole,taktil merkingpå alle skolene,
teleslyngeog lydforsterkendeanleggpå Tømmerås
skole.
Arbeidenefor 2017 er utført.

Tiltaket ble utført i 2015.Kostnadenrefunderestil
SkagerakNett over tre år, 2016-2018.
Periodisktilsyn ble gjennomførti august2017.I
forbindelsemed revurderingav Eikdammenble det
ogsågjennomførten flomberegningav
Ebbestadvassdraget,
bl.a. Hellumvannetdammer.
Dette arbeidet ferdigstillesvåren 2018.Det er montert
manuellemålestaverog fareskilt, i ti lleggtil rydding av
vegetasjonpå og ved dammeni 2017.
Periodisktilsyn ble gjennomførti august2017.I
forbindelsemed revurderingav Eikdammenble det
ogsågjennomførten flomberegningav
Ebbestadvassdraget,
bl.a. Kløftadam. Det er montert
manuellemålestaverog fareskilt, i tillegg er det utført
ryddingav vegetasjonpå og ved dammeni
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45

SankedammenDammer

400 000

46

OppgraderingNett Vann

7 720 000

47

Sonevannmålere

100 000

48

SanereSlettaveien

1 000 000

49

SanereSkjønheimsområdet

100 000

50

360 000

51

Oppgraderingav ledningenetil
krisevannsforsyningen
OppgraderingNett Avløp

52

Utskiftingbil VA

350 000

53

Hovedplanvann og avløp

300 000

54

Gulvvaskemaskiner

150 000

55

150 000

58

Oppgraderingav utstyr på
kjøkken
Oppgraderingav utstyr i
kantinapå sykehjemmet
Planarbeidernye
reguleringsområder
Kommunalereguleringsplaner

500 000

59

Fotogrammetiskkartlegging

110 000

60

Forbedringav datasettet «FKBbygg»mot bygningspunkt

125 000

61

Forbedringav datasettet «FKBvegnett»

110 000

56
57

14 700 000

200 000
600 000

2017.Arbeidetmed å sikre adkomsttil dammener
påbegyntog ferdigstillesvåren2018.
Periodisktilsyn ble gjennomførti august2017.I
samarbeidmed vassdragsteknisk
ansvarligble det
vedtatt å montere digitale vannstandsmålerepå alle
dammenei vassdraget.Dette arbeidet ferdigstillesi
2018.Det er montert manuellemålestaverog fareskilt,
i tillegg er det utført ryddingav vegetasjonpå og ved
dammeni 2017.
Løpende.Investeringsmidlerdiverse
vannverksprosjekter:
-SaneringNyveienmed mer er ferdigstilt
-SaneringGrensegaten;prosjekteringigangsatt.Utføres
høst-17 og vår-18.
-PumpestasjonHavnevik;konkurransegrunnlag
er
utarbeidet. Selvearbeidet utføres i 2018
I samarbeidmed de øvrigeGVD-kommuneneer
arbeidet med kartleggeplasseringog inndelingav
forbrukssonerigangsatt,dette forventeså ferdigstillesi
2018.Dette medførerat arbeidet at etableringav
sonevannmålereer forsinket
Er i dialogmed beboernesom skaltilknytte seg
kommunaltavløpsnett.Kommunalkum og vannledning
planleggesoppgradertifm. beboernesprosjekt.
Ferdigstillesi 2017.
Mulighetsstudiefor saneringav avløpsanleggi området
er igangsatt, og vil ferdigstillesi 2018
Gjennomført.Oppgraderingengjør det enklereå
forsyneledningsnettetmed krisevannved behov.
Løpende.Investeringsmidlerdiverseavløpsprosjekter:
-SaneringNyveienmed mer er ferdigstilt
-SaneringGrensegaten;prosjekteringigangsatt.Utføres
høst-17 og vår-18.
-PumpestasjonHavnevik;konkurransegrunnlag
er
utarbeidet. Forventesferdigstilt høst-17
Utført
Arbeidetvil gjøresi forbindelsemed byggingenav ny
kommune,og i samarbeidmed Drammenog Nedre
Eiker.Tiltaket er innarbeideti KHD2018-2022
Er innkjøpt
Utført, blant annet varmevognertil bruk i fbm flytting
av måltider (bedret ressursutnyttelsen
)
Utføresi løpet av året
Behovetser ut til å væreendret og det er derfor ikke
sikkertat midlene vil bli benyttet fullt ut i 2017
Arbeidet er startet opp, men det er usikkertom det
ferdigstilles i 2017
Det ble gjennomførtflyfotografering6. og 7. mai.
Bildeneblir tilgjengeligefor Svelvikkommunejanuar
2018.
Det ble igangsattnoe arbeid, men det viste segå være
lite hensiktsmessigpå grunn av gamlekartdata.
Arbeidetvil gjenopptasnår nye kartdata (høsten2017)
og flyfoto (januar2018)foreligger
Utføresi løpet av året
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62

Nye skråbilder

110 000

63

OppgraderingSvelvikkirke

3 000 000

Dette er et fellesprosjektfor Vestfold,der det er brukt
mye tid på å avklaredeltagelseog finansieringfra flere
parter. Prosjektetvil trolig sluttføreshøsten2017.
Overføres3 gangerårlig.
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Fra folkefesten«StoltSvelviking»21.juni 2017.
To av korenefra «Det store korslaget»

RAPPORTERING - KOMMUNEPLANENSSAMFUNNSDEL
Tabellenvisermålenevedtatt i Kommuneplanenshandlingsdelog budsjett for 2017.
Trafikklysmetodenbenyttesfor rapporteringav i hvilkengrad måleneer nådd;
= målet er nådd
= er delvisgjennomførteller under arbeid
= målet er ikke nådd

Planprosesser
er en av strategienesom kan benyttesi arbeidet med å nå valgtemål. Planstrategien
viser en oversiktover hvilke planer som er sentralei periodenog hvordandisseforholder segtil
kommunensplansystem.

Kommunensplansystem

Kriterier:
Skalbyggepå målenei kommuneplanen
og angipolitisk retningsvalgog viktige
strategiereller værepolitiske
strategidokumenter
Må gjeldefor kommunens
myndighetsområde/ et område vi kan
påvirke

Kommuneplanenssamfunnsdel

Temaplan/
kommunedelplan

Kommuneplanens
arealdel

Kommuneplanens
handlingsdel

(områdeplan/detaljplan)

Skalbestillesog behandlespolitisk
Må ha et målbart handlingsprogrammed
tidsperspektiv
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Reguleringsplan

PLANSTRATEGI
Planprosesser
er en av strategienesom kan benyttesi arbeidet med å nå valgtemål. Planstrategien
viser en oversiktover hvilke planer som er sentralei periodenog hvordandisseforholder segtil
kommunensplansystem.
Nr

Planoppgave

Ansvar

Status

Kommuneplan
3
4

Kommuneplanensarealdel
Revideringav bestemmelsene
Kommuneplanenshandlingsdel– med
årsbudsjett
Årlig rullering.

Tema- og kommunedelplaner
5
6
7

8
9

Beredskapsplan
med tilhørende ROSanalyse
Handlingsprogramrulleresårlig
Kommunikasjonsstrategi
Handlingsprogramrulleresårlig
Boligsosialhandlingsplan(revideres)
Handlingsprogramrulleresårlig

Trafikksikkerhetsplan
2013-2016
(revideres)
Handlingsprogramrulleresårlig
Temaplanfor friluftsliv og rekreasjon(ny)
utarbeidesav Oppgaveutvalg
Handlingsprogramrulleresårlig

Rådmann
Rådmann

Ansvar

Status

Tekniske
tjenester

Er gjennomført.

Rådmann

Ble vedtatt av kommunestyreti desember(sak
62/17)
«Grunnlagfor Boligsosialtarbeid»ble vedtatt i
kommunestyreti 2016 (sak82/16). Denneble
laget for å sikrehandlingskraftinnen
boligsosialtarbeid. Det vurderesnå at dennevil
kunneivareta nødvendigetiltak fram til
kommunesammenslåing,
og at det derfor ikke
vil værehensiktsmessigå lageen boligsosial
handlingsplan
Planenble vedtatt av kommunestyreti
desember(sak67/17)

Helseog
omsorg

Tekniske
tjenester
Tekniske
tjenester

10

Kultur- og utviklingsstrategi
Handlingsprogramrulleresårlig

Kultur og
byutvikling

13

Antikorrupsjonsplan
Handlingsprogramrulleresårlig

Rådmann

14

Underarbeid

Planenble vedtatt av kommunestyreti oktober
(sak42/17). Tiltak er innarbeideti
Kommuneplanenshandlingsdelog budsjett
2018-2022.Noen av tiltakene krever ytterligere
forankring,derfor vil planensendespå høring
til berørte i 2018
Ble vedtatt av kommunestyreti desember(sak
61/17). Tiltak er innarbeideti
Kommuneplanenshandlingsdelog budsjett
2018-2022.
Planenble vedtatt av kommunestyreti
desember.Tiltak i hht. handlingsplanen
iverksettesi 2018og 2019.

Reguleringsplaner
– Kommunensplaner

Ansvar

Status

Reguleringsplan
for Berger,Fossekleiva.
Formål:Endringav reguleringsplanfor
tydeligerebestemmelserfor kombinert
formål næring/bolig

Tekniske
tjenester

Det er gjort en vurderingav reguleringsplanen
for Fossekleivaog kommunedelplanfor Berger.
Det vil utarbeidesdetaljreguleringfor
Fossekleivai 2018, samt at det utarbeides
områdereguleringfor Bergeri 2018 og 2019
(oppstarti løpet av 2. kvartal 2018)
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M ÅL,STRATEGI
EROGTILTAK
VEKSTOGUTVIKLING
1
1.1

1.1.1

Samfunnsmål:Økt og balansert befolkningsvekst
Tilretteleggefor økt boligbyggingi
tettstedene Nesbygda,Berger,
Ebbestad/Mariåsog i sentrum
Behovetfor rekkefølgepå
boligområderer vurdert (ut i fra
kapasitetog investeringsbehov)

2
2.1

Ansvar
Tekniske
tjenester

Status
Gjennomføresi løpet av året. Virkemiddelvil
vurderes.

Samfunnsmål:Svelvikskal være attraktivt som bosted og besøksmål
Prioritere Svelviksentrum som levendemøteplass+ ta vare på viktige kvaliteter i eksisterendeområder + bruke
kulturarven som ressursi stedsutviklingen+ synliggjøre,bevare og videreutvikle Svelvikssæregenheterknyttet
til sentrum

2 A Sentrum
Ansvar:Teknisketjenesteri samarbeidmed Kultur og byutvikling

Resultatmål2017
Branngater:Det tilgjengeliggjøresog realiseresen
branngateårlig i perioden.Branngateneskalsette
ord på Svelvik,lys på Svelvikog strøm på Svelvik
(jf. rapport fra LINKlandskapsarkitekter).
Branngateneskalogsåsikre tilgangentil og
invitere til opplevelserved Strømmen.
BranngateB ferdigstilles.
BranngateE (Doktorparken)vil ha temaet
«Doktorenspark»;mitt skip er lastet med –
legendeplanter fra fjern og nær.
Branngata/parkenvil by på
aktiviteter/happeningersom forberedelsetil
oppgradering.

Kirkeparken:Etablerepermanentstrømtilgang
Gjennomføretemporære
installasjoner/aktiviteterminst to ganger,som
skalskapebevissthetom sentrumsgater og rom –
nye fortellinger, herigjennomutnytte restarealer

Igangsetteprosjektet ”Vær så god sitt!” (søke
støtte og samarbeidmed KORO,kunst i offentlig
rom, for innkjøpav en skulptur årlig som kan
sittes og klatrespå)

Status
Tiltaket er under planlegging/utredning.
Intensjonenmed å oppgraderebranngateneer å bedre
tilgjengelighetenmellom Storgataog strømmen.Branngatene
skalværeen naturlig og attraktiv oppholdsarealog del av
sentrumsveinett for gående. Det krevertilstrekkeligkvalitet
og innhold i branngatene. For å sikredette ble forprosjekt for
branngatenelagt ut på anbuddesember.Forprosjektetvil
avklarehva som skalgjøresog hvordan,i den enkelte
branngate. Det forventesat dette ogsåvil bidra positivt i
framdriften av gjennomføringen.Forprosjektetvil væreferdig
1.juni 2018.
Tiltaket er videreført i Kommuneplanenshandlingsdelog
budsjett 2018-2022.BranngateB og branngateE realiseresi
2018.
Tiltaket er gjennomført.
Temporæreinstallasjoner/aktivitetersom er gjennomførti
2017:
Kirkeparkenfra 1.juni: «Trådersom binder sammen»
Verk hvor småog store, ungeog gamleble engasjert
(samarbeidmed valgfagSvelvikungdomsskole,
Frivilligsentralen,innbyggereog andre)Ble flyttet til
Fossekleivai forbindelsemed KunstRett Vest
Kirkeparken29.juni: «Rullendeengler»med dansereog
med minikonserti kirken. Samarbeidmed
Vestfoldfestspilleneog CecilieSchilling.
Sommerskulptureri sentrum
KOROgavavslagpå søknadog prosjektet ble nedskalertslik
at det kunnefinansieresinnenfor gjeldenebudsjett.
Tiltaket er gjennomført.Prosessener beskrevetunder.
Svelvikkommunebesluttet å gå til innkjøpav den skulpturelle
sitteplassen«Kilder»av kunstnerKristinWexelsenGoksøyr.
Endeligplasseringog pris avklaresi 2018.
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Innkjøpav benkertil sentrum

Gjennomført

Beplantingi sentrum

Gjennomført

Etablereskatepark(noen elementer)

Ungdommenskommunestyre(UKS)har gitt tilbakemelding
om at de ikke ønskerå etablereenkelte elementer,men vil
avventetil et helhetlig skateanleggkan bygges.De ønsker
skateparkenbyggetved Strømmbanen.Vil sesi sammenheng
med utarbeidingav uteområdet for Tømmerås
skole/ungdomsskolen
.
Tilskuddtil UKSfra DNBer innvilget overført til 2018.
Storeorganisatoriskeendringergjorde at dagligdrift og de
mest nødvendigeoppgaverble prioritert. Det ble derfor ikke
utarbeidet en årlig aktivitetsplanfor sentrum,men Svelvik
kommunehar vært synligpå flere arrangementeri sentrum.
Tiltaket videreførestil KHD2018-2022.

Utarbeideårlig aktivitetsplanfor sentrum i
samarbeidmed næringslivet,foreninger/lagog
andre

Vær så god, sitt!
Svelvikkommuneønsketskulpturellesitteplassersom stimulerer til lek og bevegelse,nysgjerrighet
og opplevelse.Våren2017ble det utlyst en idekonkurranse.Det kom inn 51 ulike forslagav 39
kunstnere,og 6 av kunstnernefikk kr. 10.000til å videreutvikleprosjektettil skissemodell.Modellene
ble vist på Fossekleivakultursenterog Bergermuseumunder KunstRett Vest.Etter dette ble
modelleneflyttet til Borgertorgetder innbyggerei en to ukersperiode kunnekommemed innspill til
hvilke modell de likte best og forslagt il plassering.Barnfra 4.-7. trinn fra Tangenskoleog Tømmerås
skoleble invitert til å høre kunstnernefortelle om de ulike modellenesamt gi sin tilbakemelding.

Illustrasjon: Sitteskulpturen«Kilder»av kunstnerKristinWexelsenGoksøyrkan gi assosiasjonertil vann og hav, og til
natur/botanikk/hage,liv og vekst.Denhar en form som kan minneom forenkledeblomsterkronereller skjell.
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2 B Prosj ekt ” Samlokalisering av offentlige publikumsrettede tjenester og frivillig
aktivitet i området Kinogården/SB V og Storgata 55”
Ansvar:Kultur og byutviklingi samarbeidmed Teknisketjenester

Resultatmål2017
Forprosjekt;
Beskrivelseav innhold, samlokaliseringog
driftsform
Konkreteforslagtil utforming av byggeneog
omgivelsene
Oversiktover drift - og investeringsbehov
Oversiktover arealeffektivisering

Status
Arbeidet ble intensiverthøsten2017.
Kommunestyrevedtok mandatog opprettet et eget
oppgaveutvalgfor «ByhusetSvelvik»i oktober.
Somen del av arbeidet med «Byhuset»ble det i desember
lagt ut på anbudet mulighetsstudiesom skaldefinere
funksjonskrav,gi en beskrivelseav innhold, samlokalisering
og driftsform, foreslåromprogramsamt inneholdetre ulike
ideskisser.Arbeidet med mulighetsstudievil følge
oppgaveutvalget«Byhuset»sitt arbeid og være ferdig 1. juni
2018.
Tidligeregjennomførtkartleggingav hvilke offentlige
tjenester som kan væreaktuellefor samlokaliseringble
gjennomgåttpå nytt, og arbeidet med forankringog nye
innspill fra organisasjonenble startet.
Foreløpiginvesteringsbehovble ivaretatt i forbindelsemed
Kommuneplanenshandlingsdelog budsjett 2018-2022.

2.2

Synliggjøre,bevare og videreutvikle Fossekleivaog Bergerkulturmiljø

2 C Fossekleiva og Berger kulturmiljø
Ansvar:Teknisketjenesteri samarbeidmed Kultur og byutvikling
Resultatmål2017
Gjennomførebygningsmessige
arbeider;varme
og ventilasjon,samt universellutformet
inngangsparti
Gjennomføretverrkunstnerisk
sommerprosjekt“Produksjon!”med lokale,
nasjonaleog internasjonalekunstnere

Gjennomførehovedutstillingentil «KunstRett
Vest»
Gjennomføre«Figuri Fossekleiva»(FiF)med
nasjonaleog internasjonalegjestespill,utstilling,
workshops

Status

Gjennomført,kun justeringerog formell overtakelsegjenstår

Sommerutstillingen «Produksjon» åpnet 17. juni. Den var
inspirert av sted og historie, og besto av maleri, installasjon,
tegning,tekstil, multimediaog sanseromfor barn. Kunstnerne
som deltok var Berit Myrvold, Mugetuft, Inger Garborg
Amundsen,VisionMechanics,JoannaMagierecka,Margrethe
Ulvik, KikkiHovlandog RuniLangum.
41%økningi besøkstalli forhold til 2016
Er gjennomført.Senærmerebeskrivelseunder
Festivalenble gjennomførtfor annengang, 11.-15.oktober.
Det ble vist 9 forestillingerog holdt tre workshops.
Forestillingenekom fra Canada,Storbritannia,Nederlandog
Norge.FiFhar mottatt Regionaleutviklingsmidlerfra Vestfold
fylkeskommunefor to nye år; 2018 og 2019.
Glimt fra årets festival:
https://www.youtube.com/watch?v=vrNtkICVATg
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Gjennomføretverrfagligprosjekt omkring
samfunnsaktuelttema

Gjennomføreukentligekunstverkstedfor barn –
«Fossekleiva
for kids»

GjennomføreLitterær festaften i samarbeidmed
Litteraturukai Vestfold,og bibliotekenei Sande
og Svelvik
Fortsetteå styrke driften med utstillingstekniske
og scenetekniskenye løsninger/utstyr

Lagekonseptfor utvikling av Bergerkulturmiljø –
brygge,Nedre fabrikker (innhold),kultursti

Novemberprosjektetgjennomføresårlig og vil sette
samfunnsaktuelletemaer på dagsordenog invitere til
opplevelser,debatt og deltakelse.
Med «Gjenbruk» som tema ble den første utgavenav
Novemberprosjektetgjennomført11.-20.november, i
samarbeidmed Fritt Ord, NOAH,Frivilligsentralenm.fl.
Påprogrammetsto redesignverksteder,foredrag,utstillinger
og en teaterforestilling.
Temai 2018blir “Utenforskap”
«Fossekleiva
for kids»er kunstverkstedfor barn under
veiledningog inspirasjonav profesjonellekunstnere.Det ble
arrangertkunstverkstederhver søndagi sommersesongen
,
samt i forbindelsemed Kunstrett vest, Figurteaterfestivalen
og Novemberprosjektet.Dette utgjorde tilsammen14
kunstverksteder, hvorav10 i sommersesongen.93 barn i
alderen2-14 år har deltatt.
Det ble ikke gjennomførtLitterær festaften,men tre
forfattertreff er arrangerti Fossekleiva:LarsSaabye
Christensen(Buicken), ThomasHorne (Kunstenå ikke kaste
maten) og GyridAxeØvsteng(Papirfly)
Investeringsplanfor tekniskutstyr er nestenfullført i år takket
væretilskudd fra Sparebankstiftelsen
og Kulturrådet, i tillegg
til avsatteinvesteringsmidlerkr. 600.000. Midlene er blant
annet benyttet til utstilling- og scenetekniskutstyr,
opphengsskinner,spotter, trosseriggog flere lyskastere.Det
gjenstårnoe investeringertil å ferdigstille trosseriggen.Dette
gjøresvåren 2018.
Det er utarbeidet et skisseforslag,men det er behovfor å
innhente utfyllende kompetanseinnen kulturarv og
kulturmiljø før konseptetferdigstilles.Tiltaket er videreført i
KHD2018-2022.

FOSSEKLEIVA
KULTURSENTER
Fossekleivakultursentersamarbeidermed Bergermuseumgjennomkonseptet«Der historie og
samtid møtes».Besøkendehar en dør inn til flere opplevelser,og det samarbeidesom butikk, cafe og
informasjon,samt programog innhold. Fossekleivakultursenter og Bergermuseumsatte ny
publikumsrekordmed 11.135besøkendei 2017 – mer enn dobbelt så mangesom i 2016.
Fossekleivakultursenterog Bergermuseumgjennomførte55 enkeltarrangementeri tillegg til
utstillingeneinnenfor 88 åpningsdager.Det ble gjennomført ytterligere 35 enkeltarrangementer
utenom programmet(møter, omvisningero.l.). Det ble til sammenskaffet kr.1.107.200,- kroner i
eksternfinansieringtil investeringerog prosjekter.

Det var i 2017ca.1,75årsverkknyttet til Fossekleivakultursenter:Dagligleder (100%),helårsvert20%
plussenkelttimer og sommerverterpå timebasis.I tillegg leiesdet inn tekniker ved
enkeltarrangementer.
Førstehalvår2017var preget av at byggetble ferdigstilt med oppvarmingog ventilasjon,samt nytt
inngangsparti.Byggeter nå klart for helårsdrift fra januar 2018,og det er laget et årshjulfor driften,
som vil romme et mangfoldav aktiviteter og muligheter (er beskreveti KHD2018-2022)
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CaféJebsenhar fått ny innredningog det er byggetny
disk for informasjonog salg.Det ble inngått kontrakt med
nye driver av CaféJebsen– det er nå Vitamat som driver
kaféen,noe som fungerersvært godt.
Fossekleivakultursenterønskerå bidra og være synlig
ogsåutenfor Fossekleiva,og ga derfor en kammerkonsert
i gavetil Svelviksykehjem,skapteet sanse- og
aktivitetsområdepå sykehjemmeti samarbeid med
Eikveiensvenner,og arrangertekonsert og danseopptrinni og utenfor Svelvikkirke i anledning
Vestfoldfestspillene.Fossekleivakultursentervar ogsåaktiv medspillertil “Tråder som binder
sammen– interaktiv installasjonforan Svelvikkirke og senerei Fossekleiva,i samarbeidmed Kunst
rett vest, samt Rusketuri Svelviki samarbeidemed Frivilligsentralen.
Produksjonav Bergerpledd
Høiesluttet å produsereBergerpleddi 2015.Årets sommerutstilling
«Produksjon»gavinspirasjontil å sette i gangny produksjon.Fossekleiva
kultursenterog Bergermuseumsatte i gangny produksjonav Bergerpledd
hos KlippanSaulei Litauen, som kjøpte maskiner fra Bergernår
produksjonenble lagt ned i 2003.Valgav mønstervar basert på et av de
ikoniskemønstrenefra samlingen.Ny pleddserie, med nye mønster,er
planlagtfor 2018.
Kunst Rett Vest (KRV)med hovedutstilling i Fossekleivaog på Berger
KRVer Norgesstørsteregionalesatsningpå billedkunstog kunsthåndverk– en kunstrundei 15
kommunervest for Oslo.KRVble arrangerti perioden7.-24. septemberog Svelvikvar vertskommune
for årets hovedutstilling,slik som i 2014. Kunstnernetil årets KRVble oppfordret til å lageuteverk,
med inspirasjonfra Berger. Dette skaptestor interesseog 14 uteverk ble antatt (bilder av uteverk ble
brukt i 2.tertial 2017)

Bilder:«Nøste»av LiseWulff og «ChromaticThrows»av Marisa Ferreiras
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Aktiviteter under KRV:
Åpningav KunstRett Vesti Fossekleivamed forestillingrundt dammen– med den japanske
«Butoh»-legendenAstushiTakanushiog kompaniet«Eyeof Tree»
«Fossekleivafor Kids»; bygde skulpturerav plast sammenmed kunstnerneInger Garborg
Amundsenog Steinar Kaarstein
«Å formidle og engasjeregjennomkunst» – kunstnersamtalemed LiseWulff
«PustePause
» – morgenyogablant kunstverkene
Performancemed JohannaZwaiginne i Fossekleivakultursenter.
Omvisningpå polski fellesutstillingen– et tilbud til den størsteinnvandrergruppeni Svelvik.
«Kunstog historie» – vandringfra Bergerkirke, via brygga til Fossekleiva
, med Bergerhistorieog
presentasjonav uteverkene– i samarbeidmed Bergerhistorielag
«Submission2» - Performancei TobbeMalms hval på stranda i Bergerbukta.
Stunttegningmed RuniLangumved fosseni Fossekleiva.
«Kunstog livsmestring» – foredragi samarbeidemed HelseFremog Nasjonaltkompetansesenter
for kultur
Presentasjonav vinnerutkastenetil «Værså god, sitt», og møte med kunstnerne
«Ensmakav Berger» i samarbeidmed Bergermuseum
«Vesen(er)» - Utendørsperformancemed dansekunstnerInger-ReidunOlsen
Omvisingi Bergerkirke
I tillegg ble det tilrettelagt for møter og omvisningeri utstillingen.
Svelvikkommunehar så gått til innkjøpav ett av uteverkene;MarisaFerreirasverk med tittel
«ChromaticThrows»(sebilde på forrige side). Verketsuttrykk viserblant annet til Fossekleiva/Berger
tekstilindustrihistorie,med veven,tråden og fargenesom inspirasjon.Verket står midlertidig plassert
ved endenav dammenved Fossekleiva.Verketfår sin permanenteplasseringi 2018.
«PlastRett Vest» var et sideprosjekttil KRV,hvor hensiktenvar å sette fokus på samfunnsproblemetplast. Prosjektetskapteengasjementog oppmerksomhet gjennomå bruke kunstneriskevirkemidler;
Rusketuri Svelvikble igangsattmed besøkav kunst- og aksjonsgruppaGuerillaPlastic
Movement.Flere av verkenetil gruppaskunstnerPippipFerner, som ble vist på fellesutstillingen,
var laget av søppelfunnet på strendenei Svelvikunder denneopprydningsaksjonen.
Det ble arrangerthashtag-kampanjebåde#plastrettvestog #rusketurisvelvikmed premie.
PippipFernervant åretsKRV-pris, dennegangenkalt Plastrettvestpris– for sin enestående
innsatsmot plastforsøpling, gjennomkunstneriskeog aksjonistiskevirkemidler.Premienvar en
utstillingsperiodei Fossekleiva.
Sværtmangekommunerdeltok med egnesideprosjekterunder #plastrettvest,og prosjektet
videreføres.
Andre aktiviteter og arrangementer
Enkeltarrangementergjennomsommeren:«Trio Saga» med kammermusikkkonsert,«Artist
talks»med Berit Myrvold og KikkiHovland,«Campingkvinderne
» og «Rullendeengle» i
samarbeidmed Vestfoldfestspillene,«Enannerledesomvisning» med sommerensgjestekunstner
JoannaMagierecka,«Moderne tider» (CharlieChaplin)en stumfilmkonsertmed spanske
Kaspervek,«Femdrager» med jazzkonsert.
Hver 14.dagi sommersesongen
var det ny salgsutstillingpå kaféveggene;Marit Wiklund,Kikki
Hovland,Helle Bingen,og JørgenHaarstad.
«KunstCamp
» - Fire unge,nordiskekunstneremøttes i Fossekleivakultursenter i fem dagerfor å
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arbeidesammen.Resultatetble en miniutstilling.
«Pustepause
» - Morgenyogai utstillingenmed Margot Pianowska
, 6 ganger.
«Rekyl» - Heddaprisbelønnetgjesteforestillingfra TeaterInnlandet/Nordlandteater/Aarflot
produksjoner.
«Mørketidsfest» sistesøndagi november- Julemarkedmed åpneverkstederog lokal mat.
«Ultimatum» - Endokumentarforestilling,i samarbeidmed Svelvikhuset.
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2.3
2.3.1

Synliggjøre,bevare og videreutvikle
Svelvikssæregenheter
Omdømmeprosjekt”Omdømme,læring
og feiring 2017”:
Kommuneplanmelding
2013 – 2016
er utarbeidet

Ansvar

Status

Rådmann

Arbeidet begyntesom en evalueringav
samfunnsdelen.Etter hvert har
kommuneplanmeldingenblitt en prosessfor
politisk og administrativledelse,knyttet til
bevisstgjøringog læringfra reisenvi har vært
igjennomde siste4 årene.Prosessenhar
forsinket leveringen,men ansessom verdifull
læringsom kan tas med inn i byggingenav ny
kommune.Kommuneplanmeldinga
ferdigstilles
i 2018.

Forskjønningstiltak«Kunstog
Grønt»er gjennomført

Tekniske
tj enester

Mer beplantning,plasseringav skulpturerpå
steder det ønskesbevissthetom, synliggjøring
av geologiskeskuringsstriperlangsNyveien,
sommerskulptureri sentrum,utplasseringav
kunstverkfra KunstRett Vest

Folkefesten«Stolt Svelviking»er
gjennomført

Kultur og
byutvikling

Folkefestenble arrangert21.juni i strålendesol.
Det var svært vellykket! Bakgrunnenfor festen
var oppstartenav den store endrings- og
omstillingsprosess
i Svelvik våren 2013.Det
ville bli en stor og vanskeligjobb og rådmannen
inviterte allerededa alle ansattetil å feire
innsatsenog datoen ble satt 4 år frem i tid, til
21. juni 2017.Kommunestyretvedtok i
desember2016 at arrangementetogsåskulle
væreen folkefestfor alle innbyggere.
Dagenstartet med ansattfestpå Batteriøya,
med besøkav fylkesmanneni Vestfoldog
ordfører i Drammen.Det ble en flott feiring ute
på Batteriøya,med gladeansatte,god mat og
drikke, hyggeligstemning,godeord og flotte
opptredener.FraBatteriøyagikk det prosesjon
med korpstil innbyggerfestenved Juve.Her ble
det servert kaketil alle, og fire kor, med
Svelvikingeri alle aldre, konkurrerte i «Det
StoreKorslaget».
Arrangementetvar et gedigent«spleiselag
»,
hvor store og småbidro til at dette ble en
storslagenfeiring, med og for mangestolte
svelvikinger.TUSENTAKK!

2.3.2

Oppgaveutvalg:Omdømmeprosjekt
«Svelvik2020»

Rådmann

2.3.3

Områder/arealerfor ønsketutvikling i
Svelviker sikret. Det gjelder:
Bergerbrygge
NedreFabrikker
SvelvikBrygge
Storgt.55
Turistinformasjontilbys i samarbeidmed
næringslivet

Tekniske
tjenester

2.3.4

Kultur og
byutvikling
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Alle helsidesbilder i dette dokumenteter fra
folkefesten«Stolt Svelviking»
Sluttrapport fra Oppgaveutvalgeter overlevert
Formannskapet.
Tiltak fremmet i sluttrapporten,er innarbeideti
kommuneplanenshandlingsdel2018-2022.
For å sikreønsketutvikling i Svelvik,vil
oppfølgningav blant annet gjeldende
reguleringsplanerværeviktig.
Andrevirkemidlervurderesforeløpigikke.

Informasjonom Svelviktilbys gjennomavtale
med Svelvikportalen.Nye brosjyrer om Svelvik

er utarbeidet, på norsk og engelsk.Nettsiden
VisitSvelviker opprettet. Tilbud vil utvikles
videre, og sesi sammenhengmed Byhuset.

3

Samfunnsmål:Svelvikskal være attraktivt for næringsvirksomhet
Ansvar

Status
Reguleringsplanarbeidet
er utsatt i påvente av
overordnedebeslutninger.Nye forslager under
utarbeidelseog vil leggesut til høringi 2018.
Visertil oversikt under

3.1

Fortsettearbeidet for Fv 319

Tekniske
tj enester

3.2

Svelvikkommunebidrar/deltar i
Næringsrådetsprosjekter jf Strategisk
Næringsplan
Tidevannskraft;Testingi Strømmen
gjennomføresog organiseringav videre
prosjekt avklares

Tekniske
tj enester

For å få økt fokus og utvikling på
GrunnaneNæringsparktar Svelvik
kommuneog nedsetteren arbeidsgruppe
som har som mål å levereet anbefalt
forslagog framdriftsplantil FSK/KST
senest1.tertialrapport 2017.Gruppakan
beståav 2 politikere, 2 fra Svelvik
kommuneog 2 representanteroppnevnt
fra SvelvikNæringsråd

Tekniske
tjenester

3.3

3.4
(nytt
pkt)

Tekniske
tjenester
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Testingog forprosjekt er gjennomførtog
avsluttet. Mulig videreføringav prosjektet er
vurdert gjennom2017 uten endeligavklaring.
Videreavklaringervurderesi 2018 i samarbeid
med private initiativtakere
Tiltak for å få i gangutvikling av
næringsområdetpå Grunnaneer innarbeideti
Kommuneplanenshandlingsdel2018-2022

Strategisknæringsplan
Status
Profilering,omdømmebyggingog kommunikasjon
Svelvikkommunebidrar med veiledningom hvordan
den visuelleprofilen kan/bør benyttes
Svelvikkommunehar vedtatt å etablereet
omdømmeprosjektfor 2017,samt å etablereet
oppgaveutvalgfor omdømmearbeidet«Svelvik2020».
Svelvikkommunevil invitere næringsrådet til å bidra
inn i beggearbeidene
Lyssettingog maritimt inspirert skilting
Svelvikkommunevil avklaresinebidrag i det enkelte
prosjekti dialog med næringsrådet
Svelvikkommuneønskerå delta i oppstartenav
prosjektenefor å bidra med informasjonom regelverk
for skilting og å diskuteremuligheter,samt behandle
forslag før gjennomføring
Fremtidsrettedenæringer
Maritim næring:
Svelvikkommuneønskermaritime næringer
velkommen,innenforde arealformålog rammer som
foreligger.
Maritim næringkan inngå somtema i "First Tuesday"
(Prosjekt15A «Lokaldemo
krati»)
Temaetsettespå dagsordeni samarbeidsmøtene
mellom næringsrådetog ordfører/rådmann
Frukt og bær:
Svelvikkommunevil sette tema på dagsordeni
samarbeidsmøtene
mellom næringsrådetog
ordfører/rådmann
Forsterkesamhandlingenmed en proaktiv,
løsningsorientertkommune
Svelvikkommunearbeidermålrettet for å yte best
mulig servicetil våre innbyggereog
tjenestemottakere,i tråd med lov- og avtaleverk.
Svelvikkommunevil sette tema på dagsordeni
møtenemellom næringsrådetog ordfører/rådmann
Ny Svelvikvei
Svelvikkommunehar vært og vil fortsatt væreaktiv
pådriveri arbeidetmed ny Svelvikvei(jf samfunnsmål
3.1). P.t avhengervidereframdrift av politisk
prioritering (Buskerudpakke
2)
Bytorg/ Uterom / SBVkinogården
Bytorg: Svelvikkommunevil delta i arbeidsgruppenda
Kirkeparkener kommunenseiendomog det tilligger
kommunenet ansvarfor å sikreivaretakelseav de
ulike brukerne/interessene

Uterom: Svelvikkommuneønskerinitiativ og bidrag
f ra SvelvikNæringsrådvelkommen
SBV/Kinogåren:Svelvikkommunevil involvereSvelvik
Næringsrådi arbeidet,sammenmed andreforeninger
Veksti handelog næring
Svelvikkommuneleggertil rette for næringsutvikling
jf. vedtatte planer

Er gjennomført
JanTrygveJensendeltok fra næringsliveti Svelvik

Kommunenog næringsrådeter i dialogvedørendedette
Det er foreløpigikke mottatt noen henvendelserfra Svelvik
Næringsråd

Ingenmaritime næringerhar bedt om bistand fra Svelvik
kommunei perioden
Det foreliggerforeløpigingenkonkrete planer

Punktetsettespå agendaentil samarbeidsmøtene

Kontinuerlig arbeid

Er på dagsorden

Visertil pkt 3.1. under Samfunnsmål

Svelvikkommunehar tidligere avventetinitiativ fra Svelvik
Næringsrådi fht utvikling av bytorget, da detvar næringsrådet
som for noen år sidentok initiativ til å ville utvikle området.
For å sikreframdrift i planenesom ble lagt den gang,har
Svelvikkommunenå valgt å overta initiativet. I desemberble
det derfor lagt ut på Doffin et forprosjekt for bytorget, som vil
væreferdig innen 1.juni 2018.

Det er opprettet et oppgaveutvalgfor «ByhusetSvelvik»,som
vil involverebådenæringslivetog foreningeri arbeidet.
Punktetsettespå agendaentil samarbeidsmøtene
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Temaetsettespå dagsordeni samarbeidsmøtene
mellom næringsrådetog ordfører/rådmann
Nye gjestebrygger
Svelvikkommunevil vurderemuligheterfor
realiseringav tiltaket i samarbeidmed Svelvik
Næringsråd

SvelvikNæringsråder orientert om Svelvikkommunes
prioriteringer i KHD2018-2022. Prosessmed forstudie og
reguleringsarbeid,for området fra dampskipskaiatil
Doktorparken,er startet opp, og vil videreføresi 2018.

Vurdering av satsningsområdetVekstog utvikling
Fossekleivakultursenterog Bergermuseumhar god utvikling. TilbudetFossekleivakultursenterog
Bergermuseumbyr på er bredt og svært profesjonelt,det setter Svelvikpå kartet.
Andre satsningsområderinnenfor området vekstog utvikling har de sisteåreneofte blitt forsinket,
utsatt eller mangletønsket/planlagtfremdrift. Det har vært forsøkt mangevirkemidlerog tiltak for å
løsedenne utfordringen,uten at det har hatt ønsketeller tilstrekkeligeffekt. Sårbarheten skyldesi
hovedsakat tjenestenesom har ansvaretfor området har relativt få ansattei fht breddenav
oppgaversom skalløses,og at dissegjerne har spisskompetanse
innenfor eget ansvars-/fagområde
og lokal kjennskapsom kan væreav stor betydningfor effektivitet og framdrift, og er avhengigav
enkeltpersoner. Dette innebærerat småendringeri bemanningenvil kunne ha store konsekvenser
,
slik vi har erfart. Opplæringav nye/andrevil ta tid og kompetansenmå i noen tilfeller byggesopp
helt på nytt. Dette tar ogsåtid.
I tillegg til utviklingsoppgavermå den dagligedriften ivaretas.
Det fagligegrunnlagetfor gjennomføringer lagt, økonomier avklart,men den personalmessige
sårbarhetenhar vært og er fortsatt stor.
Ambisjoneneinnenfor vekstog utvikling er høye, og det vil igangsettesytterligere tiltak for å
redusereden personalmessige
sårbarheten:
Omorganisering;fordeling av driftsoppgaverpå flere tjenester, slik at noen ressurserdedikerestil
investeringsprosjekter
Kompetanseheving
av medarbeidere
Økt kapasitetgjennomnye stillinger og endredearbeidsmåter
Økt samarbeidinternt og med eksterneaktører

67

KLIMAOGMILJØ

4

Samfunnsmål:Reduserebehovet for bilkjøring
Ansvar

Status
For det kommunaleveinettet leggestiltak inn i
fremtidige oppgraderings
- og
trafikksikkerhetsplaner.
Mangeav kommunensbussholdeplasser
ligger
på det fylkeskommunaleveinettet og tiltaket vil
søkesutført i samarbeidmed fylkeskommunen.
Gjennomførtfor hjemmetjenesten.
Prosjekteringav ladepunkterpå
parkeringsplassen
ved samfunnshuseter
igangsattog tiltaket ferdigstilles2. tertial 2018.
6 månedersprøveordninger etablert med
oppstart i desember.Ordningenvil evalueres
etter 6 måneder.Kommunestyrethar stilt
kommunalgaranti for evt underskudd.

4.1.2

I samarbeidmed veieier Vestfold
Fylkeskommuneog i egenregipå
kommunaleveier er det bedret lyssetting
av bussholdeplasser
og fotgjengerfelt
som benyttesav skolebarn

Tekniske
tjenester

4.1.4

Svelvikhar flere ladestasjonerfor elbiler; Utredning

Tekniske
tjenester

4.1.5
(nytt
pkt)

Etableringav nattbussmellom Drammen
og Svelviki helgene,og om nødvendig
stille kommunalgaranti.
Tiltaket gjennomføresi 2017.

Tekniske
tjenester

5
5.1

5.1.2

6

Samfunnsmål:Byggemer klima og miljøvennlig
Reduserebruken av energi og
tilrettelegge for effektiv utnyttelse av
fornybare og lokale energikilder
Det er foretatt arealeffektiviseringav
kommunalebyggog eiendommer:
1. Oversiktover kommunensbyggog
eiendommer,og arealbruken

Ansvar

Tekniske
tj enester

Status

Gjennomført.

Samfunnsmål:Forvalte spesieltverdifulle arealer og naturressurserpå en bærekraftig måte
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LEVEKÅR

7
7.1
7.1.1

Samfunnsmål:FlereSvelvikingerhar god helselenger
Leggetil rette for fysiskaktivitet og
helsefremmendetiltak
Arbeidefor en avtale om oppgradering
av lysløypepå Berger

Ansvar

Status

Tekniske
tj enester

Det jobbesvidere med en langsiktigløsning
som kan tilfredsstille kravenetil spillemidler,og
som kan væretilfredsstillendefor berørte
parter.

7A Prosjekt «Uteområder i skoler og barnehager»
Ansvar:Oppvekst- og utdanningstjenester
Resultatmål2017
Det er utarbeidet plan for trinnvis utvikling av
uteområdene

Status
Det pågårog har pågått to parallelleprosesserfor
uteområdeneved barnehagerog barneskoler;
1. Ett for å lukke avviketter tilsyn (sikkerhet)
2. Ett for oppgraderingog utvikling
Det ble laget separateplaner for å lukke avvikene.Samtidig
med dette med det naturlig å oppgradereenkelte områder.
Disseoppgraderingeneer gjennomført.
Det er fastsatt at videre satsinger2018/2019skalskjei
området Ungdomskolen/Strøm
mbanen.Detaljerteplaner for
etableringav skatepark og kunstisbanei området ved
Strømmbanener under utarbeidelse.Andre
skoler/barnehagerprioriteres etter dette.

Tiltak er gjennomførti henholdtil vedtatt
prioritering og framdriftsplan

Visertil punktet over

Det er søkt eksternemidler for å økevolum og
gjennomføringstaktpå tiltakene

Underarbeid

DA EBBESTAD
BARNEHAGES
UTEOMRÅDE
FIKKET
ANSIKTSLØFT
Storeog småi barnehagenfulgte spent med på
utviklingenog alt som skjedde på utelekeplassen.Vi er
utrolig stolte, og glederosstil alt står ferdig.
Endelig- etter å ha stått bak gjerdeneog tittet på
arbeiderne,som har jobbet og jobbet, så var endelig
tiden inne for å prøveden nye “Skuta”. Det var mange
smil og mye gledehos alle, da vi fikk lov til å prøvebåde
skliaog leke i båten.
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7 B Prosjekt ” Friskere l iv med forebygging”
Ansvar:Helseog omsorg
Resultatmål2017

Status

Det er opprettet en helsefremmendeavdeling
som koordinererulike læringsog mestringstilbud

Ble etablert januar 2017

Forebyggendehjemmebesøktil eldre over 78 år
har kommet godt i gang

Gjennomført.Alle som ble 78 år i 2017fikk tilbud om
forebyggendehjemmebesøk. Ca.50 % takket ja til tilbudet.
Sidenresponsenvar relativt liten og forskningenviserat
andretiltak vil kunneha bedre effekt, vil Forebyggende
hjemmebesøksom forebyggendetiltak overfor gruppen
evalueres.
Friskliver etablert og vil i første omgangtilby grupperfor
fysiskaktivitet, mestringav søvnproblematikk,kostholdog
snus- og røykeslutt. En fysioterapeuthar rollen som
frisklivskoordinator.
Fylkesmannenhar tildelt kr.250000 til etableringog utvikling
av frisklivs,læring- og mestringstilbud.Det vil søkes
tilskuddsmidleri 2018 også,for å tilby flere frisklivstilbud.
Det er et mål at frisklivstiltakenevil dannenettverk og
motivere deltakernetil opprettelseav selvhjelpsgrupper
.
Det er mangeprosjekterpå gangi helseog omsorg,og det
visersegat ambisjoneneer noe høyereenn kapasiteten.
Likemannsarbeidsom en del av pårørendeopplæringer ikke
kommet i gang, men skaljobbesmed i 2018.
Fagpersonerjobber aktivt med at etablererelasjonersom kan
videreføresi etterkant av ulike mestringskurs.
Ergoterapeutog fysioterapeuthar fått god kjennskaptil
hverdagsrehabiliteringsom metode, og lagdgodeplaner for
innføringenav dette i Svelvik.Det er etablert et godt
samarbeidmed Drammenkommunefor delingav
kompetanse.Det er besluttet at hverdagsrehabili
t ering skal
væreen integrert modell i hjemmetjenesten.Arbeidsformen
forutsetter ny kompetansehos ansatte,dette er i igangsatt.

Frisklivstilbuder opprettet

Selvhjelpsgrupperer igangsatt
Likemannsarbeidsom en del av pasientog
pårørendeopplæring

Hverdagsrehabilitering
innføressom arbeidsform
i hjemmetjenestene

8

9
9.1

9.1.1

Samfunnsmål:Innbyggernetrives i Svelvik

Samfunnsmål:Flerebidrar til et enda bedre lokalsamfunn(frivillighet )
Stimuleretil at frivillige kan bidra til
positive tiltak i lokalmiljøet
Tildelingav Frivillighetsmidler2017 (i hht
k.st.sak29/17), tema:
«SettSvelvikpå kartet»:
Nyskapendeaktiviteter, opplevelser
og tiltak som skaperidentitet og
stolthet, og setter Svelvikpå kartet.
«Fargespill»:Aktiviteter, opplevelser
og tiltak hvor målet er å byggebroer
og skapevennskappå tvers av
kultur og religion,gjennomkunst
kultur og idrett.

Ansvar

Kultur og
byutvikling

Status

Førsterunde med Frivillighetsmidlerble utlyst
våren 2017og det kom inn 11 søknadertil
fristen 6.april. Det ble fordelt kr.100.000av
totalt kr.255.400.
Andrerunde med Frivillighetsmidlerble utlyst
høsten2017 og det kom inn 11 søknadertil
fristen 18. oktober. Resterendemidler ble
fordelt.
Midlene ble fordelt på bakgrunnav i hvilken
grad de oppfyller vedtatte kriterier (jf temaene)
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Fordelingav Frivillighetsmidler2017
Mottaker
NesbygdaBrass
Svelviksykkelklubb
Filosofiskcafe
Svelvikseniordans
Svelviktennisklubb
Svelvikmusikkorps
Pensjonistforening
Vennerav Eikveien17
Svelvik-kirken i samarbeid
m/frivilligsentr.
SKAF(Svelvikkultur og
aktivitetsforening)
RødeKorsOmsorg
Den norskekirke, Svelvik
NesbygdaIF
DGH- Maritim Gruppe
NesbygdaBrass
«MakerSpace»
Filosofiskcafe
Svelvikfotogruppe
SvelvikNæringsråd
Den GodeHensigt
SvelvikTennisklubb
BatteriøyaVel

Tiltak
St. Hansi TangenFjordpark.Innkjøpav utstyr
ArrangereNorges-cup i sykkelcross2017
Tilskuddfor å tilby profesjonelleaktører
Helsefremmende/fåmenneskerut i aktivitet
Arrangererfor første gangGrandePrix-stevne
ArrangereSvelvikdagene
(57. gang)11-12. aug.
Feiringav FNs-eldredag1. okt. 2017.Høstturmed overnatting
Erindringsrom/sansekorridor
på sykehjemmet(i samarbeidmed
Frivilligsentralenog Fossekleivakultursenter).
Kulturer på tvers møtes.Lavterskeltilbud.
Vennskapsmiddager,
busstur,julebakekveldfor kvinner.
Fellessamlingspunktfor ungdominnen data og gaming/spill.

Sum
Kr.5 000
Kr.5 000
Kr.5 000
Kr.5 000
Kr.20 000
Kr.10 000
Kr.5 000
Kr.20 000

Skapevennskappå tvers av kultur og religion.Ogsåfor flykninger.
Brobyggingi Svelvik.Mat, utflukt. (samarb.m/friviligstr.)
Rehabiliteringav Klubbhus,Hellabanen.
Bygge«Briggen»i skalertstørrelse;sette lys på maritim historie.
Lysog lydanleggtil bruk ved St.Hans-feiring og julekonserter
Formål:barn/ungeutfolde kreativitet – teknisk/ kunstnerisk
Profesjonelle«innledere»1-2 g. i året i foreningen
Lokaler og printer til gjennomføring av fotoutstilling «Svelvikgjennomet år - fra
Nesbygdatil Berger»
Aktiviteter i fbm Vårspretten,sommermarked,svelvikspillet,julemarkedet.
Til julemarkedet
ArrangementetGrandPrix-turnering 2018
Bytte ut eksisterende«Krutthuset»,til historisktidsriktig tømmerlaftet
«blokkhus».

Kr.10 000
Kr.15 000
0
Kr.40 000
0
Kr.10 900
0
Kr.

10

Samfunnsmål:Barn og unge skal gis et godt utgangspunktfor å mestre voksenlivet

10.1

Leggetil rette for at alle barn og unge
opplever faglig og sosialmestring
Kvalitetsplanfor barnehageog skoleer
ferdigstilt og det er iverksattfelles
prioritert innsatsområde

10.1.1

Ansvar
Oppvekstutdanning

Det er utarbeidet plan for utvikling av
digitale ferdighetermed mål for
barn/ungeslæringog kartlagt
nødvendigeinvesteringsbehov
Pedagogiskpersonalei barnehagentilbys
etter- og videreutdanninginnen
prioriterte lokaleog nasjonaleområder
Sosialkompetanseplanfor barnehagene
er revidert

Oppvekstutdanning

10.1.5

Det er utredet løsningfor etableringav
åpenbarnehage

Oppvekstutdanning

10.1.6

Arbeidslivsfager innført for 8.-10.trinn

Oppvekstutdanning

10.1.2

10.1.3

10.1.4

Kr.5 000
Kr.10 000

0
Kr.13 500
Kr.40 000
0

Status
Kvalitetsplanfor grunnskolen2017–2020er
ferdigstilt og politisk behandlet(kst sak10/17)
Kvalitetsplanfor barnehagevil utarbeides
våren 2018og ha sammesatsningsomr
åder
som i skolen(Pkt.10.1.1i KHD 2018-2022)
Arbeidet er påbegynt,vil ferdigstillesvåren
2018.

Oppvekstutdanning

Tiltaket er gjennomført

Oppvekstutdanning

Det viste segat det var naturlig at dette burde
inngåi de helhetligeplanenefor barn og unges
læringsmiljø,og vil derfor inngåi arbeidet med
dette (Pkt. 10.1.3i KHD2018-2022)
Rådmannensinnstillingtilsa at det ikke var
mulig å prioritere 1 million pr år til dette
tiltaket. Utredning/rapport ble tatt til
orienteringi KSTsak68/17, punkt 19.
Tiltaket er innført for alle tinn fra august2017
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10.1.7

Skolenehar gjennomprosjektet
”Vurderingfor læring” bygget
kompetanse,utviklet
kvalitetsbeskrivelserog etablert
strukturer for god vurderingspraksis.

Oppvekstutdanning

10.1.8

Svelvikskolenhar gjennomsatsingenmed
nasjonaltveilederkorpsfått økt
kompetanseog erfaringi ledelseav
skolensutviklingsarbeidog avdelingene
har utviklet segsom lærende
organisasjoner

Oppvekstutdanning

Prosjektetog samarbeidetmed
Utdanningsdirektoratet ble avsluttet i
mai.2017. Prosjektethar bidratt til å bygge
kompetanse,utviklet kvalitetsbeskrivelser
,i
tillegg til at lærernehar blitt flinkere til å
vurdereelevenslæringog elevensmedvirkning
i vurderingsarbeidet.
Prosjektetog samarbeidetmed
Utdanningsdirektoratetble avsluttet i mai
2017. Prosjektethar bidratt til at skolene har
fått økt kompetanse,bedre struktur og erfaring
i å drive godt pedagogiskutviklingsarbeidi
skolene.

10A Prosjekt ” Aktivitetskrav økonomisk sosialhjelp”
Ansvar:NAV
Resultatmål2017
Alle mottagereav økonomisksosialhjelp,som er
under 30 år, gistilbud om aktivitet i form av
arbeidstreningeller utdanning
Tilgangpå aktivitetsplassersatt i system

Status
Visertil Prosjekt 14 C – Nærværog aktivitet

Samarbeidmed SvelvikProdukterer implementert. NAV
melder inn deltakere,SvelvikProdukteradministrerer
arbeidsdagentil deltakerneog avdelingenei Svelvik
kommunemelder inn behov.

11

Samfunnsmål:Helhetlig innsatsfor barn og unge med særligebehov

11.1

Utvikle gode organiseringsformerog
sikre koordinert og samordnetinnsats
for barn og unge med særligebehov

Ansvar

11.1.1

Svelvikbarnehagen
har foretatt en
organisasjonsgjennomgang
for å bedre
tilbudet til barn med særligebehov

Oppvekstutdanning
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Status

Er gjennomført.
Det er lagt til rette for tilsetting av spesialpedagogiskkompetansei alle barnehagene.
Ordningeninnføresforløpendenår det er
vakanseog kvalifisertepersonertil stillingene.

11A Prosjekt «Tidlig nok - sammen” (barn og unge 0- 18 år)
Ansvar:Oppvekst- og utdanningstjenester
Resultatmål2017

Status

Tiltak basertpå arbeid fra 2016 igangsettes

Relevantetiltak er iverksatt fortløpendegjennom2017eller
ivaretatt gjennomandre satsinger.Seeksemplerunder

Avklaringav videre arbeidsformfor prosjektet

ProsjektetTidliginnsatser avsluttet som prosjektorganisering
og har gått over i en gjennomføringsfase,
for alle tiltakene.
Det er nedsattTidligInnsats-Team (Ti-Team) i hver barnehage
og skole. Ti-Teameter en tverrfagliggruppemed faste
representanterfra barnevernet,forebyggendefamilieteam,
helsesøster,PP-tjeneste og skole.Teamethar faste møter en
gangi måneden.

TIDLIGINNSATS
Strategienei satsingenpå tidlig innsats:
Det skalarbeides godt forebyggende
Forebyggendetiltak skaliverksettesoverfor alle
Å lykkesmed et godt tverrfagligsamarbeid
Tett oppfølgingav hvert barn/unge
Raskiverksettelseav tiltak ved avvik
Inkludering
I størst mulig grad å unngåkjøp av eksternetjenester
I skoleer det gjennomførtmangegodetiltak innenfor organisering,kompetansebygging,
systemutviklingog praksisendring.Måltallene for 2017 viserat det har vært en positiv utvikling
gjennom2017med en nedgangi antall barn/ungesom mottak spesialundervisning
fra 101 ved
utgangenav 2016til 82 ved utgangenav 2017.
Noen andre tiltake som er iverksatt:
EgenPP-tjeneste som har fokus på tidlig innsatsog være tett på barnehageog skoler
Ti-team i hver barnehageog skole
PPTog Svelvikhuseter tett på skolerog barnehagermed veiledning,støtte og arbeid rundt
enkeltbarn
Fastog forutsigbarressursi barnehagenetil tidlig innsats/spesialpedagogisk
hjelp
Stillingsom spesialpedagog
i hver barnehage
Sosialpedagogisk
stilling ved barneskoleneog ungdomsskolen(beskrivesnærmereunder
rapporteringsområdettil Oppvekstog utdanning)
SLT-koordinator etablert ved Svelvikungdomsskolen,og har hatt hovedfokuspå gjennomføringi
videregåendeskole
Søktog innvilget statligemidler til etableringav Ungdomslosfor aldersgruppen14 – 19.
Oppstarter 1.1.18og består av 2 stillinger i 50%som skalvære tett på ungdommersom har
behovfor tettere oppfølgingog for å hindre frafall i videregåendeskole
Gjennomførtkompetanseutviklinggjennomdeltakelsepå kurs,veiledning,skolebasert
kompetanseutvikling
Gjennomgangav organiseringog opplæring i spesialundervisningen
ved hver skole
Reviderterutiner for oppfølgingav spesialundervisning.
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Innføringav moderasjonsordningeri SFOser ut til å ha hatt effekt ved at antall brukere av SFO
har gått opp i 2017,fra 1.tertial på 90 barn til 103 ved utgangenav 2017.Det er ønskeligat den
prosentviseandelenfortsetter å stigeframover.
«Åpendør», prosjekt satt i gangpå alle skolenei Svelvik.Enrepresentantfra Barneverntjenesten
og en fra Forebyggendefamilieteamer tilstede på alle skolene1 gang pr mnd. Kanbenyttesav
barn/ungdomog lærere.
Gruppetilbudpå Svelvikhuset;det tilbys forskjelligegrupperfor barn/ungeog/eller deres
foreldre. Det tilstrebeså tilpassegruppetilbudettil etterspørselen.
Familieråd,som forebyggendebarnevernsarbei
d
Helsestasjonfor ungdom1 dag i uka
12

Samfunnsmål:Forutsigbareog tilfredsstillende tilbud til en voksendegruppe
omsorgstrengende

12.1

Gi riktig tjeneste på riktig omsorgsnivå,
og til riktig tid (omsorgstrappa)

Ansvar

Status

12.1.1

Implementere «Pasientforløp– hjem til
hjem» for pasientermed hoftebrudd,
kols og risikofylt alkoholforbruk(en
arbeidsformsom er utviklet av
kommunehelsesamarbeidet,
og somskal
sikreat pasienteroppleversammenheng
og samhandlingmellom tjenesteri eget
hjem, på sykehus,i institusjonmv)
Oppgaveutvalg: «Fremtidens
omsorgstjenester– skapemøteplasserog
bruk av velferdsteknologi»

Helseog
omsorg

Etter nærmerevurderingav pasientforløpene
er tjenestenusikkerpå om innføringav denne
type pasientforløper hensiktsmessigfor
kommunaldrift. De passertrolig bedrefor
sykehusdrift.I likhet med Drammenkommune
avventer Svelvikresultater fra lignendeprosjekt
i Vestregionen.

Helseog
omsorg

Sluttrapport fra Oppgaveutvalgeter overlevert
Formannskapet.
Tiltak fremmet i sluttrapporten,er innarbeideti
kommuneplanenshandlingsdel2018-2022.

Etableringav øyeblikkelighjelp-tilbud til
pasienterinnen rus og psykiskhelse
Det er utredet strategierog rutiner for
vilkår tilknyttet økonomisksosialhjelpog
sosiallån
Samarbeidsavtalen
med NAV-Vestfolder
vurdert

Helseog
omsorg

Gjennomført

NAV

Gjennomført

NAV

Er vurdert til at det ikke er hensiktsmessig
å
inngåny avtalemed NAVVestfold,men heller å
knytte kontakter mot NAVBuskerud.

12.1.2

12.1.3
12.1.4

12.1.5

12.2

Igangsetteaktive tiltak for å utvikle, rekruttere og beholde kompetanseinnen helse- og
omsorgstjenesten

12A Prosjekt M orgendagens sykehjem
Ansvar:Helseog omsorgstjenesten
Resultatmål2017

Status

Utarbeideen langsiktigoppussingsplanog søke
midler hos Helsedirektoratet

Arbeidet er ikke igangsatt.

Fellesstuener pussetopp og fått skilleveggersom
bedrer kvaliteten på organiseringav ulike
aktivitets- og livsgledetiltak
Kjøkkenløsning
i fellesstuaer tilpassetbruker og
pårørendesbehov

Seover

Seover
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KOMMUNEORGANISASJONEN
13

Samfunnsmål:Klaremål og retninger

14

Samfunnsmål:Enrobust og dynamiskorganisasjon

14.1

Skaperom for helhetlig og langsiktig
planlegging

14.1.1

UtarbeideEierskapsmelding
del 2,
inkludert gjennomgangav alle eierskap
mht valgav strategier,anbefalingervedr.
videreføring,utvikling eller avviklingsom
følge av etableringav ny kommunei
Drammensregionen

Ansvar

Rådmann

Status

Eierskapog strategiervurderesi forbindelse
med arbeidet med kommunereformen.
Orienteringom Eierskapsstrategi leggesfrem
for fellesnemnda i september.

14A Prosjekt Brukermedvirkning satt i system
Ansvar:Teamomsorgog oppvekst
Resultatmål2017
FIT(feedbackinformed treatment - et
samtaleverktøysom ivaretar og systematiserer
brukermedvirkningi praksis)implementeressom
verktøyi Helsestasjonen,
Psykiskhelsetjenesteog
rusomsorg,NAVog Svelvikhuset.

Deltakelsei forskningsprosjektetkalt «SKO
studien»(samhandlingog kvalitet i kommunale
tjenester for barn, ungeog deresfamilier).
Prosjektetinnebæreren ansatte- og en
brukerundersøkelse
som skalgi tilbakemeldinger
på dagenstjenestetilbud,slik at tjenestenegis
kunnskapsgrunnlag
for forbedringer.
Helsestasjon,psykiskhelsetjenesteog rusomsorg
og Svelvikhusetskaldelta.

Status
FITer innført i drift i avdelingenePsykiskhelseog Rusog
Svelvikhuset.Svelvikhuseter godt i gangmed å bruke
verktøyet.De fleste har vært på grunnkurs,og to
medarbeiderehar vært på veilederopplæring.Psykiskhelse
og Rushar hatt utfordringer med bruk av verktøyetpga
manglendestabilitet i veiledningskompetansen.
Målsettingen
opprettholdes.
Resultaterfra SKO-studienbekrefter at brukerne er godt
fornøyd med helsestasjonstilbudet
. Svarprosentenligger på
69%.Helsesøstrenefikk gjennomgåendeveldighøyeskårpå
kompetanse,formidling av informasjonog måten de møter
brukernepå. Brukerneoppgir at de er godt fornøyd med
tilgjengelighetentil helsestasjon,og godt fornøydmed
oppfølgingde har fått etter fødselen.Samtgodt fornøyd med
hjemmebesøketde har hatt.
Svelvikhuset,spesieltbarneverntjenesten,har hatt
utfordringer med å få sine brukere til å besvare
undersøkelsen,derfor foreligger det ingen resultater
foreløpig.Del to av ansattundersøkelsen
blir sendt ut til alle i
2018 og resultatenevil kommeetter dette.

Utvikle arenaerog metoder for
brukermedvirkningi barnehage

Psykiskhelseog rusomsorgventer resultatenefra SKOstudien.
Arbeidet er påbegyntog ivaretasvidere gjennomKHD20182022 pkt 10.1.7
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14B Prosjekt ”Økt nærvær” ( H&O, barnehage, renhold )
Ansvar:Rådmannsfunksjonen
Resultatmål2017
Gjennomføreog evaluerepilotprosjekt for HMSmodul i Agresso– lederverktøyfor
sykefraværsoppfølging
i helseog omsorg,
barnehagerog renhold.
Gjennomsnittligsykefraværi kommunenpå 8,5 %

Lederutviklingmed fokus på nærværsarbeidog
medarbeiderskap

Prosjektfor tidlig tilretteleggingi forbindelsemed
sykefravær

Status
Arbeidet er ressurskrevendeog det er så langt ikke funnet
kapasitettil implementering.Pgaat det er relativt kort tid til
etableringav nytt systemi ny kommune,vurderesdet som
mer hensiktsmessigå vente.
Det totale sykefraværetfor Svelvik kommunei 2017 var på
9,42%.Det er satt måltall i IA-avtalenpå 8,5 %, som skal
innfris innen 31.12.2018.Det forventesat målet vil innfris.
Dette er et kontinuerligarbeid,som står på dagsordenpå
flere arenaer;L40,L50og i tjenestenesledergrupper.
Medarbeiderdagen2017 ble koblet til feiringen «Stolt
Svelviking» i juni. Dable alle ansatteinvitert til foredragog
lunsj.
En ressursi rådmannsfunksjonener tildelt særskiltansvarfor
å gi lederstøttei oppfølgingav sykefraværsarbeideti
organisasjonen,med hovedfokuspå langtidsfraværet.
Visertil prosjekt 14 C «Nærværog aktivitet» om
Karriereveiledning.

14C Prosjekt «Nærvær og aktivitet»
Ansvar:Teamomsorgog oppvekst
Resultatmål2017
Tiltaksplasserfor sosialhjelpsmottagere
er
etablert

Redusertutbetaling av økonomisksosialhjelp

Redusertsykefravær

Karriereveiledningtilbys alle ansattemed
gjentagendeog hyppigesykefravær

Status
Tiltaksplasserfor sosialhjelpsmottagereunder 30 år er
etablert i samarbeidmed SvelvikProdukter.Flereav
deltagernehar gått over i jobb eller utdanning.Driften av
tiltaket fungererveldigbra nå. 6-10 deltagerepå det meste.
Kun1 dagsventetid før aktivitet hos SvelvikProdukterkan
starte. Samarbeidetfortsetter.
Den totale utbetalingener redusert.
Da Husbankenendret reglenefor utbetaling av bostøtte i
februar, økte søknadenefor økonomisksosialhjelpmed 30 i
forhold til februar 2016.
Behovetfor økonomisksosialhjelpfor flyktningerer ikke
redusert,da dette krever nye og andre tiltak (igangsettes
gjennomOppfølgingstjenestefra 01.01.18)
Det gjørestiltak i tjenestene,som f.eks.vaksineringav
helsepersonell.Ressursenfra rådmannsfunksjonensom gir
lederstøttei prosjekt 14B,har ogsådialogmed andre ledere
som ønskerbistand.
Ellershar ikke prosjektet kommet så langt endaat det er
synligi form av redusertsykefravær.Sepunkt under for mer
utfyllende informasjon.
SvelvikProduktertilbyr kommunensansatte
Karriereveiledningmed virkningfra 1. september.Tiltaket
implementeressom et internt verktøyi oppfølgingav
sykemeldtehøsten2017,og skalpå sikt bidra til en raskere
avklaringav arbeidsforholdnår en ansatt har gjentatte
sykemeldingerog/eller de går over lengreperioder.
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15

Samfunnsmål:Enoffensiv kommune med fokus på fremtiden

15A Prosjekt ” Lokaldemokrati”
Ansvar:Rådmannsfunksjonen
i samarbeidmed Kultur og byutvikling
Resultatmål2017
Utprøvingav tre oppgaveutvalg,med
følgeforskningog i tett dialogmed KS

Status
Det ble gjennomførttre oppgaveutvalgi 2017;
Omdømmeprosjekt«Svelvik2020»
, Temaplanfor friluftsliv og
rekreasjon,og Fremtidensomsorgstjenester – Velferdsteknologi».
Oppgaveutvalgeneoverrakte rapporter til formannskapeti august
(sebilde under), som ble fremmet for endeligbehandlingi
kommunestyreti desember. Tiltak er innarbeideti KHD20182022.
Forskningsrapporter ferdigstilt, og f ølgeforskningenkonkluderer
med at dette har vært et vellykketeksperiment!
Valgav Oppgaveutvalgsom arbeidsforminnebæreren ny måte å
tenke politisk lederskappå. Dette har blant annet medført at
kommunestyrethar frigjort kapasitetved å gi formannskapet
større fullmakter og redusert møtefrekvensentil fire
møtepunkterårlig (knyttet til årshjulsdokumentene).
KSer holdt orientert om arbeidet fortløpende.
Ordfører, andrefolkevalgteog har holdt innlegg/foredrag/fortalt
om Oppgaveutvalgtil/i forbindelsemed bl.a:
KMD’sLokaldemokratikonferanse
2017 (for folkevalgteog
administrasjoni sammenslåingskommuner)
KSseminar«Smartekommunersamskapermed
innbyggerne»,i fbm NordicEdgeExpoi Stavanger
KS’fredagsmøtehos fylkesmanneni Vestfold
Vestregionen
Vennskapsbybesøk
i Nord-Fynkommunei Danmark(for
kommunensnordiskevennskapsbyer)
Skiog Oppegårdkommuner(i fbm med byggingav ny
kommune;Nordre Follo)
SøndreLandkommune
Høgskoleni Sørøst-Norge;masterstudiet
«Samfunnsinnovasjon
og ledelse»
Innovasjonsskolen
ved Høgskoleni Innlandet
SvelvikNæringsråd
Telefonsamtaler/møtermed ulike kommuner
Med bakgrunni utprøvingenav oppgaveutvalgble Svelvik
kommunevalgt, som en av fire kommuner,til å delta i
f orskningsprosjektetPOLECO
(Politisklederskapi
kommunestyret). POLECO
er en komparativ studie av Norgeog
Danmark,som ledes av SignyVabo(UiO).Det handlerom politisk
lederskap, og det vil forskespå kommunersom har fornyet sin
politiskeorganiseringog/eller arbeidsmåte.Mer om POLECO
:
http://www.sv.uio.no/isv/forskning/prosjekter/poleco/index.html
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VidereutvikleNMU (Nærmiljøutvalg)i
samarbeidmed eksisterendeNMU på Berger
og i Nesbygda

Etablerekonseptetog gjennomføre"First
Tuesday"månedlig(møteplassder næringsliv,
offentlig forvaltningog andre interesserte
møtesfor å drøfte konkreteutfordringer og
muligheteri kommunen)
Utarbeidekonseptet”iFokus” (debattprogram
der aktuelle tema settespå dagsorden)
Digitaliserekonseptet«Gjestebud»slik at
viktige sider ved konseptetsikresog andre
kommunerkan ta ut effekten ved metodikken
Etablerekonseptet”Usagt” (debattarenafor
ungdom)
Ungdatagjennomføres,og elevrådog UKS
involveresi forberedelsene

Kommunestyretvedtok i juni reglementfor en ny
nærdemokratiordningsom kalleslokalutvalg.Dette vil utprøves
med tanke på å gi erfaringersom kan benyttesav fellesnemdai
utviklingenav godenærdemokratiløsningerfor ny kommune.
Reglementetble utarbeidet på bakgrunnav forskningog dialog
med de eksisterendeNMU’enepå Bergerog i Nesbygda,og
byggervidere på de godeerfaringeneog har søkt å finne
løsningerpå utfordringene.
Viktigeprinsipperfor lokalutvalger at det skalfungereogsåi
større kommune, det skalværeenkelt og interessantå delta, og
det skalværeenkelt og interessantå påvirke/få innflytelse.
Formåleter at det skalværeen god lokaldemokratiskarenaog at
det skalstyrkelokalt fellesskapog engasjement.
Det ble gjennomførtett «FirstTuesday»høsten2017: «Værså
god sitt» - der innbyggereble invitert til samtaleom forslagene.
Tiltaket videreføres.

Påtross av flere forsøkpå å skulleprioritere oppgaven,strakk
ikke kapasitetentil. Er videreført i KHD2018-2022,med oppstart
våren 2018.
Avventerfortsatt tilbakemeldingfra KSi fht å bistå for å finne og
realisereen løsningslik at kommunersom ønskerlett kan ta i
bruk og lykkesmed metoden. Er ogsåi samtalerom et
forskningsprosjekt
, hvor det er mulig at Gjestebudkan inngå.
Somfor «iFokus»har heller ikke kapasitetenstrukket til for
«Usagt». Er videreført i KHD2018-2022,med oppstart våren
2018.
Ungdataer gjennomført.Elevrådethar vært involvert i
forberedelsene.Ungdataer et spørreskjemabasert
verktøysom
gir et bredt bilde av hvordanungdomhar det og hva de driver
med i fritida. Resultatenefra Ungdataer tilgjengelige på
kommunenshjemmeside.

Bilde:Overrekkelseav rapport fra et av oppgaveutvalgenes
arbeid
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TEMAPLANER
OGKOMMUNEDELPLAN
ER
Kommuneplanensarealdel 2015 – 2027
Nr.
1

2

4

5

6

9

10

Tiltak

Ansvar

Avklarenødvendiginfrastruktur for
fremtidig vekst
(inngår underSamfunnsmål1)
Det er igangsattet samarbeidsprosjekt
med Sandekommunemed sikte på
boligutbyggingi Hovet-området på
Berger
(inngår underSamfunnsmål1)
Gjennomgangav alle reguleringsplaner
fra før 2001,i fht ytterligere
oppdateringav plankart
Vurderebehovfor rekkefølgepå
boligområder
(inngår underSamfunnsmål1)
Avklareområderog utarbeideordning
for frikjøp av parkeringog lekeplasseri
sentrum
OppgradereKirkeparkeni forhold til
ønskedefunksjoner
(inngår i Prosjekt«Sentrum»)
OpparbeideSnekkerbekkensom
opplevelsesstifra Brennatoppentil
sentrum
(inngår i Prosjekt«Samlokaliseringav
offentlige publikumsrettedetjenester
og frivillighet i området
Kinogården/SBV
og Storgt.55»)

Status

Tekniske
tjenester

Arbeidet ble foreslått nedprioritert i 2.tertial
pga, og at behandlingav private
reguleringsplanerville prioriteres.

Tekniske
tjenester

Inngåri investeringsprosjekter(nr.58)
Arbeidet er startet opp.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vedtatt i Kommunestyret19.09.16.Sak53/16
Nr.

Tiltak

1

Behovfor mobilt strømaggregater
utredet (Jf.ROS;Svikti strømforsyning)
Mobilt strømaggregater etablert (Jf.ROS;
Svikti strømforsyning)
Arbeidefor at områdermed risiko for
jord- og leirraser kartlagt av NVE

Tekniske
tjenester

Utredninger gjennomførti 2017.

Tekniske
tjenester

Arbeidet er planlagtgjennomførti 2018.

Tekniske
tjenester

Varslingsanlegg
på skolerog barnehager
(Jf.ROS;Skoleskyting):
Utredning
Implementering

Tekniske
tjenester

Somrapportert tidligere gir NVE
tilbakemeldingom at de ikke kan prioritere å
kartleggeområderi Svelvikkommunep.t.
NVEhar foretatt en undersøkelseav
Bergerveien,resultateneer sendt til Vestfold
fylkeskommune(someier veien)for videre
oppfølging.Inntil videre vil det, i forbindelse
med alle nye planer, setteskrav til
konsekvensutredning
knyttet til blant annet
risiko for jord- og leirras.
Utredningpågår.
Tiltaket er planlagtimplementert i 2018

2
3

4

Ansvar
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Status

I
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5

Tekniske
tjenester

Utført som en del av felles avtalei regi av GVD

Tekniske
tjenester

Er igangsatt.Vil fortsette i perioden(målet
gjelder2017-2020)
Vil gjennomføresi perioden(målet gjelder
2017-2020)
Det ble ikke gjennomførtøvelsefor
kriseledelseni 2017. Sisteøvelseble
gjennomførti oktober 2016,og det vil
gjennomføresny kriseøvelsei 2018.
Gjennomført. Kriseplanenhar endret navn til
beredskapsplan

8

Etableringav nødvannssystem
i
samarbeidmed GVD(Jf.ROS;Svikti
vannforsyning)
Forebyggeutsatte strekningerpå bekker
(Jf.ROS;Ekstremnedbør)
Varslingssystem
til publikum ved større
kriser (Jf.ROS;Større«blålyshendelser»)
Årligeøvelseri kriseledelsen

Rådmann

9

Årlig oppdatering/revisjonav kriseplanen

Rådmann

6
7

Tekniske
tjenester

Boligsosialhandlingsplan
Vedtatt i Kommunestyret29.09.14.Sak43/14
Nr.
1

Tiltak

Ansvar
Helseog
omsorg

Lille Åsgata3: bygge12 utleieboliger,
avlastningsleilighetog personalbase

Status
Forprosjektog byggeplaner ferdigstilt, og
prosjektet er kommet til fasenbyggeperiode.
Antatt byggestartvåren 2018.

Trafikksikkerhetsplan2013 – 2016
Vedtatt i Kommunestyret10.06.13.Sak52/13
Nr.
2

Tiltak

Ansvar

Gangog sykkelveiGamlehaugenFerjeleiet(Fv.319-Ferjeveien)er ferdig

Tekniske
tjenester

Status
Er ferdigstilt

Kommunedelplanfor kulturhus, anleggog områder for idrett, nærmiljø og friluftsliv 20052012
Vedtatt i Kommunestyret13.12.04.Sak80/04
Nr.
1
2
3
4
Vedtatt
i k.st
76/16

Oversikt over t iltak det vil søkesom spillemidler til
Uteområdeskolene
(inngår somprosjekt«Uteområderi skolerog barnehager»undersamfunnsmål7)
Uteområdebarnehagene
(inngår somprosjekt«Uteområderi skolerog barnehager»undersamfunnsmål7)
Lysløypapå Berger
(inngår under samfunnsmål7)
Skatepark
(inngår i prosjekt«Sentrum»undersamfunnsmål2)
Tursti Røysjømarka(k.st.sak76/16)
SvelvikmarkasVennerhar tatt initiativ til etableringav tursti i Røysjømarka.En tursti somskal binde Svelvikog
Drammensammen.
Forprosjektetble startet opp, men motstandfra grunneiereog bekymringfra Glitrevannverketi fht at
stiprosjektetvil påvirkedrikkevanneti Røysjøhar bremsetprosessen.
Det gjennomføresnå to parallelleprosesser;
1. SvelvikmarkasVennerer i dialog med grunneierefor å inngåavtaler om etableringav tursti på et område
som ikke berørerdrikkevanneti Røysjø
2. Svelvikkommunedeltar i en arbeidsgruppemed brukereav marka(representertved Svelvik
Idrettsforening),grunneiereog kommuneneSandeog Drammenfor å utarbeideet grunnlagfor hvilke
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kortsiktigetiltak som kan gjennomføresi samarbeidmed grunneierne,samt kartleggeog peke på langsiktige
tiltak som krever planleggingetter PBL.Dette vil f erdigstillesvåren 2018.
UtendørsdekkeSvelvikTennisklubb
SvelvikTennisklubbhar meldt inn at de ønskerå søkeSpillemidlertil oppgraderingav utendørsanleggi fbm
arrangeringav NM i tennis.Idrettsfunksjonellforhåndsgodkjenninger gitt. Spillemiddelsøknadblir sendtjanuar
2018.
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Fra folkefesten«StoltSvelviking»21.juni 2017.

RAPPORTERINGSOMRÅDER
Kommunenhar et kontinuerligfokus på forbedringsarbeid.I den forbindelseer det særligviktig å ha
fokus på:
Tilsyn: bådeeksterneog interne tilsyn er relevantefor å se hvordankommunen/tjenestene
følger opp det lovverkden er satt til å forvalte. Kommunenarbeidertett med tilsynsmyndigheter
og ser dette som et viktig ledd i forbedringsarbeidet.
Klager: alle klagertjenestenmottar vil væremed på å sette fokus på ulike områderinnen den
enkelte tjeneste.Dette bådeinnen tjenesteytelseog saksbehandling.
Risikoanalyse
: risikoanalyserviserområderder man må sette inn ekstrafokus og derav arbeide
målrettet for å hindre uakseptablerisiko,høynesikkerhetog kvalitet.

RÅDMANNSFUN
KSJON
EN
Politiskevedtak
Sak03/17 – Formannskapet:AksjesalgSvelviksposten
Vedtak:
1. Svelvikkommunesaksjeri Svelviksposten
leggesut for
salg til innbyggereog næringslivi Svelvikfor kr. 1000,pr. aksje.
2. Rådmannengis fullmakt til å redusereprisenned til kr.
500,- pr. aksjehvis det ikke er mulig å selgealle aksjene
til kr. 1000,-.
3. Midler som kommerinn benyttestil tiltak for barn og
ungei Svelviki regi av lag og foreninger.
4. Fordelingav midler delegerestil oppvekst- og
utdanningsutvalget
Sak03/17 - Oppvekstog utdanningsutvalget:
Aksjesalgi Svelviksposten – Fordeling av midler
Vedtak:
1. Ungdommenskommunestyrebehandlersakenog
kommermed forslag til fordeling av midlene.
2. I etterkant av salgetforetar Oppvekstog
utdanningsutvalgetden endeligefordelingen.

Oppfølging– status/evaluering
Sakener behandletto gangeri Oppvekst- og
utdanningsutvalget;21.03.17(sak3/17) og 06.06.17(sak
6/17). I sak6/17 det ble gjort følgendevedtak:
Ungdommenskommunestyrehar i ettertid av møte med
Formannskapet06.06.2017foreslått at inntektenav salget
av aksjeri Svelviksposten
inngår i fi nansieringenav
skaterampei tillegg til midlenepå kr. 300 000,- som
Ungdommenskommunestyrefikk av SparebankenØst.
Endeligvedtakgjøresetter at salgeter gjennomført
Det har blitt solgt 14 antall aksjertil medlemmerog
varemedlemmeri kommunestyret.
Ungdommenskommunestyrehaddestand på
Mørketidsfesteni Fossekleivaog på julemarkedfor å selge
aksjer,men uten resultat.
Aksjeneble markedsførtmed «Julegaventil den som har
alt». Det ble annonserti Svelviksposten,
på kommunens
nettsider og Svelvikportalen.
Administrasjonenjobber videre med salgav aksjeri 2018 da
til redusert pris, kr. 500,- pr. aksje,(jf vedtaki
formannskapet14.02.17, sak3/17)

Støttefunksjoner
Forbedringsarbeid
Klager
Ingenformelle klagesakerknyttet til saksbehandlingeller tjenesteutøvelse.Klagerknyttet til
eiendomsskattbehandleti eiendomsskatteklagenemnda.
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Tilsyn
Ingentilsyn i 2017.
Risikoanalyse
Det gjennomføresrisikoanalysei forbindelsemed tjenestensgjennomganghvert år og som er
grunnlagfor utarbeidelseav KommuneplanensHandlingsdel.
Det er ogsågjennomførtrisikoanalysefortløpendei tilknytning til arbeidet med kommunereformen
og i forkant av organisasjonsendringer
implementert 01.09.2017.

Tjenestensvurdering
Rådmannsfunksjonen
skalvære en støttetjenestefor tjenesteneslik at de settesi stand til å
gjennomførekommunestyretsvedtak.
I stor grad var 2017et godt år, men hvor konsekvenseneav noen sykemeldinger(HR,rådmann)
gjorde at kapasitetentil tider var presset.
Gjennom2017tok arbeidet med kommunereformenstadigmer tid. Til tross for ansettelseav 2
rådgiverefor å styrke kapasitetenvar det fortsatt slik at dette arbeidet i noen gradgikk utover andre
oppgaver.
Stortingsvalgble gjennomførti 2017på et godt vis.
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Svelvikhuset
Forbedringsarbeid
Klager
Barneverntjenestenhadde 3 klagesakertil fylkesmannen,disseer lukket uten avvik.
Tilsyn
Arbeidstilsynethaddetilsyn høsten2017,tilsynet lukket uten vesentligemerknader.
Risikoanalyse
Risikoanalysegjennomføreskontinuerlig.Vektleggingav vedtaksskrivingog dokumentasjoni 2017

Tjenestensvurdering
Svelvikhusetskalgi et samordnet,helhetligog styrket tilbud til utsatt barn, ungeog deresfamilier
gjennomflerfagligkoordineringinnsatsog brukermedvirkning.
2017var Svelvikhusetsandre,fulle driftsår, og har nå en faggruppemed høy tverrfagligkompetanse.
Fraå ha 4 ansattei barnevernetog mangeeksternekjøp av tjenester i 2015,har Svelvikkommunei
dag dreid tilbudet til ogsåå inneholdeen stor breddeav forebyggende,lavterskeltilbud.Svelvikhuset
gjennomføreralle tiltakene selv,det kjøpesikke tjenester fra eksterneleverandører.Dette har gitt et
økonomiskhandlingsromfor å satsesterkt ogsåpå forebyggendearbeid. Svelvikhusethar nå 20
årsverk,fordelt på Barneverntjenestenog Forebyggendefamilieteam, og besitter bred kompetanse
gjennompsykologer,jurist, adjunkt, førskolelærer,helsesøster
, sosionom,familieterapeut,
psykiatrisksykepleier,veiledningspedagog,
barnevernspedagog,
vernepleier,kognitiv terapeut, MSTterapeut, COS-p terapeut og ansattemed videreutdanninginnen rus, seksuelle overgrepog sorgog
traumer.
Svelvikhuseter i dag et godt eksempelpå hvordannasjonalemyndigheterønskerat tilbudet til
sårbarebarn og ungeskaldrives.Helsedirektoratet, Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
og flere kommunerser til Svelvikhuset,og omtaler det i rosendeordelag. Hovedgrepenefor å dreie
fra reparasjontil forebygginghar i hovedsakbestått av å:
Byggegod internkontroll og reviderejevnlig
Ryddeopp i sakene,si opp avtaler med eksterneaktører og å gi tiltak med høy kvalitet lokalt.
Byggemålrettet «stein for stein»,mot felles mål
Etableref ellesverdier, som fundament,slik at alle drar i sammeretning
Setteforebyggendearbeid i system
Byggetverrfagligkompetanse
Barneverntjenestenjobber ett er generalistmodell,det vil si at brukerenskalkunneforholde segtil
kun èn personog hver enkelt saksbehandlerjobber med sakenfra A til Å. Slikblir virksomheten
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mindre sårbarda alle saksbehandlerekan hele prosessenog kan ved behovta over for hverandre.
Tiltakenesom settesinn utføres av barneverntjenesteneller Forebyggendefamilieteam.
Svelvikhusett ilbyr psykiskhelsehjelptil barn og ungdom,samt voksnesom har fullt eller delvis
omsorgfor barn under 18 år.
Forebyggendefamilieteamer et lavterskeltilbud, med kort ventetid og hvor alle som søkerhjelp
kallesinn til en vurderingssamtale.Teamettilbyr foreldreveiledning,barnesamtalerog har
gruppetilbudsamt tiltak fra barnevernet.Tilbudetbegynnerå bli godt kjent, og det er stor og økende
pågangav henvendelser. Et av måleneved oppstart var at barnevernstjenestenskullebli mindre og
forebyggendefamilieteamstørre, slik at man kunnehjelpe familier før det ble alvorlige
barnevernssaker.Tallenefor 2017viserat det målet er nådd.
Barneverntjenestenhaddeingenfristbrudd i 2017. Alle bekymringsmeldingerblir behandletinnen
frist, og alle undersøkelserer gjennomførtinnen frist. Viderehar alle barn en aktiv tiltaksplanog alle
familier med behov for hjelpetiltak får tilbud om dette umiddelbart.Alle fosterhjemfår lovbestemte
fosterhjemsbesøkog oppfølgingetter Lovom barneverntjenester.
Lensmannskontoreti Svelvikble nedlagti 2017,dette er merkbart hos oss.Det har tidligere vært tett
kontakt mellom politiet og Svelvikhuset
, noe som har vært meget positivt. Det har vært enkelt å be
om bistandi vanskeligesaker.Dersomman har behov for bistandnå så vil det ta 25 min før politiet
er på plass,noe som er alt for lengehvis man står i en truende akuttsituasjon.I forhold til det
forebyggendearbeidet så var den tette kontaktenmed lokalkjent politi av stor betydningfor å
identifiseremiljøer og problemer.
I desemberarrangerteSvelvikhusetsitt årlige seminarpå Bergergård.Temaeti år var «Det sårbare
barnet – si det til noen» med fokus på barn av foreldre med rusmisbruk.Seminaretble avsluttet med
en svært gripendeteaterforestillingav Holbækteater. Til det årlige seminaretinviteresaktuelle
samarbeidspartnereog andre interesserte.Vi inviterer alle som jobber med barn og ungdomi Svelvik
kommune,samarbeidendeinstansersom jobber med barn, ungeog familier. Svelvikhusetarrangerer
det årlige seminaretfor å sette ekstrafokus på de sårbarebarna.
Svelvikhusethar vært aktive i forhold til å søketilskudd,og har i løpet av året mottatt bl.a. følgende:
Midler til styrkingav det kommunalebarnevernetfra Fylkesmann
en i Vestfold(kr.2.770.00)
Psykologtilskuddfra fylkesmanneni Vestfold(kr.770.000)
Modellutviklingsmidlerfra Bufdir (kr.500.000)
Tilskuddtil gruppeaktiviteter fra Kiwanis(kr.12.000)
Folkehelsetilskuddfra Vestfoldfylkeskommune(kr.15.000)
OU-midler fra fylkesmanneni Vestfoldtil seminar(kr.37.000)
Midler til videreutdanninginnen rusarbeidfra fylkesmanneni Vestfold(kr.114.000)
Kvalitetssikringsseminar
fra KS(kr.31.000)
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Glimt fra 2017
LOGO
For å gjøre Svelvikhusetmer kjent ble det igangsatten tegnekonkurransepå barneskolenesom
resulterte i ny logo:

MODELLKOMMUNEPROSJEKTET
Svelvikhusethar vært en av pilotene for Barne-, ungdoms– og familiedirektoratets
modellkommuneprosjekt,og har høstet stor anerkjennelsefordette arbeidet.
Modellkommuneprosjekteter en tilskuddsordningi regi av Bufetat som har som mål at barn som har
foresatte med psykiskevanskerog/eller rusproblematikkskalfå helhetlig støtte og hjelp.
Prosjektperiodenhar gått fra november2015 til desember2017.I denne periodenhar de deltakende
kommunenejobbet med å utvikle goderutiner for å kartleggeog identifisere barn av foreldre med
psykiskevanskerog/eller rusproblematikk.For Svelvikkommunehar deltakelseprosjektetbidratt til
at vi har fått utvikle flere fellesverktøyfor ansattei kommunen.Vi har ogsåhatt som mål å forbedre
arbeidet vårt ved å gi barn og ungeet helhetlig og samordnettilbud. Gjennomå leggevekt på å
jobbe tverrfagligog systematiskhar Svelvikhusetfått svært goderesultater på dette området.
Vi har i prosjektetfokusert på fire hovedområder;kompetanseheving,systematisering,økt
barnefokusog brukermedvirkning.Kompetanseheving
har vært for ansattei kommuneni forhold til
risikofaktorer,beskyttelsesfaktorerog symptomer,samt hva som finnes av tjenestetilbudi
kommunen.Systematiseringen
er foregått gjennomat vi har laget felles handlingsplanerfor barn
som har behov.Økt barnefokushar vi særligjobbet med i sakerder foreldre søkerbistandfor egne
psykiskevanskerog/eller rusproblematikk.Til sist har vi systematisertbrukermedvirkning.Det er
særligpå det sisteområdet,systematisertbrukermedvirkning,vi har utfordret ossselv mest.
Gjennomå implementereen digital løsningsom heter feedbackinformerte tjenester (FIT)har vi greid
å i større grad endre og tilpassetjenestenevåre etter brukernesbehov.Målet med løsningen er
kontinuerligkartleggerelasjonenmellom kommunenog den som trenger hjelp. Systemetgir
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brukernemulighet til å gi umiddelbartilbakemeldingpå 3 komponenter:målet med behandlingen,
metoden som blir brukt og relasjonen/alliansenmellom hjelper og bruker. Basertpå
tilbakemeldingenejustereshjelpen slik at den er mest mulig virksom.Verktøyetgir ossogsåmulighet
til å måle effekt av hjelpen.Dette muliggjøren raskereavslutningav sakerslik at vi unngårat
brukerneblir værendei tjenestenover tid uten at det har effekt.
Det tar tid å endre en tjeneste og å etablere dennetypen tilbakemeldingskultur.Til tross for dette ser
vi alleredegoderesultaterav arbeidet.De fleste i forebyggendefamilieteamhar nå tatt i bruk
verktøyetog to av medarbeidernehar vært på veilederkurs.Selvom modellkommuneprosjektetnå
er avsluttet vil vi fortsette å jobbe med dette for å kontinuerligforbedre tjenestenevi tilbyr brukerne
våre.

NAV
Forbedringsarbeid
Klager
Frarundt 25 klagertil fylkesmanneni 2015 og 2016,var antallet i 201710. Det dreide segom
tildeling av økonomiskstønad. Fylkesmannenvurderte alle klagenetil at NAVhaddefattet riktige
vedtak i hht. Lovsom sosialetjenester.
Tilsyn
Ingen
Risikoanalyse
Ingen

Tjenestensvurdering
NAVhar gjennom2017hatt særligfokus på forbedringav rutiner. Dette har bidratt til økt kontroll
over porteføljen,og økonomisksosialhjelpog lån. Fylkesmannens
avgjørelserpå klagesakerviser
ogsåat NAVjobber i tråd med gjeldenderetningslinjer.
Nav har godt samarbeidmed SvelvikProdukterom tiltak for sosialstønadsmottakere
under 30 år
med arbeidsplikt(jf. prosjekt 14c). Oppfølgingav, og god tilrettelegging, for flyktningerhar vært mer
komplekstog krevendeenn forventet. Pågrunn av sykefraværsutfo
rdringer i tjenestenhar man ikke
fått fulgt opp flyktningenei ønsket grad.Dette er krevendearbeid da behoveneer komplekseog
svært ulike, og det er mangelpå lavterskeltilbud.Det opprettes en Oppfølgingstjenestefra 01.01.18,
som skalkunne avhjelpe
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Kultur og byutvikling

Forbedringsarbeid
Klager
Det er ikke registrert avvikfor tjenesteni 2017, eler klagertil fylkesmannen.
Tilsyn
Tjenestenhar ikke hatt tilsyn i 2017
Risikoanalyse
Tjenestenhar ikke gjennomførten systematiskrisikovurderingi 2017

Tjenestensvurdering
Kultur og byutviklingskalsikre at alle får mulighet til å delta og oppleveet mangfoldav kulturuttrykk
samt ha en aktiv rolle i kommunensstedsutvikling.Kommunestyrethar store ambisjonerfor Svelvik–
det er bra!
Kommunestyretvedtok i løpet av 2017 flere strategiersom har konsekvenserfor tjenestensarbeid.
Blant annet kan nevnesKultur og byutviklingsstrategi2018-2022,Temaplanfor friluftsliv og
rekreasjonsamt tiltak initiert av oppgaveutvalget«Svelvik2020».
TjenestenKultur og byutviklinger en liten tjeneste med et stort og bredt ansvarsområde.Det er få
medarbeiderinnenfor enkelte fagområder,noe som gjør tjenestensvært sårbar.Tjenestenhadde
stor «turn over» i 2016 og det tar tid å byggekompetanse.Dette har bidratt til at kapasiteteni
forhold til fremdrift på enkelte prosjekterble noe forsinket.Dagligdrift og de mest nødvendige
oppgaverhar vært prioritert. Tjenestener likevel stolte over hva vi har fått t il, bådei forhold til
åpningav gangog sykkelveii Ferjebakken,doblingav antall besøkendepå Fossekleivakultursenterog
Bergermuseum,samarbeidetvi har hatt med kommunensmangefrivillige og gjennomføringav
KunstRett Vest.
Vei, park og friluftsf orvaltningble fra 1.september2017en del av Kultur og byutvikling.Dette er
positivt med tanke på å skapeattraktive møteplasser,fellesområderog opplevelserfor innbyggerei
Svelvik.
Tett samarbeidmed bl.a. Investeringog næringsprosjekter(INP)er viktig for at vi sammenskallykkes
med det oppdragetkommunestyrethar gitt oss.
Viserfor øvrig til vurderingav satsingsområdetVekstog utvikling.
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Glimt fra 2017
FRIVILLIGSENTRALEN
2017 har vært nok et år preget av mye aktivitet, frivillighet og engasjement.De faste aktiviteteneer
alle opprettholdt og videreført, i tillegg har det kommet noen til. Antallet frivillige som er knyttet til
sentralener stabilt og en del nye frivillige har laget avtaler om småog store oppdragi løpet av året.
Vi har ogsåsatt i gangog gjennomførtnoen spennendeprosjektersom sanserom,bar og scenepå
sykehjemmet.Uteområdetved lysthuseter oppgradertog har fått fin utegrill takket væreEikveiens
venner. Vi har hatt Kickofffor Rusketurog spennendesamarbeidmed Fossekleivakultursenteri
forhold til Den kulturelle spaserstokken(DKSS)
og andre kulturopplevelserfor våre brukere.DKSSer
gjennomførtmed fokus på kultur der de eldre er, men ogsåpå medvirkningog mulighetentil å
komme ut og få opplevelserder de normalt ikke ville kommet på egenhånd.
2016
Antall frivillige
Nye frivillige
Antall frivilligtimer
Antall aktiviteter/arrangementer
Antall følgeoppdrag
Antall besøkpå treff

114
7870
40

2017
118
15
8791
229
26
1980

Antall frivillige som står på lista vår ved utgangenav 2017er 118, av disseer det 15 som har kommet
til i løpet av året. Av de som har falt fra er det alder og/eller ryddingi lista som er den største
årsaken.Pågrunn av de nye aktivitetenevåre har timetallet, altsåantall timer brukt til frivillig arbeid
gjennomsentralenøkt noe. I tillegg kommer timene som er brukt av samarbeidendeforeningeri
ulike prosjekterog de mangeuregistrertefrivilligtimene enkeltpersoner bidrar med. Disseer ikke tatt
med her. 8791timer, som er årets resultat, tilsvarer 5,18 årsverk.Dette liggerover
landsgjennomsnittetog vitner om det store engasjementetSvelviksinnbyggerebesitter.
De andre nøkkeltallenesom er tatt med her er for å viseomfangetav aktivitetenevåre. I løpet av
året har vi gjennomført229 ulike aktiviteter og arrangementer.Det vil si at Svelviksinnbyggereog da
særligseniorenehar kunnet velgeå delta på en aktivitet 229 gangeri løpet av årets 365 dager.Her er
både de faste ukentligeaktivitetene,samt andre arrangementeri regi av Frivilligsentralentatt med.

Bilde:Noenav sentralensaktiviteter, fra tavla på kontoret
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Antall følgeoppdraghar gått ned, dette er ikke fordi vi ikke har kunnet stille med fr ivillige, men fordi
det har vært færre forespørslerfra helseog omsorgom dennetjenesten.Enav årsakenetil dette kan
være nye rutiner for bestillingav følge eller rett og slett fordi behovethar vært mindre i år.
Frivilligsentralenhar faste ukentligetreff på mandager,onsdagerog torsdagermed fokus på sosialt
samvær,kultur og å forebyggeensomhet.Dissetreffene har hatt 1980 besøk. Dette viser at
tilbudene dekkeret behovhos eldre som ønsker å fylle dagenesine med positiveopplevelser.Dette
er bådehelsefremmendeog forebyggendetiltak. Det sammegjelder naturligvisalle de frivillige som
opplevergledeog mestringved det å værenoe for andre.Forskningviser at de som driver med
frivillig arbeid lever lenger, er friskereog lykkeligereenn de som ikke gjør det. Tenkhvilkenpositiv
effekt det har på samfunnsøkonomien
!

Bilde:KentStianHåkonsen– noen av de frivillige på sommeravslutningen,
leder av Frivilligsentralenog ordfører

Kort om noen aktiviteter og prosjekter:
Eikveiensvenner; utegrill og ferdigstillelseav uteområdet ved lysthuset,sansekorridoren
Bokprosjekt«Svelviki bilder»; utgitt bok, inntekter går til prosjekteri regi av Frivilligsentralen
Bar og scenepå sykehjemmet; midler fra AndersJahrestiftelsen,gjennomførtav Rotary
Rusketur; ryddeaksjoninitiert av frivillige, oppstart ved Kick-off, utviklet til et
samarbeidsprosjektmed flere. Vil gjentasårlig
Byttestasjon; klær, nips,kjøkkenutstyr,sportsutstyrkan settes igjen, tas med eller begge
deler. Stor bruk
Baklukeloppis;samtidigmed markedsdagenei sentrum,initiert av frivillig med mål om å
skapeliv i sentrum
Førjulstreffmed Sølvguttene;årlig arrangement,som del av den KulturelleSpaserstokken.
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Bilde:Samarbeid om installasjonen«Trådersom binder sammen»

Trådersom binder sammen
KunstnerLiseWulff laget installasjon«Trådersom binder sammen»i forbindelsemed KunstRett
Vest. Dette ble knyttet til Denkulturelle spaserstokken
, hvor Frivilligsentraleninviterte
velkomstklassenpå ungdomsskolenog beboereved sykehjemmet til å medvirketil kunstverket . Elsykkelpilotersykletbeboerened til Kirkeparken, deltakernebandt garn på armeringsnett,og
Frivilligsentralensto for servering.Installasjonenble deretter flyttet til Fossekleiva,der den sto
gjennomhele sommerenog ogsåvar en del av KRVi september.
Frivillighetsprisenut delt for første gangi 2017
Frivillighetsprisenskal gå til en person,forening/lag eller
organisasjonsom med sin innsatsog pågangsmothar bedret
trivsel og livskvalitetfor andre,og bidratt til et mer åpent,
aktivt og trygt samfunn.Prisener ment som en
anerkjennelsefra Svelviksamfunnet
.
Prisenble delt ut 5. desemberi forbindelsemed FN’s
frivillighetsdag, til DuncanHoward Balconetter følgende
begrunnelse:
Gir bort frivilligtimer så godt som hver enestedag
Har i flere år brukt mye av sin tid på frivillighet
Er et stille og beskjedentmenneskemed stort hjerte
Er foreslått som kandidat flere gangerav forskjelligefolk
Er en ja-mann som sværtsjeldensier nei til oppdrag,som bidrar på mangeforskjelligeområder
og er en ressursfor mangemenneskeri Svelvik.
Er på det 10-endeåret som frivillig her ved Frivilligsentralen
Møter alle med vennlighet,respektog glimt i øyet.
Entendet er å følge til lege,eller henteog leveretil forskjelligetreff, eller stå i oppvaskenpå
onsdagstreffene.Han er en racer på data og hjelper til med supporttil de som trenger det.
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DuncanBalconglederossmed flotte foto, noe som blant annet har resultert i bokutgivelsehvor
alt overskuddav salgetgår til aktiviteter eller prosjekterved sentralen.
VEIPROSJEKTER
Gangog sykkelveilangsFerjeveien (Fv319-ferjeleiet)
Gang- og sykkelveienvar etterlengtet, og etter å hå stått øverstpå trafikksikkerhetsplaneni 13 år, ble
den endeligrealisert.Prosjektetble gjennomførti samarbeidmed StatensVegvesenog Vestfold
fylkeskommune. Svelvikkommunehar målsettingom at vi skalbevegeossmer til fots for å styrke
folkehelsen i samfunnet.Dette prosjektet kan bidra til det ved at gåendeog syklendehar fått et
tryggeretilbud langsFerjeveien.Strekningener ogsåviktig for å knytte sentrumsfunksjonene
sammenmed boligområdenepå oversidenav Fv319.
Gang- og sykkelveienble offisielt åpnet med kakerog kaffe 30.oktober, av fylkesvaraordføreri
Vestfold,KårePettersen.

Oppgraderingav Nyveien – med skuringsstriperfra istiden
I forbindelsemed et større vann- og avløpsprosjekti Nyveien,ble det etablert en modernegang- og
sykkelvei,med LEDlysmaster,hvor alle ledningerble lagt i bakken.I tillegg ble det ryddet langs
sideneav veien.Når vegetasjonenble fjernet mot den naturligefjellveggen,dukket det opp synlige
og flotte skuringsstriperi fjellet! Skuringsstripe
ne oppsto den gangisbreengled langsunderlaget.
Isendro med segstein og grussom fungerte litt som et grovt sandpapirpå terrenget under, og lagde
langstraktestriper langsfjellet. Skuringsstripeneviserhvilkenretning isbreenhaddeda de ble avsatt.
Det er fin utsikt over sentrumog sjøenfra fjellkløfta Nyveiengår i, som vil kunneinngåi en rundløype
som planleggesfra Sentrum,opp Nyveien,over Briskesletta/Tømmeråsen
og ned til Eikveien(jf KHD
2018-2022,pkt 2.5.4). Områdethar mye historie og kan bli en attraktiv rundløype,skiltet og med
belysning.
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OPPVEKST
OGUTDANNING
Forbedringsarbeid
Klager
Tjenestenhar mottatt til sammen15 klagerinnenfor områdenetildeling av barnehageplass,
sakkyndighetsarbeid,
enkeltvedtakom opplæringstilbudog klagerpå karakterer.
14 av klageneer videresendttil riktig klageinstans,mensen klageer omgjort i avdelingensom fattet
vedtaket.
For klagenesom ble videresendtble 11 ikke tatt til følge,2 ble tatt til følge og omgjort og en avventes
det fortsatt svarpå.
Tilsyn
Tjenestenhar i 2017hatt følgendetilsyn:
Tilsynpå barnehagemyndighet:
Fylkesmanneni Vestfoldgjennomførte14. september2017tilsyn med Svelvikkommunesom
barnehagemyndighetpå følgendeområder:Utøvelseav barnehagemyndighet,
Dispensasjonerfra
utdanningskravog pedagognorm,og Forskriftom politiattest.
Ved utgangenav 2017foreliggerikke rapport fra tilsynet.
Lokalt til syn Støabarnehage:
Barnehagemyndighet
i Svelvikgjennomførte8. mars2017anmeldt stedligtilsyn med Støabarnehage
i forhold til Barnehageloven§ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 17, 18, 19, 20, 23 og 24.
Tilsynetavdekket ingen avvik.
Det ble det gitt 1 merknadsom omhandletbrukermedvirkningi forhold til årsplanarbeidet.
Merknadenkrever ikke dokumentert lukking,men er å ansesom en anbefalingav et områdehvor
barnehagenhar et forbedringspotensial.Dette punktet vil bli fulgt opp ved nestetilsyn.
Lokalt tilsyn Tømmeråsbarnehage:
Barnehagemyndighet
i Svelvikgjennomførte9. mars2017 anmeldt stedligtilsyn med Tømmerås
barnehagei forhold til Barnehageloven§ 1, 2, 3, 4, 7, 13, 17, 18, 19, 20, 23 og 24.
Tilsynetavdekket1 avviksom omhandletforståelseog praksissom skiller mellom barnehagens
samarbeidsutvalg(SU)og barnehagensforeldreråd slik det fremgårav barnehageloven.
Barnehagemyndighet
opplevdeogsåtilsvarendeuklarhet knyttet til skillemellom oppgaverog ansvar
tillagt barnehagenseierstyreog barnehagenssamarbeidsutvalg
.
Tømmeråsbarnehagehar lukket avviket.
I tillegg ble det gitt 1 merknadsom omhandletbrukermedvirkningi forhold til årsplanarbeidet.
Merknadenkrever ikke dokumentert lukking,men er å ansesom en anbefalingav et område hvor
barnehagenhar et forbedringspotensial.Dette punktet vil bli fulgt opp ved nestetilsyn.
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Bergerbarnehage
Drammensregionens
brannvesengjennomførtetilsyn i BergerBarnehage2.11.17i forhold til
Branntilsyn,internkontrollforskriftenog forskrift om brannforebygging.
Det framkom ingenavvikved tilsynet.
Ebbestadbarnehage
Drammensregionens
brannvesengjennomførtetilsyn i EbbestadBarnehage25.10.17i forhold til
Branntilsyn,internkontrollforskriftenog forskrift om brannforebygging.
Det framkom 2 avvikog en anmerkningsom omhandletmanglendedokumentasjonog rutiner på
kontroll og vedlikeholdav varslingsanlegg
, og oppdateringav branntegninger.
Avviketer ikke lukket. Følgesopp av Eiendomsavdelingen
Tangenskole
Tangenskolehar fortsatt et åpent avviketter tilsyn i 2016fra Miljørettet helsevernsom omhandler
tekniskemålingerog nødvendigvedlikehold som ikke er ferdigstilt. Avviketfølgesopp av
Eiendomsavdelingen.
Miljørettet helsevernhar varslet oppfølgingav sakeni desember2018.
Svelvikungdomsskole
Svelvikungdomsskolemottok i 2017 rapport på tilsyn fra Miljørettet helsevernavholdt i 2016.Det
framkom et avvikom en tidfestet plan for vedlikehold.Eiendomsavdelingen
har svart opp avviketog
avviket vil bli lukket våren2018.
Svelviklæringssenter
Fylkesmanneni Vestfoldgjennomførtetilsyn med Svelviklæringssenteri april 2017 på forvaltning av
introduksjonsordningenog norskopplæringfor nyankomneinnvandrere.Svelvikkommunemottok
endeligtilsynsrapport14.11.2017
Tilsynetavdekketfølgendeavviksom vil bli lukket våren2018:
1. Fylkesmannenfinner ikke grunnlagfor å konkluderemed at deltakernei Svelvikkommunefår et
introduksjonsprogramsom er på fulltid, jf. Introduksjonsloven§ 4 andre ledd.
2. Fylkesmannenfinner at Svelvikkommuneikke utarbeider individuell plan i samsvarmed
introduksjonsloven§§ 6 og 19.
Risikoanalyse
Følgendeavdelingerhar gjennomførtrisikoanalyseri 2017:
Bergerbarnehagegjennomførterisikoanalyse11.8.17i forhold til brann.
Ny evakueringsplanog ansvarsplasseringsplan
ble utarbeidet.
Støabarnehagegjennomførerisikoanalyse9.10.17i forbindelsemed egneberedskapsplaner,
gjennomgangav forebyggendebrannvernog evakuering.Nødvendigetiltak er iverksatt.
Tangenskolegjennomførterisikoanalysei forhold til følgendeområder:Arbeidsmiljø,Elevenes
arbeidsmiljø,Fysiskmiljø, Brann,Alvorligehendelser. Skolenhar i etterkant arbeidet med
forbedring av rutiner på avdekkederisikoområder.
Svelvikungdomsskolehar gjennomførtrisikovurderingift . brannberedskapog endret ny
oppstillingsplassved brannøvelsepå vinterstid.
Svelviklæringssenterhar gjennomførtrisikoanalysevedr. brann og uønskedehendelser.
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Avdelingenhar utarbeidet nye rutiner for brann i tett samarbeidmed Bergerbarnehageog
iverksattnødvendigetiltak for å øke sikkerheten.

Tjenestensvurdering
Oppvekst- og utdanningstjenesterer nå godt etablert og har i 2017 hatt fokus på å gjennomføre
målenesom er vedtatt i kommuneplanen.Det har vært særligfokus på å lykkesmed en helhetligog
felles utvikling fra 1-16 år, økt fagligelæringsutbytteog strategierfor tidlig innsats.
Gjennomkvalitetsplanfor grunnskolenog kvalitetsplanfor barnehage, som er under utarbeidelse, er
det helhetligopplæringsløpetivaretatt gjennomfelles satsingsområderfra 1-16 år fram til 2020.
Satsingsområdene
i kvalitetsplaneneog de tiltak som iverksettes her innenfor språklig- og
matematiskkompetanse,digital læringog utvikling av skolene til profesjonellelærende
organisasjoner
, vil bidra til økt læringsutbytte, da sammenmed den enkelteavdelingsstore innsats
for å være tett på, tilpasseopplæringentil det enkeltebarn, følgeopp skolensog den enkelteelevs
faglig resultater og iverksette kontinuerligeforbedringer.Videregjennomføresdet kontinuerlig
revisjonog videreutviklingav felles rutiner.
Svelvikkommunedeltar i de statligesatsingenepå «Språkkommune»og «Kompetansefor mangfold»
Språkkommune:
Svelvikkommuneer en av totalt 55 kommuneri landet som har fått statussom språkkommune.
Utdanningsdirektoratetleder denne satsingen,og prosjektperiodener fra august2017til januar
2019.Arbeidet har som mål å sikreat alle barn og unge i kommunenskallykkesi arbeidet med språk
i alle faseri opplæringsløpetfrem til videregåendeskole.Alle barnehagerog skoleri Svelvik
samarbeideri dette prosjektetog vi har valgt fire fokusområderfor satsingen;
1. Godeoverganger
2. Kartleggingerog oppfølging
3. Tidliginnsatsog læringsutbytte
4. Samarbeidbarnehage-hjem og skole-hjem

Kompetansefor mangfold:
Høsten2017ble Svelvikkommunesom en av tre kommuneri Vestfoldmed i prosjektetKompetanse
for mangfold,en nasjonalsatsingfor å heve kompetansenpå det flerkulturelle området.
M ålet med satsingener at ansattei barnehagerog skolerskalværei stand til å støtte barn, eleverog
voksnemed minoritetsbakgrunnpå en måte som fører til at de i størst mulig grad fullfører og består
utdanningsløpet.Det mesteav prosjektarbeidetgjennomføresi form av barnehage- og skolebasert
kompetanseutvikling,som innebærerat ansattedeltar i en utviklingsprosesspå egenarbeidsplassog
ved fellessamlinger.Prosjektetavsluttesvåren2018med en erfaringskonferanse23.mai.
Utfordringer framover
I utfordringsbildeinnenfor barnehageog skoleser vi en stor økningi antall barn fra Svelviksom går i
barnehagei andre kommunerog at andelenbarn i barnehageer lavereenn landssnittet.Videreer
det ønskeligat en høyereandelbarn fra språkligminoriteter går i barnehage.
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I skolener det fortsatt slik at andel eleverog ressursersom benyttestil spesialundervisning
er høyere
enn ønskelig,og vi ser et stigendebehov for tiltak rundt systematiskspråkopplæringfor
minoritetselevernår de nå er ferdige med tilbudet i Velkomstklassen.
Somlandet for øvriger barn/ungespsykiskehelseen utfordring som det må settesfokus på
framover.
Innføringav moderasjonsordningeri SFOser ut til å ha hatt effekt ved at antall brukere av SFOhar
gått opp i 2017,f ra 1.tertial på 90 barn til 103 ved utgangenav 2017.Det er ønskeligat den
prosentviseandelenfortsetter å stigeframover.
Kulturskoleni Svelvikdriver et godt tilbud og leggerned et stort arbeid innenfor svært begrensede
ressurser.Det er derfor både ønskeligog et behovfor å utvide tilbudet med økt kapasitetog flere
valgmuligheter.
Svelviklæringssenterhaddei vårhalvåretbehovfor utvide driften parallelt med mottak av flyktninger
til Svelvikkommune.Imidlertid har flyktningestrømmentil Norgeavtatt, og dette får konsekvenser
for driften ved Svelviklæringssenter.Flykningenehar ulike forutsetningerog opplæringsbehovnår de
kommer til kommunenog behovet for differensieringev opplæringstilbudeter stort. Dette er svært
ressurskrevendeå tilr etteleggefor, og det er til derfor igangsatten dialogmed Drammenkommune
om et samarbeidfor å kjøpetjenester derfra.

Glimt fra 2017
PEDAGOGISK
–PSYKOLOGISK
TJENESTE
I SVELVIK
Et blikk inn i ambisjonerog arbeidet til en nyetablerttjeneste.
Pedagogisk
-psykologisktjeneste (PPT)ble reetablert i Svelviki januar 2017etter å ha kjøpt tjenesten
fra Drammenkommunei perioden2010-2017. Ved å etablere egenPP-t jenestevil vi kunnevære
tettere på utfordringeneog satsingenelokalt i Svelvikog i større grad lykkesmed satsingenpå
forebyggendearbeid og tidlig innsats.
SvelvikPP-tjenestenskalsørgefor at det blir utarbeidet sakkyndige vurderingerder regelverket
krever det. VidereskalPPTbistå barnehagerog skolermed å tilretteleggeopplæringstilbudetfor
barn og ungeog å fremme et helhetligarbeid mot barn, ungeog deresforesatte.Vi leggerstor vekt
på tverrfagligsamarbeidtil det bestefor våre brukereog søkerå finne tiltak så nær brukerensom
mulig.
Det er et mål for PPTi Svelvikat den er tilgjengeligeog bidrar til helhet og sammenhengi tiltak for
barn og ungemed særskiltebehov.Å væretilgjengeliginnebærerå bidra med kompetanse,råd og
veiledningknyttet til pedagogiskledelseog klasseledelse.Det er lav terskel for å henvendesegtil PPT
og for å motta veiledning.PPThar prioritert tilstedeværelseog har faste og hele dagerpå skoleneog
barnehagene.Det er etablert et godt samarbeid og PPThar sammenmed avdelingslederneetablert
en fellesforståelsefor målet om at alle barn/ungeskalutvikle segog lære best mulig ut fra sine
evner og forutsetningerog at alle barn/unge,både de som har utfordringer og de som trenger ekstra
utfo rdringer, skalha tilpassetopplæring.Økt tilstedeværelse,innføringav nye henvisningsrutinerog
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drøftingssamtalerhar bidratt til at barnehagerog skolernå kommer mer i forkant av problemer og
lærevanskerog kan sette i gangtiltak tidlig i prosessen.
PPTi Svelviker opptatt av å bidra til tidlig innsats.Gjennomprosjektet«Tidlignok- sammen»ble det
avdekketet behovfor bedre tverrfagligsamordningog samarbeidog det er derfor etablert
tverrfagligesamarbeidsmøter«TI-Team»på alle skolerog barnehagermed faste deltakerefra PPT,
helse,forebyggendeavdelingog skole/ barnehage.Dette har vært et svært positivt tiltak hvor man
tidlig kan løfte opp sakerog sammenkomme med råd, tiltak og veiledningi en tidlig fase.I tillegg til å
være tett på enkeltsaker,er teamet en arenader personermed ulike kompetanseområderdrøfter
sakeri et flerfagligperspektiv.
PPTi Svelviker en fagligkompetent tjeneste: For å utføre lovpålagteoppgavenehar det vært meget
viktig at PPThar nødvendigkompetanse,verktøy, rutiner og prosedyrertil å utføre jobben. Det har
derfor vært krav om minimum mastergradog Can-Edved tilsetting i SvelvikPPT.
Det er videre nødvendigmed kompetansei utredningsarbeid,fokus på rådgiverferdigheterog
kunnskapom organisasjonsar
beid som ledd i kompetansehevingi skoleneog barnehagene.Det har
vært rom for å holde segfagligoppdatert i rollen som PPT-rådgiveri Svelvik.PPTutfyller per i dag
kravet til dette kompleksekompetansekravet.
PPTi Svelvikhar kort saksbehandlingsti
d, ingen ventelisteog hele tiden gjør jevnligevurderingeri
forhold til egenkompetanseog skafferdennetil veie når dette er nødvendigfor å kunnemøte både
skole,barnehageog det enkeltebarn på best mulig måte.
PPTi Svelvikhar egenlogoped,og har utvidet sin kompetanseinnenfor språk- og talevansker,samt
lese- og skrivevansker.PPThar god kompetansei forhold til kartleggingog utredning av lese- og
skrivevansker.Logopedenbidrar med kompetanseog råd, samt veiledningtil skolerog barnehager.
Pådennemåten ha fokus på kompetanseheving,og kvalitet i arbeidet
I samarbeidmed alle avdelingenei tjenestenser vi en god utvikling i forhold til å redusereomfanget
av spesialundervisningen.
PP-tjenestenhar ingenventelister,og holder lovpålagtetidsfrister.
Tjenestenhar ogsået godt samarbeidmed øvrigePP-tjenester i Vestfold.

SOSIALPEDAGOGISK
TJENESTE
PÅTANGENSKOLE
For å styrke arbeidet med tidlig innsatsble det fra høsten2017 satt av ressurserbådei form av tid og
pengertil å opprette stillinger som skalarbeidemed sosialpedagogiske
utfordringer ved
barneskolene.Tangenskolehaddeen sværtaktuell persontil stillingenog etablerte en 20%stilling til
dette arbeidet.
Sosialpedagogens
rolle er å bidra til et positivt skolemiljøslik at skolenforebyggermistrivselog
mobbingblant eleveneog å følge opp eleversom strever i hverdagen,står i fare for å falle utenfor
eller strevermed å kommepå skolen.Sosialpedagogen
arbeideri tett samarbeidmed elever,
foreldre, lærere og ledelseved skolenog bruker ulike virkemidlerslik som observasjoner,samtaler,
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veiledningog lignende.Det vektleggesat samarbeidskalpregearbeidet for å løseoppståtte
utfordringenepå et tidlig tidspunkt.
For Tangenskoleopplevesdenne funksjonensom sværtnyttig. Den bidrar til å opprettholde det
positive skolemiljøet,den opplevessom en støtte og avlastningfor lærereog ledelse,og terskelenfor
å diskutereer mye lavere.Vi erfarer ogsåat det ved dette settesi gangtiltak på et mye tidligere
tidspunkt enn tidligere.

TROAVEDTØMMERÅSSKOLE
Tømmeråsskolehar i løpet av 2017 arbeidet systematiskmed å utvikle sin modell for sat singpå
elevenesskolemiljøsom de har kalt TROA. Modellen er utviklet etter inspirasjonfra PALS
-prosjektet.
Et programfor arbeid med positiv adferd og støttendelæringsmiljøi skolene.
I dette arbeidet har skolenutviklet og etablere felles
regler for bådevoksneog barn under verdiene:
Respekt– Omsorg- Ansvar
Skolenhar nå felles regler som gjelder for alle inne i
klasserommetog ute i friminuttene. Skolenhar stort
fokus på at alle voksneskalforstå og forvalte disse
reglenepå sammen måte, slik at eleveropplever
trygghet og forutsigbarheti skolehverdagen.
Påelevundersøkelsen
som eleverpå 5., 6. og 7. trinn
besvartei desember2017, gir de uttrykk for at de er
kjent med regleneog at læreresørgerfor at reglene
følges. Et result at vi er svært godt fornøyd med.

SKOLEPROSJEKT
GAVSVELVIK
UNGDOMSSKOLE
PLASS
I NASJONAL
FINALE!
Årets «LegerUten Grenser»-prosjekt med aktiviteter, sponsorløpog egenrestaurantgav skolenplass
i den nasjonalefinalen!
Hver høst arrangererLegerUten Grenseret grenseløstskoleprosjektsom skalskapeoppmerksomhet
rundt fem glemte kriser og fem glemte fremskritt. Samtidigsamlesdet inn pengersom overførestil
«legeruten grenser»for å støtte organisasjoneni arbeidet med dissekrisene.Dette gjelder kriser
som for eksempelat over 950 000 sørsudanerehar flyktet til Uganda,brutal konflikt og helsekrisei
Den sentralafrikanskerepublikk,titusenvisav kvinnerdør hvert år pgautrygg abort. Glemte
helsefremskritter blant annet at 6,8 millioner malariadødsfaller unngått siden2001.
Skoleprosjekteter innrettet mot å nå kompetansemåli ungdomsskolenog er særligrelevant i norsk,
samfunnsfag,KRLEog naturfag.
Påskolenble elevenedelt inn i ulike grupper,noen praktiskeog noen mer teoretiskesom arbeidet
med gjennomføringav prosjektet.Det ble arrangertsponsorløphvor elevenedeltok i løpet og lokale
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bedrifter sponsetenten med enkeltbeløpeller per løpte km, og gjennomføringav en foreldrekveld
hvor kriseneog fremskritteneskullepresenteres på en best mulig måte. Påforeldrekveldenetablerte
elevenerestaurantmed matretter fra de ulike landeneog arrangerteloddsalg.
Under sponsorløpetløp elevenetil sammen400km,og totalt for hele prosjektetble det samletinn i
overkantav 9 000 kr ved Svelvikungdomsskole.
I dette skoleprosjektethar «LegerUten Grenser»ogsåen skolekonkurransefor de som deltar i
prosjektet.Skolenmeldte på restaurantgruppenog sammenmed hele prosjektetfikk Svelvik
ungdomsskolegodetilbakemeldingerog vant konkurranseni Vestfold.De kom dermed videre til den
nasjonalefinalen. Dessverrevar det andre skolersom gikk av med seierenher.
Prosjektetbidrar i stor grad til å samleelevenei et fellesskaprundt viktige temaer og samtidigbli
godt orientert og engasjerti viktige samfunnssp
ørsmål.Skolenopplevdeet stort engasjementog
entusiasmefra både eleverog voksnei prosjektperioden.
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HELSE
- OGOMSORGSTJENESTER
Forbedringsarbeid
Klager
Tjenestenhar mottatt èn klagepå manglendeaktivitetstilbud for gruppensom har utfordringer
knyttet til psykiskehelseplagerog rus. Etableringav Oppfølgingstjenesten
er påbegynt,men vil ikke
kunne jobbe systematiskmed opprettelseav ulike aktivitetstilbud før avdelingslederer på plass
01.01.18. Det ligger en klar ambisjoni tjenestenom å få på plasset aktivitetstilbudsom er i tråd med
det brukere ønsker.Dette skalfungeresom et lavterskelt ilbud og skalha en forebyggendeeffekt.
Helseog omsorghar mottatt 6 klagerpå i alt 347 vedtaki løpet av 2017.4 av disseble omgjort etter
klagebehandlinghos Fylkesmannen.Dissesakenehar avdekketbehovfor bedre
saksbehandlingsrutiner
særligpå sakervedrørendeomsorgsstønad,avlastningog borgerstyrt
personligassistent(BPA).Tjenestenhar igangsattforbedringsarbeid.
Tilsyn
Tjenestenhar hatt tilsyn i periodenoktober-desember.Arbeidstilsynetvarslettilsyn i fht kartlegging
av kommunensrutiner for håndteringav vold og trusler mot ansatte.Tjenestenfikk påleggom
forbedringerav rutiner for risikokartleggingav brukere med utfordringer knyttet til psykiskelidelser
og rusmisbruk.Forbedringstiltaker igangsatt.
Risikoanalyse
Helseog omsorghar hatt stort fokus på risikokartleggingi 2017.I tett samarbeidmed
bedriftshelsetjenestenhar risiko blitt kartlagt innenfor følgendeområderi 3.tertial:
Helse,miljø og sikkerhet(HMS):stikkskaderved håndteringav sprøyter,fysiske
belastningsskader,
nattarbeid, trusselom vold, bilkjøring,smitte. Tiltak: opplæringog
innkjøp/tilgangpå riktig verneutstyr,fysioterapeutveilederi arbeidsteknikker, og ny avtalepå
leasingav biler med firehjulstrekkog nye vinterdekk
Legemiddelhåndtering/feilmedisinering
. Tiltak: fornying av legemiddelkurshvert andre år for alle
ansatte,tettere samarbeidmed fastlegene,økt oppfølgingav sykemeldtefor å redusere
vikarbruk.
Mangelpå systematiskrisikokartleggingav pasientersom utgjør risiko for segselvog/eller andre.
Tiltak innenfor pasientgruppenmed demens: risikokartleggingav pasientgruppendemensminst
hver 3 måned,kompetansehevingav ansatteinnen forebyggingog håndteringav vold og
aggresjonhos pasientermed demens.Tiltak innenfor pasientgruppenmed psykiskelidelserog
rusproblemer:kompetanseheving, tilgangpå vikarer ved sykefravær,samt midlertidig
engasjementav prosjektmedarbeidersom skal byggeopp nødvendiginternkontroll
Manglendekompetansepå lovverki tjenestenfor menneskermed utviklingshemming
. Tiltak:
Dennegruppener særligviktig å beskyttemot tvangs- og maktutøvelsefra ansatteeller andre
som er nær i relasjonen,derfor er det etablert samarbeidmed kompetansesentereti Drammen
kommunefor å iverksettesystematiskopplæringog veiledning.Det har vært gjennomført
obligatoriskekurs for alle ansatte.Arbeidetvil fortsette.
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Tjenestensvurdering
Etter noen år med særligfokus på internkontroll og interne strukturer, var fundamentetfor god drift
lagt. I 2017 har tjenestendermedøkt fokusetpå tilbudet til tjenestemottakerne.«Hvaer viktig for
deg?»– er utgangspunkteti samhandlingenmed tjenestemottakerne,og målet er å veilede dem til å
mestre hverdagsligeoppgaverselvi større grad. Dette kalleshverdagsrehabiliteringog
hverdagsmestring.Arbeidetfortsetter i 2018.
Kompetanseheving
av ansattehar vært og er et sentralt virkemiddelnår tjenesteni stor grad har
lykkesmed å øke fokus på forebygging.Det jobbessystematiskog med stor motivasjonfor videre
utvikling av tjenestetilbudet.Frisklivssentralener godt i gang,med mangeforebyggendekurs og
aktiviteter – innbyggerei Svelvikhar tatt godt imot de nye tilbudene.
Det er mangefrivillige som ønskerå bidra i Helseog omsorgstjenesten.Tjenestenhar hatt
utfordringer med å ta imot, og å ivareta frivillige, og har heller ikke i tilstrekkeliggrad kartlagt hva
tjenestemottakereønskereller trenger av bistandsom frivillige kunnebidratt med. Andre kommuner
rapporterer om mer aktivitet og et bedre samspillmed frivilligheten genereltsom følgeav
systematisertinnsatsvia en livsgledekonsulent.Dette er prioritert i SvelvikgjennomKHD2018-2022
og er i tråd med nasjonale anbefalinger.

Glimt fra 2017
AKTIVITETER
FOROGMEDBEBOERE
PÅSYKEHJEMMET
Sykehjemmethar jobbet mye med aktiviteter for beboerneved sykehjemmeti 2017.
Aktiviteter har blitt gjennomførtpå bakgrunnav en månedligaktivitetsplan.Aktivitetene har vært
gjennomførti samarbeidmed ansatte,kjøkkenet,pårørendeog frivillige. I ferieavviklingsperioden
fikk beboernemulighet til å delta på «Sommersnacks
for eldre».Programmetinneholdt utflukter til
forskjelligesteder i nærområdet, med piknik og quiz. Sykehjemmetsbeboeregikk til flere
arrangementer,bl.a petanque på Batteriøya,kunstprosjekti kirkeparken,cafebesøkog grillfester i
hagen.Kontoransatteved sykehjemmetble engasjertsom miljøarbeiderefor å kunnegi beboerneet
aktivitetstilbud på en tid hvor turnusbemanningog frivillige avviklerferie.

Bilder:Fra pentanquepå Batteriøyaog grilling
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Det har vært gjennomførtflere hyggeligekonserterog skuespillpå sykehjemmet,bl.a har
sykehjemmethatt besøkav skuespillet«Genserentil Andersen»,lokalekrefter som Yngve
Kristiansen,SvelvikMannskorog SvelvikMusikkorps. Flerebeboerefikk overværespelet til Den
GodeHensigt da tjenestenfikk gratis inngangtil førpremieren.

Bilder:Påskeaktiviteterog fra DenGodeHensigt

Julekalender
I desember fikk beboerneen «julekalender»og åpnet en
aktivitetslukehver dag. Aktivitetenebesto i bl.a. å bake
krumkaker,peppernøtter,rundstykkertil grønnsakssuppe
og lage
pizza(jf. bildet). Endag kom det besøkav barnehagebarnfor å
hjelpe til med pynting av juletre. Det er staså se gledenhos de
eldre når barnagjesteravdelingen.
I 2017har tjenestenendret måltidsrytmeni for sykehjem- og
hjemmeboende.Det serveresnå fire måltider daglig,med tilbud
om mellommåltider i tillegg. Omleggingenhar gitt beboerneog
ansattemer ro rundt måltidet ettersom matserveringer lagt til
tider som ikke kolliderer med andre driftsoppgaver.Det har blitt
et større fokus på at måltider er en viktig del av aktiviteten og livsgleden. Beboernegledersegi
større grad til måltidene.Søndagerdekkesdet border med hvit duk og servietter slik at det er
forskjell på hverdagog helg. Hver tirsdagstekesdet vafler, og beboernestår selv for stekingen.
Det er ikke bare mat som står i fokus.Det er igangsattfast gruppetreningpå mandagerog torsdager.
Eleverfra ungdomsskolenkursesav fysioterapeuttil å holde trimtime (sebilde under).
Sykehjemmetsamarbeidetmed Frivilligsentralen,Fossekleivakultursenter,Eikveiensvennerog
Rotaryom etableringav et sanserom/sansekorridor
på sykehjemmet.Veggeneog døreneer
forvandlet, lyse fine farger møter den som tar en tur , og det er hengt opp ting å ta og se på.
Installasjoneneskalstimuleresanseneog gi spennendevisuelleinntrykk. Formåleter ogsåå pirre
nysgjerrighetentil beboerneog ansatteog på den måten ha et mål å gå til. Sansekorridorenhar ført
til mye diskusjon.
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Bilder:Fra gruppetreningog sansekorridoren

Sceneog barområdepå sykehjemmet
Frivilligsentralensamarbeidet med Rotaryom byggingav et scene/barområdet i stua på
sykehjemmet.Barenhar vært i flittig bruk og blitt et viktig samlingspunktom kvelden.Påslutten av
året rigget Rotaryogsåen scene.Den vil brukesbåde til hverdagsog fest.

Bilder:Rotaryinviterer - barener klar til bruk!
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INVOLVERING
AV BEBOERE
I BOFELLESSKAPENE
Beboernei bofellesskapeti Brinchsgatehar ogsåhatt et år med mangeutflukter og kulturelle
opplevelser.Aktivitetene bidrar til å byggevennskapog nye relasjoner. Beboernehar samarbeidet
med ansatteom å lageplan for et rikholdig aktivitetstilbud, som bl.a. inneholdt:
Julefestpå samfunnshuset
Rockefotmed Plumboog Liunggjengen
Deltagelsepå Det lille Ridderrennet på Konnerud
Julebordog Sommerfesti Sande,arrangertav NFU(NorskForbundfor Utviklingshemmede)
Morrodalsfestivalen(musikkfestival)i SørOdal
Ferietur til Kristiansandsammenmed to ansattei 5 dager,med mye artig planleggingsarbeid
i
forkant
Teatertur
Klubbarrangement i Vålerhver måned
Nærmiljøaktivitersom kino, restaurantbesøk,bowling,Drammensbadetom vinteren og
strandturer om sommeren, samt mangeandre uteaktiviteter i nærområdet
Dansegallabådei Tønsbergog på Gardermoen:
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TRYGGHJEMME
Det er etablert samarbeidmed DrammenBrannvesenom tiltaket «Trygghjemme– brannsikkerhet
for utsatte grupper». Samarbeideter en konsekvensav regjeringensarbeid for å redusererisiko for
brann hos eldre over 70 år, som anslåså kunnefordoblesfrem mot 2060, da aldersgruppeni større
grad enn før vil bo i egnehjem eller i omsorgsboliger.Samarbeidethar resultert i at risikoerer
kartlagt, og det er gjennomførttiltak i enkeltehjem. «Trygghjemme» har ogsåbidratt til
bevisstgjøring,både hos ansatteog de som har hatt besøk.

KOMPETANSEPLANEN
OGGJENNOMFØRING
AV INTERNE
KURS
Det er satsettungt på systematiskog strategiskkompetansetiltak,i tråd med prioriteringer fra
kommunestyret.Målet er å øke kvaliteten på tjenestene,sikrebest mulig utnyttelse av ressursene,
samt å fremme og styrke medarbeiderskap.I alt er det gjennomført139 kurs og 7 videre- og
etterutdanningeri 2017.Det er ogsåinngått et samarbeidmed Fønixsom har bidratt til at 10
ufaglærteer i ferd med å få fagbrevinnen helsefag.Det krever stor grad av koordineringav
pasientlisterog innleie for å sikrekursdeltagelsei turnusavdelinger– uforutsett fravær eller nye
pasientoppdragkan fort komme i veien for deltagelse.Selvom det er utfordringer med å sikre
deltagelsepå noen kurs, har satsingenbedret tjenestene.Tilbakemeldingerfra legetjenestenei
Drammener at Svelviksykehjemivaretar like sykeog kompleksepasienttilfellersom Helsehuseti
Drammengjør. Dette forhindrer utgifter til overliggerdøgn.Hjemmesykepleiens
kompetansesikrer
trygghet i tjenestetilbudetog utsetter behov for institusjonsplass.Medarbeiderskapetkan bli enda
bedre spesielti de store turnusavdelingene.Dette fremmesikke bare av kompetansepå fag, men
ogsåav god innsikt i organisatoriskerutiner, samt systematisketisk refleksjonpå alle nivåer.Arbeidet
videreføresi 2018.

ARBEIDSTIDSORDNINGER
Det er innført nye arbeidstidsordningeri alle turnusavdelingeri 2017:samarbeidsturnusog
langvakter(12,5 t). Samarbeidsturnusgir mulighet for både ansatt og arbeidsgivertil å forhandleom
vaktfordelingfor 3 månederav gangen.Majoriteten ansatteoppgir at de er veldigfornøyd med å selv
bestemmearbeidstidetter privatlivets behov.Arbeidsgivermerker at det er lettere å fordele
kompetanseni planlagtefraværsperiodersom ferieavvikling,permisjonerog lengresykefravær.Gode
vaktplanerbetyr forutsigbarhetog økt kvalitet for de som mottar tjenester.
Bofellesskapene
har hatt langvakterpå helg som fast ordning siden2016.Bådeansatte,arbeidsgiver
og beboerne er fornøyd med ordningenettersom det gir mulighet til å finne på aktiviteter som
strekkersegover vaktskiftet samt at vaktenepregesav mer ro og kontroll grunnet færre personer
som skalorganisereen vakt. Ansattesinteressefor langvakterhar spredd segtil andre avdelinger.
Etter en utprøvingav langvakteri sykehjemog hjemmesykepleiesommeren2017har flere
fagarbeidereog sykepleiereønsketå fortsette med langvakterog fått mulighetentil det.
Arbeidstilsynetog fagforeningerfrykter at langvakter bidrar til økt stressfor ansatteog stiller derfor
spørsmåltil forvarlighetennår vakteneblir så lange.Tjenestenerfarer i praksiser at langvakterkan
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medførebedre organiseringav oppgavenesom gjør at stressetreduseresi stedet for at det øker.
Langvakterer ogsået viktig virkemiddelfor å reduseresykepleiermangel.Langvakterer trolig ikke en
ordning som passerfor alle ansatte,men samarbeidsturnusgir tjenestenmulighetentil å innfri
ønskettil de som selvvelgerdet. Arbeidstidsordningerer et viktig virkemiddelfor god
økonomistyring,rett kompetansetil bruker og ansattestrivsel – tjenestenkommer til å ha et stort
fokus på arbeidstidsordningerogsåi 2018.
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INVESTERINGS
- OGNÆRINGSPROSJEKTER
Forbedringsarbeid
Klager
Ingenmottatte klagerpå enkeltvedtak
Tilsyn
Eiendom/kommunaleboliger:
Tilsynfra Skageraknett etter påvistjordfeil i Strandgaten16 – jordfeilen ble utbedret
El-tilsyn på et utvalg kommunaleboliger– rutine sjekk– det ble oppdagetnoen småfeil som ble
utbedret.
Vannforsyning:
Tilsynfra Mattilsynet på høydebassenger.
Ingenavvikeller merknader
Risikoanalyse
Tjenestensrisikoanalyseer fra 2015og er moden for en oppdateringog tilpasningtil ny organisering.
Det har vært utfordrende å frigjøre kapasitettil en rullering,og oppgavenmå videreførestil 2018.

Tjenestensvurdering
Teknisketjenester haddeet utfordrende år i 2017,bådemht. turnover og med å realisere
kommunestyretsvedtatte investerings- og utviklingsprosjekter.Det haddeen sammenheng.For å
møte utfordringen ble det iverksattflere tiltak:
Omorganisering:
Per 1. september2017ble Teknisketjenester omorganisert;
Plan- og byggesaksbehan
dling – det ble inngått et vertskommunesamarbeid
med NedreEiker
kommune.
Vei, park og friluftsavdelingenble flyttet til tjenesteområdefor Kultur og byutvikling.
Kjøkkendriftenble tilbakeført til Helseog omsorg1.juli
Renholdsavdelingen
ble innlemmet med avdelingBorgertorg1.september.
Beredskapble flyttet til rådmannsfunksjoneni mai
Navnetble ogsåendret til «Investerings
- og næringsprosjekter».Organisasjonsendringen
har gitt
tjenestenen betydeligstyrkingi forhold til gjennomføringav kommunensmange
investeringsprosjekter.
Økt bemanning:
Ressursenetil prosjektgjennomføringer styrket. Firemedarbeiderer flyttet fra driftsorganisasjonen
til å, i hovedsak,jobbe med investerings- og næringsprosjekter,og det er i tillegg ansatt en ny
medarbeiderinnenfor prosjektledelse.
Samlokalisering:
Medarbeideresom skaljobbe med prosjekterer samlokalisertpå rådhuset

Effektenav iverksattetiltak vil visesi 2018
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PLANOGBYGG
Vertskommunesa
marbeidetmellom NedreEikerkommuneog Svelvikkommunepå plan- og
byggesaksområdet
startet opp høsten2017. I dette samarbeideter NedreEikervertskommune.

Byggesak
Samarbeideter godt i gangog det er ved årets slutt fattet totalt 25 byggesaksvedtak.
I periodenfra
01.10.2017-31.12.2017ble det fattet totalt 25 byggesaksvedtak.
I løpet av det to første månedenei
2018er det fattet ytterligere 21 vedtak.
Av større byggetiltakkan nevnesbyggetillatelsefor oppføringav nytt lagerbyggpå NorgipsNorgeAS.
Flereav sakentok lengretid å behandleenn maksfristen.Etter samarbeidets oppstart er gebyret
redusert i 1 av disse. Total redusert gebyrutgjør kr.7 955.- Det er imidlertid påregneligmed
gebyrreduksjonfor flere av sakenehvor behandlingener gjenopptatt, men som foreløpigikke er
sluttført. Dette vil da væregebyrersom var tapt alleredefør samarbeidet,men som ikke kommer ti l
synefør det er gitt vedtak.
Antall ubehandledebyggesakerer for tiden 114. Sakeneer fordelt på 3 saksbehandlere.
Av disse
krever 14 sakerpolitisk behandling.
4 byggesaksvedtakble oversendtfylkesmannenfor avgjørelseav klage, hvorav1 vedtakble omgjort
og 1 ble opphevetav fylkesmannen.Sakenehar sin opprinnelsefør vertskommunesamarbeidet
ble
igangsatt.
Det er opprettet få nye ulovlighets- og tilsynssaker.Blant registrertesakerer et mindre utvalg blitt
prioritert og vil bli fulgt opp videre i 2018.
Utfordringer
Samarbeidethar bydd på ulike utfordringer. Det var og er betydelige restanserog kø for behandling
av byggesakeri Svelvikfor 2017. De første månedenei samarbeidgikk i stor grad med til å få
fullstendigoversiktover saksmengdeog statusi enkeltsaker.
Mangeav restansenevar svært gamlesakersom av ulike årsakerhar vært ubehandlet.
Saksbehandlingen
er gjenopptatt for de fleste av sakeneog flere er sluttbehandlet.Mangeav
restanseneer sakersom er registrert i 2015og 2016,og det er dermedforventet at
saksbehandlingstiden
fremdelesvil bli overskredetfor enkeltesakeri 2018. Selvom søknadene
behandlesfortløpendeetter når de er registrert, vil NedreEikertilstrebe at saksbehandlingstiden
for
nye sakeroverholdes.
Enannenutfordring er at det tidligere er fattet vedtakmed formelle mangler,hvor enten
fylkesmannenhar omgjort vedtakene,eller hvor NedreEikerhar sett at det er behov for omgjøring.
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Servicenivå
Det er satt av en dag til publikumsveiledningi Svelvikhvor 2 saksbehandlereer til stede. I tillegg er
byggesaktilgjengeligefor brukernehver ukedagi ved oppmøtei NedreEiker. Særligprofesjonelle
aktører har valgt å benytte dette sistetilbudet. Undersamarbeidethar det vært moderat pågang,
men det forventesen økningutover våren2018når sesongenfor mindre tiltak er aktuell. Ordningen
er foreløpigvurdert som tilfredsstillende.
Jupiterer implementert og forenkler innsynsløsningen
for sakersom er arkivert digitalt siden2015.
Den nye kommunenhar satt i gangprosessenanskaffelseav nytt sak/arkiv–system,hvor ett av
hovedfokuseneer e-byggesak.Nytt systemforventesimplementert innen årsskiftet2018-19.
Forventninger for 2018
Det vil væremulig for NedreEikerå gi en grundigererapporteringfor 2018.Oppstartetav
samarbeidetskjeddesistetertial 2017,og det er dermedvanskeligfor NedreEikerå fremskaffeet
bedre grunnlagstallfor 2017.
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Framdrift plansaker
Tabellennedenforviserreguleringsplaner,med flere boenheter, som har som formål å stimulere
boligutbyggingog hvor langt planeneer kommet. Det er gjort en avgrensningmot planer som er
eldre enn gjeldendekommuneplanperiode2015-2027.Planersom har sitt sistevedtak i før 2015
(f.eks.Nøsterud,SøndreEbbestadog Adax)er derfor ikke lengerenn del av tabellen.
Blå tekst er milepæleri planarbeidi hht. Plan- og bygningsloven
Lysegrønnefelter er endringsidensist oppdateringeller sakersom er nye i tabellen
Talleneviserår for sistehandlingknyttet til planen

Faseri plan- og
byggesak:
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Ebbestad/Sandkleiva
Støa- Sagkleiva
JuveslettaB22

15

MariåsenB16
Sand-HøienB1
Bergeråsen(Tyrivn.)
Lille Åsgaten

16
17

Storgt.88-90
SvelvikNord
(fellesplanlegging)*
Svelvigenbrygge
(Gruen)

17
17
17

Stomperud

17

Tangenveien
–
Isdamveien-Bakken
Bråtanveien

17
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*VedrørendeSvelvikNord (fellesplanlegging):Planarbeidetsom privat plan anbefalesavsluttet for
de fleste områdene.Deler av området, Stomperud,går videre som privat plan. Det blir utarbeidet
områdeplansom i det vesentligeivaretar tidligere planinitiativ. Bestillingav områdeplanfremgår av
kommunenshandlingsdel.

112

113

114

